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Yeni Dönem,Yeni Dönem,
Her Zaman TÜRK-Her Zaman TÜRK-

TÜRK- ’in 21’nci Ola an Genel Kurulu, 8-11 Aralık
2011 tarihinde yapılmı tır.

TÜRK- , Genel Kurul sürecini, demokratik yapısının
tüm renklerini yansıtarak ya amı tır ve Genel Kuruldan 
güçlenerek çıkmı tır. Olu an yönetim sadece kendisine 
oy verenlerin de il, vermeyenlerin iradesini de temsil 
etmektedir.

TÜRK-  Genel Kurullarının kazananı kaybedeni 
yoktur. Hepimiz aynı geminin içindeyiz ve hedeflerimiz 
do rultusunda yine birlikte kararlar almak, yine 
birlikte mücadele etmek durumundayız. Çalı ma
hayatının bekleyen sorunlarının çözümü için, Genel 
Kurul Kararlarımızın ı ı ında, birlik, beraberlik içinde, 
yolumuza daha güçlü bir ekilde devam etmek temel 
hedefimizdir.

Genel Kurulların turnusol ka ıdı sandıktır. Aday 
olup kazanamayanların sandıktan çıkan iradeye saygı
duymaları demokratik i leyi in bir gere idir.

Ben, TÜRK-  Genel Kurulu’nun  TÜRK- ’e yakı ır bir 
ekilde gerçekle tirilmesini sa layan  delegelerimize; 

Genel Kurulumuzu onurlandıran siyasi parti ve 
sivil toplum örgütü genel ba kan ve yöneticileri ile 
sendikacı a abeylerimize ve davetimize icabet eden tüm 
konuklarımıza bir kez daha te ekkürü borç biliyorum.

––––  ––––

TÜRK- , Türkiye’nin en büyük örgütlü i çi gücüdür. 
Bu güç, kuruldu undan bu yana hükümetlerin yanlı
yaptı ı uygulamalara kar ı çıkmı , do ru yapılanları
ise onaylamaktan kaçınmamı tır. 2007-2011 yılları
arasında TÜRK- , eme in aleyhine olan hiç bir hükümet 
uygulamasına onay vermemi , aksine tüm uygulama ya 
da projelere kar ı çıkmı tır. Geçmi  dönem uygulamaları,
Hükümetin eme i ile geçinenlere kar ı dostça bir tavır
içinde olmadı ının göstergesidir. Bu tavrın 2012 yılında
da devam etmesi halinde, TÜRK- ’i yo un bir mücadele 
ve müzakere döneminin bekledi i açıktır.

Bir süredir ulusal istihdam stratejisinde yer alan kimi 
hükümler yine gazete sayfalarında yer almakta, kıdem
tazminatının fona dönü türülmesi, özel istihdam 
bürolarına i çi kiralama yetkisi verilmesi, esnek 
çalı ma biçimlerinin yaygınla tırılması gibi kimi 
yakla ımlara kamuoyu alı tırılmaya çalı ılmaktadır.
TÜRK- ’in bu konulara yakla ımı bellidir. TÜRK-

 bu uygulamaların tümüne kar ı çıkmı tır, kar ı

ba yazı
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çıkmaya da devam edecektir. Çalı ma ya amının daha 
da kuralsızla tırılmasının ülkemize bir yararı yoktur. 

verenler, daha çok kar amacıyla bu tür yakla ımların
yasala masını istemekte, ancak beraberinde getirece i
toplumsal huzursuzlu u hiç hesaba katmamaktadır.

Kıdem tazminatı konusunda ise  kırmızı çizgimiz, 
kazanılmı  haklarımızdır. Hakların hem u anda 
çalı anlar için hem de yeni sigortalı olacaklar için 
muhafaza edilmesidir. Kıdem tazminatlarımıza
dokunulursa, bunun yanıtı genel grev olacaktır.
TBMM’ye gönderdi imiz Anayasa de i iklik
önerilerimizin ba ında kıdem tazminatının anayasal 
güvence altına alınması talebi yer almaktadır.

––––  ––––

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, TÜRK-  Genel 
Kurulu’nda “ta eron i çilik köleliktir” saptamasında
bulunmu tur. Beklentimiz, bu çok do ru tespitin 
gere inin yerine getirilmesidir. Ancak ta eron i çili e
“kölelik” diyen anlayı ın, di er kölele tirme biçimlerine 
de kar ı çıkması gerekmektedir.  21’nci yüzyıl
Türkiye’sinin “kölele tirilmi ” i çilere de il,   insan 
onuruna yakı ır bir ekilde çalı an i çilere ihtiyacı vardır.

––––  ––––

2012 yılı asgari ücreti, 2011 yılının son günlerinde 
uzla ma ile belirlenmi tir. Belirlenen rakam elbette ki 
asgari ücretlilerin ya am kalitesini istedi imiz ölçüde 
yükseltecek bir rakam de ildir. Hükümet asgari ücrette 
birinci ve ikinci altı aylar için yüzde 3; i verenler ise 
birinci altı ay için yüzde 3, ikinci altı ay için yüzde 2.2 
zam önerisi ile gelmi tir. Uzun müzakereler sonucunda 
bu oran birinci ve ikinci altı aylar için yüzde 6’ ar
seviyesine çıkarılmı tır. Asgari ücret belirlemelerinin 
son gününde altı saati a an müzakerelerin ardından
gelinen bu nokta asgari ücretlilerin daha çok zam 
almasını beraberinde getirdi i için TÜRK-  tarafından
onaylanmı tır. TÜRK- ’in muhalefet erhi koyması
halinde bu oranın  her altı ay için yüzde 3’ü geçemeyece i
unutulmamalıdır.

Asgari ücret tespit komisyonu, TÜRK- ’in en büyük 
i çi konfederasyonu olması sıfatıyla katılımcı oldu u
yasal platformlardan biridir. TÜRK- , bu komisyondaki 
müzakerelerinde  zam oranını kayda de er bir biçimde 
yükseltemedi i durumlarda – ki bu geçti imiz üç yıl
boyunca böyle olmu tur- muhalefet erhi koymakta, oranı
yükseltebildi i durumlarda ise kendi müzakereleriyle 
katedilen mesafeye  onay vermektedir. Verilen bu 
onayın “i çiyi satmak” gibi bir de erlendirmeye tabi 
tutulması, kaba ve gerçeklerden uzak bir yakla ımdır.
Asgari ücret meselesi, politik arenada kulaktan dolma 
bilgilerle birikmi  kızgınlık ve öfkeleri dile getirmenin bir 
malzemesi de ildir ve yapılmamalıdır. Birikmi  öfkenin 
nedeninin, TÜRK- ’in, “soka a çıkın” talimatını yerine 

getirmemesi oldu u dü ünüldü ünde ise TÜRK- ’in
talimatla hareket etmedi i ve etmeyece i hatırlanmalı,
bu tür öfkelerin biriktirilmesinden vazgeçilip, gerçe in
kabullenilmesi zarureti do maktadır. Çünkü TÜRK-
hiçbir siyasi partinin talimatıyla hareket etmemi tir,
etmeyecektir.

––––  ––––

2821- 2822 Sayılı yasalarla ilgili olarak sosyal tarafların
yer aldı ı ve yıllara yayılan bir çalı ma gerçekle tirilmi
ve sonunda ortaya bir metin çıkmı tır. Üzerinde hala 
çalı ılan bu metin taleplerimizin yüzde yüz yer aldı ı
bir metin de ildir, nispi bir uzla ma metnidir. Metinde
kar ı çıktı ımız hükümler de vardır ama bu önemli 
mesafeler katedildi i gerçe ini de i tirmez. kolu barajı
dü ürülmü tür; grev yasakları daraltılmı tır; noter artı
kaldırılmı tır, i kolu sayısı AB normlarına uygun hale 
getirilmi tir; i letme barajı dü ürülmü tür. Sendika üyelik 
ya ı azaltılmı , geçici süreli i sizlikte sendika üyeli inin
devamı sa lanmı , sendikalara radyo ve televizyon 
kurma imkanı sa lanmı tır. Sendika üyeli i, sendika 
temsilcili i ve sendika yöneticili ine ili kin güvenceler 
güçlendirilmi tir.

Elbette ki itiraz etti imiz noktalar bulunmaktadır. Metnin 
geldi i son nokta üzerinden görü lerimizi söyleyecek 
olursak, tüm ısrarlarımıza ra men grev yasakları
istedi imiz ölçüde daraltılamamı ,  anayasal engel gerekçe 
gösterilerek hak grevi konusu yasal düzenleme içine 
sokulamamı tır.  Biz sendika kurucusunun sendikanın
kuruldu u i  kolunda çalı ıyor olması ve Türkçe okur-
yazar olması ko ulunun devam etmesini; istifalarda noter 
artının bir süre daha devam etmesini istiyorduk. Bu ve 

benzeri bazı isteklerimiz gerçekle memi tir.

Yasa Tasarısı henüz son halini almamı tır ve
itirazlarımızı dile getirmeye devam etmekteyiz. Tasarı
TBMM’ye sevk edilince, komisyonlar ve genel kurul 
nezdinde de çalı malarımız sürecektir. Tasarının
Ocak ayında yasala maması halinde ise e er i kolu
istatistiklerinin yayınlanması yeniden ertelenmezse 
sendikal camiada sorunlu bir sürecin ba laması
kaçınılmazdır.

––––  ––––

Ülkemiz bir Anayasa de i ikli ine hazırlanmaktadır.
TÜRK- , Anayasa de i iklik taleplerinin bildirilmesi 
ile ilgili olarak te kilata bir yazı yazmı  ve hukukçular 
ile uzmanlarının çalı masıyla bir “görü , tespit ve öneri 
raporu” hazırlamı tır. Bu rapor TBMM Ba kanlı ına
gönderilmi  ayrıca te kilat rapor konusunda 
bilgilendirilmi tir.

Yeni yılın beklentilere uygun olarak huzur, barı ,
mutluluk, özgürlük, e itlik, adalet ve refah getirmesi 
dile iyle...



4 Türkiye çi Sendikaları Kon-
federasyonu TÜRK- ’in 21. 
Ola an Genel Kurulu 8-11 

Aralık 2011 günlerinde Türk Metal 
Sendikamızın Ankara’daki Büyük 
Anadolu Oteli’nde yapıldı.

Genel Kurul sonunda TÜRK-
Genel Ba kanlı ına Mustafa Kumlu, 
Genel Sekreterli e Pevrul Kavlak, 
Genel Mali Sekreterli e Ergün Ata-
lay, Genel E itim Sekreterli ine Ra-
mazan A ar, Genel Te kilatlandırma
Sekreterli ine Nazmi Irgat seçildi.

TÜRK-  Genel Sekreteri Pevrul 
Kavlak, 2821 sayılı Sendikalar Ka-
nununun 13. maddesi gere i yapılan 
yoklamaya göre gerekli ço unlu un 
oldu unu belirterek Genel Kuru-
lu açtı ve Divan önergesini okudu. 
Kavlak’ın okudu u önerge oybirli-
iyle kabul edildi. Genel Kurul Divan 

Ba kanlı ına TÜRK-  eski Genel Ba -
kanı Bayram Meral, Ba kan Yardımcı-
lıklarına Türkiye Maden-  Sendikası
Genel Ba kanı Nurettin Akçul ve Ba-
sın-  Sendikası Genel Ba kanı Yakup 
Akkaya, yazmanlıklara BASS Delegesi 
Beyza Kevser Engürü ve Genel Ma-
den-  Delegesi Fatih Ala seçildiler.

Genel Kurula, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Ba bakanı rsen Kü-
çük, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Ba kanı Kemal Kılıçdaro lu, Ba ba-
kan Yardımcısı Bekir Bozda , Çalı -
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Ba kanvekili Sadık Yakut, 
AK Parti Genel Ba kan Yardımcısı
Salih Kapusuz, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grup Ba kan Vekili Oktay 
Vural, CHP Ankara Milletvekili z-
zet Çetin, Türkiye veren Sendika-
ları Konfederasyonu Yönetim Ku-
rulu Ba kanı Tu rul Kutadgobilik, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kon-
federasyonu Genel Ba kanı Bendevi 
Palandöken katıldı.

Divan Ba kanlı ına seçilen Bay-
ram Meral, yaptı ı konu mada un-
ları söyledi:

“TÜRK-  kuruldu u günden 
bugüne kadar, ülkesinin varlı ını
birli ini savunmu , halkının mut-
lulu unu savunmu , hiçbir ayrım
gözetmeksizin, i çisiyle, i siziyle,
memuruyla, emeklisiyle, esnafıy-
la, çiftçisiyle, köylüsüyle bir bütün 

olmu , ülkenin sorunlarının çözü-
münde öncülük yapmı tır. TÜRK-
12 Eylül’ün baskıcı, yasakçı rejimine 
kar ı meydanları doldurmu , ço ul-
cu ve özgürlükçü parlamenter siste-
min yolunu açmı tır.

TÜRK- , ülkesine kar ı sorum-
lulu unu yerine getiren, i çisinin
hakkını veren i verenlerle her za-
man sorunlarını masa ba ında çöz-
mü tür. TÜRK- , haklı taleplerini 
ciddiye almayan siyasilere kar ı yüz 
binleri meydanlarda toplamı , siya-
silere a ır faturalar ödetmi tir.

TÜRK- , her zaman gururla 
ifade etmi tir ki, yüz binleri meyda-
na topladı ı ortamda, ne kimsenin 
burnunu kanatmı , ne de kimsenin 
malına zarar vermi tir. Umuyorum 
ki siyasiler bundan sonra da TÜRK-

’in bu sorumluluk duygularını is-
tismar etmez, sorun artırma yerine 
sorunları çözer, halkımız huzura ve 
mutlulu a kavu ur.”

Meral’in konu masının ardından
saygı duru u yapıldı ve stiklal Mar ı
okundu. Ardından da TÜRK-  Ge-
nel Ba kanı Mustafa Kumlu, Genel 
Kurul açı  konu ması yaptı.

TÜRK- 21. OlaTÜRK-  21. Ola
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Genel Kurul Divan Ba kanlı ına TÜRK-  eski Genel Ba kanı Bayram Meral, Ba kan Yardımcılıklarına Türkiye Maden-
Sendikası Genel Ba kanı Nurettin Akçul ve Basın-  Sendikası Genel Ba kanı Yakup Akkaya, yazmanlıklara BASS Delegesi 
Beyza Kevser Engürü ve Genel Maden-  Delegesi Fatih Ala seçildiler.
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TÜRK- ’in 21’nci çalı -
ma dönemi, dünyanın
ciddi bir ekonomik 
krizin içinden geçti i;
bölgemizde önemli si-

yasi sarsıntı ve de i imlerin ya an-
dı ı; ülkemizin siyasi ve ekonomik 
alanda yeni birçok ba lık altında
alabildi ine tartı tı ı; kurumların
devlet içindeki a ırlıkları bazında
önemli de i imlerin ya andı ı; po-
litik farklılıkların sert siyasi pole-
miklerin yanı sıra kimi zaman siyasi 
kampla malara dönü tü ü bir döne-
mi kapsamı tır.

Bu yo un siyasi gündem içinde 
eme i ile geçinenlerin ekonomik ve 
sosyal çıkarlarına ili kin onaylama-
dı ımız yakla ımlar gündeme gel-
mi tir.

Dünyamız bugün, çok bilinen 
bir adlandırma ile küreselle me de-
nilen ve etkisi yer kürenin her kö-
esinde hissedilen bir dönemden 

geçmektedir.

Küreselle me, ülkelerin, sanayi 
ça ından bu güne ya adıkları ili -
kileri bütünüyle de i tiren bir etki 
yaratmı , insanlı ı yeni bir dünya, 
yeni bir ili kiler a ı ile kar ı kar ı-
ya bırakmı tır. Bu yeni dünyada ka-
palı bir bölge ya da ülke neredeyse 
kalmamı , yer küre tüm ülkeleriyle 
ekonomik, siyasal, teknolojik bilgi 
ve ileti im a ları ile birbirine açık
hale gelmi tir.

Bu yeni ko ullarda devletlerin 
rolünün yeniden belirlenmesi ve 
piyasa sisteminin yeniden düzenlen-
mesi yönündeki uygulamalar a ırlık
kazanmı , devletlerin ulusal üretimi 
merkezden yönlendirme i levi orta-
dan kaldırılmı , özel giri imlerin et-
kinlik alanı geni letilmi tir.

Küreselle me ile birlikte ekono-
mik ve politik düzlemdeki uluslara-
rası ili kiler de yo unluk kazanmı ,
dünya ekonomik sistemine ba lı
olan herhangi bir ülkede ortaya çı-
kan olumlu veya olumsuz durum di-
er ülkeleri de etkiler hale gelmi tir.

Bu yeni dönemi yönetmek üze-
re geli tirilen politikaların üç esasta 
toplandı ını görmek mümkündür. 
Bunlardan birincisi neo-liberal yani 
yeni kapitalist ekonomik politika-
lar; ikincisi güç ili kilerine, sava
ve müdahaleye dayanan uluslarara-
sı dayatmacı politikalar; üçüncüsü 
ise devletlerin sosyal niteli ini terk 
ederek toplumsal talepleri dikkate 
almayan politik uygulamalarıdır.

Ya adı ımız süreçte dünyanın
yoksullarıyla zenginleri arasındaki
farklıla manın artması, yoksullu un
küresel bir sorun haline dönü mesi,
i sizli in derinle mesi, açlı ın in-
sani bir mesele boyutuna ula ması,
küresel süreci yönetmek için ortaya 
konan strateji ve politikaların do ru
temeller üzerinde yükselmedi inin
i aretidir.

Uygulanan ekonomik politika-
lar özellikle sosyal kurumları tahrip 
ederek toplumdaki dengesizlikleri 
derinle tirip sorunları a ırla tırır-
ken di er taraftan da ülkeler ara-
sında sava  ve dı arıdan müdahale 
yakla ımıyla istikrarsızlı ı yaygın-
la tırıp, sava larda milyonlarca in-
sanın hayatını kaybetmesine sebep 
olmu tur.

Liberalizmin kuralsızlı ı temel 
alan bu yeni biçiminin küresel bir 
stratejiye dönü mesi, hem yoksul 
ülkeler, hem çalı anlar ve emek ha-
reketi için netice olarak da bütün 
insanlık için ciddi sorunlara neden 

olmu tur ve olmaya devam etmek-
tedir.

Küreselle me sürecinin toplum-
ları ve ülkeleri yakınla tırma, i bir-
li i imkanlarını geli tirme fırsatına
ra men, sosyal devlet anlayı ını tas-
fiye eden ekonomik politikaların ya-
rattı ı çeli ki, ya adı ımız bunalım-
ların kayna ını olu turmaktadır.

Ortaya çıkan sürecin Türkiye’ye 
yansıması bilhassa çalı anlar açısın-
dan olumsuz sonuçlara yol açmı tır.

Türkiye’de demokrasinin ve ku-
rumlarının içselle tirilememesi, sen-
dikal hak ve özgürlüklerin kullanıl-
masını engelleyen tavırlara yol açtı ı
gibi kazanılmı  sosyal hakların geri-
ye götürülmesini içeren taleplere de 
dönü mü tür. Emek kesimi ve gelir-
leri üzerinden sürdürülmek istenen 
rekabet gücü, i çilerin ço u kazanı-
mını sekteye u ratırken, Hükümet 
eliyle yapılmak istenen düzenleme-
ler i çi kesiminde huzursuzlukla-
rın kayna ı haline gelmi , özellikle 
“Ulusal stihdam Stratejisi Sunum 
Belgesi”nde yer alan hükümlerin 
öngördü ü kuralsızla tırma, i çi ke-
siminin kendisini “tehlike altında”
görmesine yol açmı tır.

Bu çerçevede kar ımıza çıkan en 
önemli konulardan birini kıdem taz-
minatı meselesi olu turmaktadır.

çinin en büyük güvencesi olan 
kıdem tazminatı, parasal de erinden
öte, sosyal boyutu olan, yalnızca ça-
lı an i çiyi de il, o emek ile geçinen 
i çi ailesini de ilgilendiren bir ku-
rumdur. çinin görevi nasıl alın teri 
dökmekse, i verenin de sorumlulu-
u i çiyi i e ilk aldı ı andan itibaren 

maliyet hesabına kıdem tazminatını
da eklemektir. Ancak i verenler yıl-
lardan beri, bu zorunlulu unu göz 
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ardı edip ucuz, maliyetsiz ve güven-
cesiz emek özlemi temelinde çe itli
ekonomik sıkıntıları bahane ederek 
kıdem tazminatının “yük” oldu u id-
diasını ileri sürmektedir. verenler,
kıdem tazminatını, i gücü piyasasını
esnekle tirmenin ve i ten çıkartma-
nın önünde de bir engel olarak gör-
mektedir. Ama kıdem tazminatının
kaldırıldı ı, ya da çe itli formüllerle 
ku a çevrildi i bir sistemde çalı ma
barı ının ve i  gücü verimlili inin ne 
denli zaafa u rayaca ının da farkına
varılması gerekmektedir.

Kıdem tazminatındaki kırmızı
çizgimiz kazanılmı  haklarımızdır.
Mevcut çalı anlar için ya da gelecek-
te çalı acaklar için bu hakları geriye 
götüren hiç bir düzenlemeye bizim 
onay vermemiz mümkün de ildir.

Aynı çerçevedeki bir di er konu-
yu da kamuoyunda “kiralık i çilik”
diye bilinen ve özel istihdam bürola-
rına i çi kiralama yetkisi verilmesini 
öngören yakla ım olu turmaktadır.
Cumhurba kanımızın Anayasaya 
aykırı bularak yeniden görü ülmek
üzere TBMM’ne iade etti i kiralık
i çilik düzenlemesinin hala öneril-
meye devam edilmesi ve buna sıcak
bakılması ciddi bir sorundur.

Yine eme in çalı tırılma biçim-
lerinin kayıt dı ına itilmesini te vik
edecek bir anlayı la esnekle tir-
me taleplerini içeren yakla ımların
Türkiye’nin sosyal barı a yönelik 
ümitlerini karartacak nitelikte oldu-
u bilinmelidir. verenlerin refah 

payla ımını ortadan kaldıran daha 
çok kâr isteklerini, i sizli e çözüm 
maskesi altında güvencesiz ve ucuz 
emek formülüyle çakı tırmaları
bir ölçüde mazur görülebilir, ama 
önemli ve kaygı verici olan i veren
taleplerine hükümetin de sıcak bak-
ması ve bu taleplere uygun düzenle-
meler yapmaya niyet etmesidir.

Bir ba ka konu bölgesel asgari 
ücret ısrarıdır. Bölgesel asgari üc-
ret geçmi te denenmi , ülkemize 

bir yararı olmadı ı anla ıldı ından
vazgeçilmi tir. Hatayı tekrarlamak 
sadece bir vakit kaybı olacaktır. Ba-
kın Ocak 2012 itibariyle yeni asgari 
ücret yürürlü e girecektir. Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu çalı mala-
rına ba lamı tır. Milyonlarca insan, 
ailesiyle birlikte insan onuruna yakı-
ır bir asgari ücret beklentisi içinde-

dir. Bu beklentiyi bo a çıkartmamak
Hükümetin görevidir. Bu çalı ma
döneminde TÜRK- , son üç yıldır
belirlenen asgari ücrete muhalif kal-
mı tır. TÜRK- ’in muhalif kalma 
gerekçelerinin ortadan kalkabilme-
si için asgari ücretin insan onuruna 
yakı ır bir biçimde belirlenebilmesi 
yönünde adımlar atılması gerek-
mektedir.

sizlik Sigortası Fonu’nun ama-
cı dı ında kullanılmaya devam edil-

mesi de önemli sorunlarımızdan
biridir. sizlik Sigortası Fonu i çi-
nindir. çi, zor günlerinde derdine 
derman olacak parayı devlete ema-
net etmi tir. Fon’la ilgili bir tasarruf 
yapılacaksa, Fon’a eri im kolaylı ı
ve miktar artırımı yapılmalı, uygula-
ma süresi uzatılmalıdır. çinin bek-
lentisi bu yönde iken bizlerin bilgisi 
dı ında gece yarısı çıkarılan yasalar-
la Fon kaynaklarının ba ka alanlara 
aktarılması, ciddi bir güven sorunu-
na neden olmaktadır.

Tartı ma konularının arasında
bulunan “fazla çalı ma süreleri” me-
selesi Türkiye’nin yapısına uygun 
dü memektedir. Türkiye’de fiili ça-
lı ma süreleri özellikle de kayıt dı ı
çalı an özel sektör i çileri açısından
yasal üst sınırın çok daha üstünde 
gerçekle ebilmektedir. Çalı ma sü-
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relerinin yasal sınırlar içinde kaldı-
ı, fazla mesailerin zamlı ödendi i

i yerleri azınlıktadır. Çalı ma süre-
lerindeki artı  ço unlukla i çilerin
gelirine yansımamaktadır.

Çalı ma saatlerinin sınırlandırıl-
ması, i çilerin sa lı ını korumanın
ve sosyal ya ama ayıracakları zama-
nı artırmanın yanı sıra ülkedeki is-
tihdam olanaklarının korunması ve 
dengeli da ılmasına katkıda buluna-
caktır. Türkiye’de haftalık çalı ma
süresini a an toplam çalı ma süresi 
bu anlayı  do rultusunda azaltılmalı
ve istihdam sa lanmalıdır.

Bahsetti im konular, Hükümetin 
2010 yılında gündeme getirdi i ve 
hala zaman zaman çe itli bakanlarca 
konu edilen “Ulusal stihdam Strate-
jisi Sunum Belgesi”nde yer almı tır.
Hükümet belgede, i sizli e çözüm 
ba lı ı altında, “güvenceli esneklik, 
kıdem tazminatı, sizlik Sigortası
Fonu, esnek çalı ma modelleri, fazla 
çalı ma süreleri, Özel stihdam Bü-
roları, bölgesel asgari ücret” konula-
rına yer vermi tir.

sizlerin istihdama katılması
için “çalı an gelirlerinin dü ürül-
mesi ve çalı anların sahip oldukları
kimi haklardan mahrum bırakıl-
ması” formülü üzerinde ekillenen
bu yakla ımı bizlerin kabul etmesi 
mümkün de ildir.

Ya ananlar göstermektedir ki, 
Ulusal stihdam Stratejisi’nde yer 
alan yakla ımlar, bir bütün olarak 
kamuoyunun bilgisine sunulmaya-
cak; peyder pey çe itli yasa çalı -
malarında, çe itli hükümler halinde 
kar ımıza çıkacaktır. Özel stihdam
Büroları’na i çi kiralama yetkisi ve-
rilmesini öngören Teklif bunun ilk 
örne i olmu , Torba Yasa’da yer 
alan hükümlerle bu niyet netle mi -
tir. Torba Yasa’da yer alan ve esnek 
çalı ma biçimlerini yaygınla tıran
kimi hükümler, ısrarlı giri imleri-
miz sonucu tekriri müzakere ile geri 
çekilmi tir ama daha sonraki yakla-

ımlardan esnekle tirme ısrarlarının
sürece i de anla ılmaktadır.

Söyleyece im udur ki, Hükü-
metin, çalı an haklarını gerileten 
de il, ileriye götürecek konular üze-
rinde çalı ması 21. yüzyıl Türkiye’si 
için daha uygun olacaktır. Kayıt dı ı
istihdamın önlenmesi, asgari ücretin 
iyile tirilmesi, vergi adaletsizli inin
giderilmesi, ta eron i çili in engel-
lenmesi, i  güvencesinin artırılma-
sı gibi i çilerin ya ama ve çalı ma
artlarını iyile tirecek konular du-

rurken, sürekli i çi haklarını gerilet-
meye ve daha da kuralsızla tırmaya
yönelik düzenlemelerin üzerinde 
durulması, gerçekle tirdi i büyüme 
oranı ile övünen Türkiye açısından
üzücüdür.

Çıkarıldı ı dönemde yaygın ey-
lemlerimize neden olan Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sa lık Sigortası
Yasası’nın da uygulamada önemli 
sorunları ortaya çıkmı tır. Bu sorun-
ların sigortalı lehine çözümlenmesi 
en önemli beklentilerimizden biridir 
ve bu konudaki giri imlerimiz sür-
mektedir.

Ta eron i çilik Türkiye’nin ka-
nayan yarasıdır. Ucuz i  gücü kul-
lanmak adına, yaptı ı i te yetkin 
olmayan insanların canları pahasına
çalı tırılmasının bedelini hep bir-
likte büyük acılar ya ayarak öde-
dik, ödemekteyiz. Ta eron i çilik
özel sektörde kullanıldı ı kadar 
kamu i yerlerinde de kullanılmak-
tadır. Kamu kurumlarında bile asıl
i in ta eron i çilerine yaptırıldı ı
bir gerçektir. Yasal düzenlemelerle, 
yönetmeliklerle asıl i in ta eronlara
verilmesi engellenmeye çalı ılmı tır.
Ama i verenler, bu uygulamanın ku-
ral haline getirilmesi ısrarını sürdür-
mektedir.

Ülkemizde 25 yıldır bir özelle -
tirme süreci ya anmaktadır. Özelle -
tirmelerin ülkemize hiç bir yararı ol-
mamı , aksine kârlı kurulu lar yok 
pahasına yerli ve yabancı sermaye-

nin emrine verilmi , gelirleri ise ülke 
ekonomisine beklenen katkıyı sa la-
yamamı tır. in acı tarafı bu süreçte 
hükümetlerce önemsenen tek konu, 
devletin kasasına girecek para ol-
mu tur. Özelle tirmelerin ardından
o kurumlarda çalı an insanların aki-
betinin ne olaca ı hiç bir hükümet 
döneminde önceli i olu turmamı -
tır. Sendikalarımızın verdi i müca-
dele ile kimi i yerlerinde ilk etapta 
i çilerimizin burnu kanamamı tır,
ama sonradan i sizle tirme, sendi-
kasızla tırma, erken emeklilik zor-
lamaları ba lamı tır. Özelle tirme
ma duru i çiler için uygun görülen 
4-C statüsü ise yapılan iyile tirme-
lere ra men sorun olmaya devam 
etmektedir. TÜRK- , özelle tirme
ma durlarının tıpkı devlet memur-
ları gibi tüm özlük haklarıyla birlik-
te di er kamu kurulu larına aktarıl-
masını talep etmektedir.

Önemli sorunlarımızdan birisi 
vergi sistemindeki adaletsizliktir. 
Uygulamada vergi yükü dü ük gelir-
li kesimler üzerinde yo unla mı tır
ve bu konudaki en a ır ma duriyeti
de i çiler ya amaktadır. Vergide ada-
let beklenirken yüzde 25’lik vergi 
oranının yüzde 27’ye yükseltilmesi 
i çinin yıl içerisinde net ücretinde 
azalmaya neden olabilmektedir.

Türkiye’de vergi alanında gerçek 
anlamda yapılacak bir reform, ancak 
ücretliler aleyhine varolan bu çarpık
yapının de i tirilmesiyle mümkün 
olacaktır.

gücü piyasasında özürlülerin 
istihdam olanaklarının varlı ı ve is-
tihdamlarının desteklenmesi büyük 
önem ta ımaktadır. Toplumun tüm 
kesimleri gibi i verenler de bu ki-
ilere kar ı sosyal sorumluluklarını

yerine getirmek durumundadır.

Türkiye yeni bir anayasa yapım
sürecine girmi  bulunmaktadır.
Konfederasyonumuz; Cumhuriye-
timizin temel niteliklerini düzenle-
yen hükümler çerçevesinde; ça da

TÜRK-
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ve demokratik ilkeleri benimseyen, 
toplumsal ve bireysel özgürlükleri 
esas alan, hukukun üstünlü ü teme-
line oturan, erkler arasındaki denge 
ve ahengi koruyan, uygarlık yolunda 
de i ime ve geli ime açık, toplumu-
muzun temel de erleriyle bütünle -
mi , demokratik, ekonomik ve sos-
yal hakların özgürce kullanılmasına
imkân sa layacak anayasa hazırlık-
larına katkı vermeye hazırdır.

Devletin varlık nedeni, toplumu 
olu turan tüm bireylerin refah ve 
huzurudur. Bu nedenle hazırlanacak
anayasa toplumun tüm kesimlerinin 
temel hak ve özgürlüklerini güvence 
altına almalı; bu yönü ile ça da  de-
mokrasilerin temel ilke ve kurumla-
rının tamamını kapsamalı, özellikle 
demokratik yapının olu masına kat-
kı sa layan sivil toplum kurulu ları-
nın ve toplumun farklı kesimlerini 

temsil eden bireylerin veya grupla-
rın söz söyleme, ekonomik ve siyasi 
katılım haklarını geni letmelidir. Bu 
ba lamda örgütlü kesimler ba ta ol-
mak üzere toplumun tüm kesimleri-
nin anayasa hazırlık sürecine etkin 
katılımlarının sa lanmasına, effaf
ve demokratik bir tartı ma sürecinin 
i letilmesine azami ölçüde özen gös-
terilmelidir.

Hazırlanacak anayasa, çalı anlar
açısından; özellikle i çi-i veren ke-
simleri arasında uluslararası norm-
ların benimsedi i hükümlere daya-
lı, çalı anların örgütlenme ve toplu 
hareket edebilme haklarına imkân 
veren bir felsefeye sahip olmalı ve 
dengeleri gözetmelidir.

Bu dört yıl boyunca gündemi-
mizde sürekli var olan bir di er
konuyu da çalı ma hayatını düzen-

leyen yasalarda yapılması gereken 
de i iklikler olu turmu tur. çi,
i veren ve Hükümetin bir araya gel-
di i Üçlü Danı ma Kurulu, konu 
üzerinde önemle durmu , bir uzla -
ma metninin ortaya çıkabilmesi için 
yo un gayret sarfedilmi tir.

Sonunda ortaya bir metin çıkmı -
tır. Üzerinde hala çalı ılmaya devam 
edilen bu metin, nispi bir uzla ma
metnidir. Metin, hiçbir kesimin ta-
leplerini bire bir yansıtmamaktadır.
Uzla ma sa lanabilmesi için asga-
ri mü tereklerde bulu ulmu tur.
Metinde, “öyle olmasaydı da böyle 
olsaydı” diyebilece imiz hükümler 
vardır. Bu sadece bizim için de il,
di er i çi konfederasyonları için de 
geçerlidir. Ama bu durum, atılan
adımın önemli bir adım oldu u ger-
çe ini de i tirmez. Ana hatlarıyla
örgütlenmenin önündeki en büyük 

21. Ola an Genel Kurul
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engellerden biri olan i  kolu barajı
binde 5’lere kadar dü ürülmü ; grev 
yasakları daraltılmı , i  kolu sayı-
sı AB normlarına uygun hale geti-
rilmi , i letme barajı dü ürülmü ,
noter artı kaldırılmı tır. Sendika 
üyelik ya ı dü ürülmü , geçici süreli 
i sizlikte sendika üyeli inin devamı
sa lanmı tır. Sendikalara radyo ve 
televizyon kurma imkanı sa lanmı ,
sendika üyeli i, sendika temsilcili i
ve sendika yöneticili ine ili kin gü-
venceler güçlendirilmi tir.

Tüm bu yasal çalı malar süre-
cinde, bizim temel yakla ımımızı
elbette AB ve ILO normlarına uy-
gunluk olu turmu tur. Ama Türki-
ye ko ullarının da dikkate alınması
konusundaki ısrarlarımız, kırmızı
çizgilerimizi beraberinde getirmi tir.
Çalı ma hayatını düzenleyen yasalar 
son derece önemlidir ve gelecekteki 

on yılların endüstri ili kilerini be-
lirleyecektir. Kısa vadeli çıkarların,
gelecekte bir kaos ortamı yaratacak 
düzenlemelere dönü mesini engel-
lemek için azami gayret gösterdi i-
mizi belirtmek isterim.

Bu dönemde mesafe katetti imiz
bir di er önemli alanı  Sa lı ı,
Güvenli i konusu olu turmu tur.
Konfederasyonumuz, yıllardan beri 
örnekleri geli mi  Avrupa ülkele-
rinde görülen müstakil bir i  sa lı ı,
i  güvenli i yasasının gereklili ine
i aret etmi , 2006 yılından bu yana 
sürdürülen çalı malar nihayet son 
aylarda belli bir noktaya getirilebil-
mi tir.

Konu en son 15 Kasım 2011 tari-
hinde yapılan Üçlü Danı ma Kurulu 
toplantısında ele alınmı , yasa tas-
la ının TBMM’ne gönderilmesi ko-

nusunda olumlu geli meler kayde-
dilmi tir. Tasla a göre, kamu-özel, 
i çi-memur, küçük-büyük i letme
ayrımı yapılmaksızın her i letme ve 
her çalı an i  sa lı ı ve güvenli inin
koruyucu emsiyesi altına alınabile-
cektir. Bundan sonraki beklentimiz, 
tasla ın olumlu de i ikliklerle tasarı
haline gelmesi ve TBMM’nde kabul 
edilmesidir. Etkin bir i  sa lı ı gü-
venli i uygulamasının çevre bilinci 
dı ında dü ünülmesi mümkün ol-
madı ı da unutulmamalıdır.

Toplumun temel yapı ta ların-
dan biri hukukun üstünlü üdür.
Yargının ba ımsızlı ı ve yargı gü-
vencesi öncelikli hedefler arasında
yer almalıdır.

Ülkemizde son yıllarda gerçek-
le tirilen operasyonlar, bir çok alt 
ba lı ın yanı sıra uzun yargılama ve 
tutukluluk süreleri ile de gündeme 
gelmektedir. Cezaya dönü en uzun 
tutuklamalar kamu vicdanında kar-
ılı ını bulamamakta, toplumun bir 

çok kesiminden yargılamaların tu-
tuksuz devam etmesi talebi yüksel-
mektedir. Türkiye bu talebe uygun 
düzenlemeleri yapmak görevi ile 
kar ı kar ıya bulunmaktadır.

Basın özgürlü ü ise demokrasi-
nin temel ta larından biridir. Türki-
ye, basın özgürlü ünün tartı ıldı ı
bir ülke olmaktan çıkarılmalıdır.

Küresel dayatmaların bir sonucu 
olarak uygulanan ekonomik politi-
kalar, ortaya çıkardı ı problemler 
itibariyle ülkemizin geli mesini, böl-
gesel bir güç olmasını engelleyecek 
tohumları da ba rında ta ımaktadır.
Son yıllarda ekonominin yakalamı
oldu u büyümenin sosyal ve ekono-
mik yapıda büyük bir fırsata dönü -
mesi ancak ekonomi politikalarıyla
sosyal politikalar arasında kurula-
cak bir denge ile mümkün olacak-
tır. Aksi takdirde bu politikaların
yarattı ı sorunlar ülkenin ekonomik 
büyüme potansiyelini de tahrip ede-
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bilir ve batı ülkelerinde ortaya çıkan
krizlerin girdabına çekilmemize yol 
açabilir.

zlenen ekonomik politikaların
mutlaka Türkiye merkezli sosyal 
hak ve özgürlükleri dikkate alacak 
ekilde düzenlenmesi mecburiyeti 

bulunmaktadır.

Türkiye’nin en önemli sorunu-
nun i sizlik ve yoksulluk olmaya 
devam etti i gerçe inden hareketle, 
istihdam yaratan bir büyüme mo-
delini uygulamak, sorunların da 
panzehiridir ve Türkiye’nin önünü 
açacaktır.

Biz i çi hareketi olarak 
Türkiye’nin üretim gücünün art-
masını istiyoruz. Büyümede pay-
la ımı ön planda tutan, daha çok 
istihdam, sosyal katılım ve e itlik 
yaratacak politikaların uygulanma-
sını istiyoruz.

Biz Türkiye’de ula ılan üretim 
gücü ve eme in kalitesinin sosyal 
hak ve özgürlüklere saygı duyan bir 
yakla ımla birle ti inde ya anılan 
tüm sorunların a ılaca ına inanıyo-
ruz.

Çalı anların hakkına, alın terine 
saygı duyan bir yönetim anlayı ı-
nın ileri demokrasi yakla ımlarının
mayası olaca ını biliyor, bir yandan 
ileri demokrasi hamleleri yapılırken,
di er yandan eme i daha da güven-
cesiz hale getirecek adımlar planlan-
masını ciddi bir çeli ki olarak görü-
yoruz.

Türkiye sorunlarını samimi bir 
diyalog ortamı içerisinde çözebilir. 
Diyalogdan barı  çıkar, katılım çıkar
ve Türkiye demokrasisinin güçlene-
ce i bir toplumsal zemin çıkar.

Bugün ülkemizin emekçileri, 
vatan savunmasında, sınır karakol-
larında ehit olmak dahil, üzerine 
dü en her görevi severek, isteyerek, 
fedakarlıkla yapmaktadır ve bu du-
rum onların, Türkiye’nin üretti i

de erlerden adil bir pay almasını da 
gerekli kılmaktadır.

Biz i çi hareketi olarak Türkiye’de 
uygulanan ekonomik ve sosyal poli-
tikaların neo-liberalizm etkilerinden 
arındırılmasını talep ediyor, eme in
hak ve kazanımlarına saldırı anla-
mına gelen söz konusu politikaların
devam ettirilmesi halinde atılmak
istenen her adıma bu güne kadar ol-
du u gibi bundan sonra da kar ı çı-
kaca ımızın bilinmesini istiyoruz.

Taleplerimiz, itirazlarımız ve 
isyanlarımızın tümü bu memleke-
tin onuru, huzuru ve barı ı içindir. 
Temsil etti imiz kitlenin ve çalı an-
ların gelece e güvenle bakabilmesi, 
sa lıklı, e itimli, vasıflı ve mutlu ço-
cuklar yeti tirebilmesi içindir.

Bugün Türkiye’nin toplumsal ba-
rı ını tehdit eden olayların ba ında
gelen en önemli sorun üphesiz ki 
terördür. Türkiye toplumsal barı-
ı ekonomik geli mesiyle, bölgesel 

kalkınma projeleri ile uygulayaca ı
sosyal politikalarla, demokratikle -
me için attı ı ve ataca ı adımlarla
güçlendirmek durumundadır. Terör 
örgütünün bu geli melerden rahat-
sız olması anla ılabilir bir eydir. Bu 
sebeple esas olan etnik kimli e bak-
madan yurtta lık ba larını demok-
ratik de erler etrafında güçlendir-
mektir. Türkiye, bölge halkını terör 
örgütünden ve onun yarattı ı sorun-
lardan kurtarmak için adım atarken 
aynı zamanda bölgesel geli meyi ve 
demokratikle me sürecini hızlandır-
mak mecburiyetindedir.

Hiç ku kusuz Türkiye demokra-
tikle tikçe, ekonomik ve toplumsal 
politikaları bir denge içerisinde gö-
türdükçe, çalı anlar ürettiklerinden 
daha adil bir payla ım elde ettikçe 
bütün sorunlarını çözebilen bir ülke 
haline gelecektir.

Biz böyle bir Türkiye’nin in a
edilmesine alın terini katanları tem-
sil ediyoruz. Bizim taleplerimiz bu 

ülkenin gelece i içindir, gelece in
daha güçlü Türkiye’si içindir.

TÜRK-  21’nci Genel Kurulu’nu 
59. kurulu  yılında yapmaktadır.
Kuruldu u günden bu yana eme in
hak ve çıkarları için, demokrasi için, 
barı  için, özgürlük için u ra  veren 
TÜRK- , varlı ının nedeni parla-
menter demokratik sistemin vazge-
çilmezli ini her platformda vurgu-
lamı tır. 12 Eylül askeri darbesiyle 
çalı ma hayatına hakim olan anti de-
mokratik yasaları, yaptı ı eylemlerle 
fiili olarak geçersiz kılan TÜRK- ,
ülkemizin demokratikle me müca-
delesinde ön saflarda yer almı , son 
olarak 1 Mayıslar’ın üzerindeki ya-
sakların kaldırılması ve Taksim’in 
kutlamalara açılmasında önemli bir 
rol oynamı tır.

Tabanında her türlü siyasi e i-
limi barındıran TÜRK- , her türlü 
siyasi parti ve e ilime e it mesafede 
olmaya özen göstermi tir. craatları
emek penceresinden de erlendiren
TÜRK- , hükümetlerin do ru yap-
tıklarına onay verirken, yanlı  yap-
tıklarına kar ı çıkmı tır.

TÜRK- ’in attı ı her adımda,
yıllar içinden süzülüp gelen ya an-
mı lıkların birikimi ve sorumlulu u
vardır. Kuruldu undan bu yana hiç 
bir siyasi partinin veya olu umun
uydusu olmayan TÜRK- ’in, eme-
in çıkarları dı ındaki politik hesap-

ların içinde olmayaca ı herkes tara-
fından bilinmekte, bu nedenledir ki, 
toplumsal hak ve talepler için aya a
kalktı ında çok geni  bir kesimi et-
kileyebilmektedir.

TÜRK- ’in büyüklü ü, sayısal
ço unluktan ziyade bu zengin biri-
kimi ile hangi ko ulda ne tür adım-
lar ataca ını bilen yapısından kay-
naklanmaktadır.

De erli delegeler, TÜRK- ’in
büyüklü ü sizin ve sizden önceki 
nesillerin ürünüdür. Bu büyüklü ü
koruyalım, sahip çıkalım.

21. Ola an Genel Kurul
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Genel Ba kanın konu ma-
sının ardından, Cumhur-
ba kanı Abdullah Gül’ün 

Genel Kurula yolladı ı mesaj okun-
du. Gül mesajında, TÜRK- ’in ku-
ruldu u günden bu yana alın terinin 
ve eme in sesi oldu unu belirterek 
unları söyledi:

“TÜRK-  ülkemizde sendika-
cılı ın oca ıdır. TÜRK-  çalı an
kesimlerin eme inin kar ılı ını al-
ması, haklarının korunması ve ge-
li tirilmesinin yanı sıra, Türkiye’de 
çalı ma hayatının standartlarının
uluslararası normlar do rultusunda
yükseltilmesi ve demokrasimizin 
olgunla masında öncü rol üstlen-
mi tir.

Çalı ma hayatımızın en köklü ör-
gütlerinden biri olan TÜRK- , sade-
ce kendi üyelerinin de il, toplumun 
genel menfaatlerini savunan, top-
lumsal barı ı ve huzuru gözeten bir 
diyalog, ho görü ve i birli i bilinci-
ne sahip oldu unu daima göstermi -
tir. Bunu takdirle kar ıladı ımı ifade 
etmek isterim. Böyle geni  ve önem-
li bir kitleyi temsil eden TÜRK- ’in
genel kurullarını, sorunların dile 
getirilmesinin yanı sıra, ülkenin bu-
gününe ve gelece ine ili kin sa lıklı
tespitler yapılmasına da imkân veren 
bir platform olarak görüyorum.

Bugünkü toplantınızın da dai-
ma yapıcı ve sa duyulu bir tutum 
içerisinde hareket eden TÜRK- ’in
ve temsil etti i kitlelerin beklentile-
rinin kar ılanması, çalı ma hayatına
ili kin sorunların kar ılıklı anlayı ,
diyalog ve ho görü çerçevesinde 
çözülmesi yolunda faydalı bir görü
alı veri  zemini olu turaca ı inan-
cındayım.”

Gül’ün mesajını ardından ko-
nukların konu malarına geçildi.

lk söz, Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Ba kanı Kemal Kılıçdaro lu’na
verildi. Kılıçdaro lu delegelere u
ekilde hitap etti:

“E er demokrasi istiyorsak, öz-
gürlük istiyorsak, demokrasi ve 
özgürlü ün bir tek varlık nedeni 
vardır: nsan. nsan özgür ya amak
ister, özgürlü ün temelinde ki inin
ekonomik güvencesi vardır. Benim 
güvencem olmalı, benim gelirim 
olmalı ki ben özgürlü ümün tadına
varayım. Özgürlük önce ekonomik 
güvencedir. Ekonomik güvenceniz 
yok, i sizsiniz, hangi özgürlükten 
söz edeceksiniz? Karnı doymayan 
bir adama özgürlü ü nasıl anlata-
caksınız siz? O halde yapmamız ge-
reken, dü ünmemiz gereken udur:
Siz i çisiniz, üretimden gelen bir 
gücünüz var, gücünüzü salonlar-

da kullanırsanız, yarın gazetelerde 
haber bile olamazsınız. Gücünüz 
meydanlarda olmalı, meydanlarda 
göstermelisiniz gücünüzü. 

Anayasamızda hüküm var, sen-
dika kurma özgürlü ü. Referandum 
sonucunda Anayasaya bir hüküm 
eklendi, bir sendika yetmez, i çi is-
terse ikinci sendikaya da üye olacak 
diye. Buyurun, gidelim bir i yerine,
sendikası olmayan bir i yerine, ba-
kalım bir i çi sendikaya üye olsun 
ba ına ne geliyor. Ne özgürlü ün-
den bahsediyorsunuz siz? Anayasal 
güvencesi olmayan bir sendikacılık-
tan söz edemeyiz. 

TÜRK-

Kemal Kılıçdaro lu
CHP Genel Ba kanı
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Ta eron i çilikten ikâyet ediyo-
ruz. En büyük ta eron devletin ken-
disi, 1 milyon ta eron i çi çalı ıyor
devletin kendisinde. Sendikadan 
korkuyor da onun için, sendika ol-
masın istiyor.  güvencesi, i çi sa -
lı ı istemiyor. Ta eron 21.yüzyılın
kölelik rejimidir. 

TÜRK- ’e bir sözüm var. CHP ik-
tidarında ta eron i çili i Türkiye’de 
tarihe gömece iz, herkes sendikalı,
herkes toplu sözle meli, herkes grev 
hakkına sahip olacak. 

Örgütlü toplum hak arayan top-
lumdur, yoksa örgütlülü ün hiçbir 
anlamı yoktur. Sizler örgütleniyor-
sunuz, kendi haklarınızı arıyorsu-
nuz. Sizin haklarınıza sahip çıkmak
bizim görevimizdir. Biz böyle uygu-
lanamaz, altı üstü sınırları olmayan 
bir hakkın pe inde de iliz. Bizim 
savundu umuz, uygar dünyanın
kabul etti i, uluslararası çalı ma ör-
gütünün kabul etti i normlardır. Bu 
normlar eme in, alın terinin korun-
ması içindir. Bu normların olmadı-
ı bir ülkede demokrasi her zaman 

tartı malıdır. Bedel ödenmeden hak 
alınmaz, bedel ödemeyi göze alacak-
sınız, bedel ödeyeceksiniz ki birileri 
size hakkınızı versin, oturdu unuz
yerde kimse size hak vermez. Hak-
kımızı demokratik yollardan, yasa-
lara uygun olarak, yasaların verdi i
hakları sonuna kadar kullanarak 
arayaca ız.

sizlik, önünüzdeki en büyük 
tehlike. sizlik bu ülkede kronik 
hale geldi. Türkiye ça  atlıyor, bü-
yüyor ama i sizlik azalmıyor. Genç 
i sizlikte oranımız yüzde 22, bütün 
OECD ülkelerinin en sonunda yer 
alıyoruz. Üreten ve istihdam yaratan 
ekonomi güçlü ekonomidir. E er bir 
ülkede toplumsal barı  aranıyorsa,
herkesin karnının doyabilece i bir 
düzen gereklidir. Bu düzen de i me-
dikçe, herkesin karnı doymadıkça,
bu ülkede toplumsal düzeni sa laya-
mazsınız.

Ben daha güçlü, sesi daha güçlü 
çıkan, i çinin hakkını arayan, ülke-
nin sorunlarına sahip çıkan, ülkenin 
sorunlarını daha güçlü haykıran bir 
TÜRK-  istiyorum. Ülkenin sorun-
larına sahip çıkan, ülkenin sorunla-
rının çözülmesi için mücadele eden, 
yeri geldi inde eylem yapmaktan çe-
kinmeyen bir TÜRK- .

Bunu yaptı ınız zaman görecek-
siniz ki, herkes size kulak kabar-
tacaktır. TÜRK-  ne diyor diye-
ceklerdir, Ankara’da TÜRK-  var 
diyeceklerdir.”

Kılıçdaro lu’nun ardından, Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ba -

bakanı rsen Küçük kürsüye geldi. 
Küçük konu masında u görü leri
dile getirdi:

“Anavatan Türkiye’mizin en bü-
yük ve en güçlü, en eski sendikal 
hareketinin, ülkemiz sendikacılı ı-
na katkılarına ek olarak, yaptırımla-
rıyla ülkemiz ekonomik geli imine
kazandırdıkları eserlerden dolayı
yüksek huzurlarınızda TÜRK-  yö-
netimlerine ükranlarımı sunmak 
isterim. Dayanı manın, i birli inin,
dahası karde li in en güzel örne i-
ni sergileyen üyelerini, emekçi kar-
de lerimi yürekten kutlar saygılarla
alkı lıyorum.

21. Ola an Genel Kurul
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TÜRK- ’in Türkiye Cumhuriye-
tinin bütünlü üne, Türk milletine, 
bayra ına sahip çıkı larının, üyele-
rinin menfaatlerinin korunması, ge-
li tirilmesi çabalarında gösterdikleri 
kararlı duru un temel harcı olması,
bu harekete bir o kadar daha anlam 
kazandırmaktadır.

Sorunların ba arıyla üstesinden 
gelmenin temel artı, diyalogdur, sos-
yal bir diyalogun olmadı ı yerde anla-
yı  ve güven eksikli i do ar ki, çatı -
ma ve sosyal hastalıklar zemin bulur. 
Toplumlarda aileden ba layarak, sivil 
toplum hareketleri, sendikalar, siyasi 
partilere kadar uzanan çizgide, diya-
log birlikte ya amanın, üretim, daya-
nı manın barı ın tüm güzelliklerinin 
tartı ılması önko uldur.

Herkesin, her kesimin ortak pay-
dası refah ve mutluluksa, bunun ze-
mini ülkenin bütünlü ü, o noktalara 
ta ınması olmalıdır. Gururla, onur-
la ifade etmeliyim ki, Türkiye’miz 
son yıllarda özlenen hedeflere emin 
adımlarla ilerlemekte, hak etti i
saygıyı ve takdiri görmektedir. Ne 
mutlu Türkiye Cumhuriyeti birey-
leri olarak sizlere, ne mutlu Yavru 
Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti olarak bizlere, ne mutlu Türk 
milleti olarak hepimize ki, kendi 
ekseninde istikametini belirlemi ,
kendine özgü onurunu ve emin 
duru uyla dünyaya sarsan küresel 
ekonomik krizi hissetmeden yoluna 
devam eden istikrarlı bir hükümet 
i ba ındadır.

Anavatan Türkiye’mizin bu ka-
rarlı ilerleyi ini örnek alarak, ülke-
mizi, insanımızı, daha güzel, daha 
mutlu, daha refah yarınlara ula -
tırmak için yılmadan, yorulmadan, 
çalı maktayız. Ülkemize uygulanan 
haksız ambargolara ra men yürüt-
tü ümüz bu çalı maları insanımızla,
örgütlerimizle i birli ine, görü  bir-
li ine ula manın yollarını aramakta 
ısrarlı e sabırlı davranıyoruz. Birlikte 
üretecek, birlikte payla acak, birlik-

te daha refah, daha mutlu, aydınlık
günlere ula aca ız.”

Küçük’ün ardından, Hükümeti 
temsilen, Ba bakan Yardımcısı Bekir 
Bozda  kürsüye geldi. Bozda  ko-
nu masında unlara de indi:

“ çinin eme i kutsaldır, alın teri 
kutsaldır, en helal kazançlardan bi-
ridir. Biz eme in kutsallı ına, hak-
kına, hukukuna yürekten inanmı
bir hareketiz. Bugüne kadar da bu 
inancımızın gere i, i çimize onun 
hakkına hukukuna riayet konusun-
da, gereklerini ifa konusunda önem-
li adımları beraber attık, birlikte 
önemli mesafeler aldık.

Türkiye’de i çi hareketinin oca-
ı, sendikacılık hareketinin oca ı,

okulu TÜRK- ’tir. Bugün ba kaca
sendikalar varsa, ba kaca hareket-
ler varsa, o hareketlerin hepsi sizin 
okulunuzdan mezun oldular, sizin 
okulunuzda ortaya çıkan anlayı lar
çerçevesinde yeni anlayı lar ortaya 
koydular.

çilerimizin sa lık konularında
çifte standart vardı, e itlik ilkesiyle, 
sosyal devlet anlayı ıyla ba da ma-
yan bir yapı vardı. Bir i çi karde im,
e i do um yaptı ı zaman masrafını
cebinden öder, faturasını alır, daha 
sonra SSK’yı mahkemeye verir, mah-

TÜRK-

Bekir BozdaBekir Bozda
Ba bakan YardımcısıBa bakan Yardımcısı
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kemeyi kazanır, karar kesinle tikten
sonra harcadı ı parayı ancak icra 
marifetiyle tahsil edebilirdi, do ru-
dan gitme hakkı yoktu. Bu hukuk 
devletiyle ba da mayan ayıbı orta-
dan kaldırdık. Hastaneleri birle tir-
dik, i çi karde lerimize bütün hasta-
nelerin kapılarını açtık.

Eczanelere gidemiyorlardı, ecza-
nenin yollarını da i çilerimize açtık.
Özel hastanelerin kapıları da tama-
men kapalıydı. Bu ayıbı da kaldır-
dık, herkese elinde reçetesi diledi i
eczane gitmenin yolunu açtık.

Bizim iktidarımıza gelene kadar 
geçen süre içerisinde yapılan özel-
le tirmeler sonucunda i çilerimize
kıdem tazminatları ve ihbar tazmi-
natları ödenmi , ama kapının önüne 
konulmu tu. Onlara birtakım im-
kânları az da olsa sa lamamı lardı,
ama AK Parti iktidarlarından sonraki 
dönemde, kapının önüne konulmu
bulunan i çilerimizin tamamına i
imkânı verdik.  Bugün Türkiye’de 
4C kapsamında çalı an 25 bin do-
layında insan vardır. Biz, hem bizim 
dönemimizde özelle tirilen yerler-
de çalı an karde lerimizin hakkını,
hukukunu koruduk, hem de bizden 
önceki dönemlerde özele tiriler yer-
deki i çilerimizin kapıların önüne 
konulması durumunda kalanların
hepsine önemli haklar verdik. 4C 
kapsamındaki i çilerimizle ilgili 
önemli iyile tirmeler yaptık.

Taksim’in i çi bayramı kutla-
malarına açılması da önemli bir 
adımdır. çi bayramı kutlamaları-
na Taksim’in kapılarını da biz açtık.
Taksim’i açmakla da kalmadık, 1 
Mayıs’ı bayram ilân ettik. 

12 Eylül 2010’da halkoylamasıy-
la kabul edilen Anayasa de i iklik-
lerinde önemli adımları attık. ‘Aynı
zamanda ve aynı i kolunda birden 
fazla sendikaya üye olunmaz’ kura-
lı kaldırılarak, aynı i kolunda bir-
den fazla sendikaya üye olma hakkı
getirildi. Sendikal hakkın önünde 

kurulan bir sınır ortadan kaldırıldı.
Yine ‘aynı i yerinde, aynı dönem 
için birden fazla toplu i  sözle mesi
yapılamaz ve uygulanamaz’ hükmü 
yürürlükten kaldırıldı. Birden fazla 
toplu i  sözle mesi yapılmanın yolu 
açıldı.

Belediyelerde ve kamuda geçici 
i çi statüsünde bulunan 227 bin i -
çiyi kadroya biz aldık ve geçici i çi-
liklerine son verdik. Belediyelere ge-
çenler, belediyede olanlar maa larını
6 aydır, 7 aydır, aylardır alamayıp
evlerine ekmek götüremiyorlardı.
Onları ba ka kurumlara naklettik, 
ekmeklerini almalarını sa ladık.”

Bozda ’ın ardından kürsüye ge-
len Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik, çalı ma ya amının
sorunları ve getirdikleri düzenle-
meler hakkında bilgiler verdi. Çelik 
unları söyledi:

“Çalı ma Bakanı emekten yana 
olur. Birço umuz i çinin çocukları-
yız, birço umuz çiftçinin çocukları-
yız, biz tepeden filan gelmi  de iliz,
ben bir in aat ustasının çocu uyum,
amelelik yapmı  bir Bakanım. Onun 
için birbirimizi çok kolay anlayaca-
ımıza inanıyorum.

Burada kayıt dı ılık önlensin de-
niyor. Kayıt dı ılık ancak örgütlü 

21. Ola an Genel Kurul
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toplumla önlenebilir. Bunun müca-
delesini hep birlikte vermemiz gere-
kiyor. SGK verilerini esas almamızın
bir nedeni var. Bir ay önceki SGK 
verisinde i çi bordroda görünü-
yorsa, çalı ıyorsa, senin sendikaya 
kayıt olmu sa, bunu artık i veren
yok farz edemeyecek. Bu de i ikli i
örgütlenme olsun diye yaptık. Çün-
kü kayıt dı ılı ın en iyi ilacı örgütlü 
toplumdur.

Bu 9 yıllık iktidar döneminde 
Kanunundan, sosyal güvenlik refor-
muna, genel sa lık sigortasına ve 
istihdam paketine, mesleki e itime
varıncaya kadar çok önemli hizmet-
leri gerçekle tirdik. Sosyal güvenlik 
reformu i çimiz açısından da, bütün 
kesimler açısından da önemli de-
i iklikler içeriyor, ama yüzde yüz 

hepinizi tatmin eden bir de i iklik
yapmak mümkün de il.

230 bin kamu i çisiyle toplu i
sözle mesi yaptık. TÜRK-  birçok 
me ru ve haklı taleplerde bulundu. 4 
artı 4 zam önerdik, kabul etmediler. 
Vergi meselesi gündeme geldi, bütün 
kamuyu ilgilendirdi i için o konuda 
bir adım atmak imkânımız olamadı.
Sosyal yardımlar faslına 60 ilâ 65 
TL arasında bir katkı sa ladık, sos-
yal yardımları 81 TL’den 145 TL’ye 
çıkardık, böyle bir katkı sa ladık.
Bunun yanında 1500 TL’nin altında
ücret alan, yani dü ük ücret grubun-
da olan i çilere de 100 ilâ 150 lira 
arasında seyyanen katkı sa ladık.

Toplu sözle meden sonra sendi-
kal mevzuatı ele aldık. Bakanlık bü-
rokratlarıyla toplanmadan sosyal or-
taklarımızla oturmayı tercih ettim. 
2821 ve 2822 Yasaları ele aldık, bir-
çok kez toplandık ve sonunda Yasayı
Ba bakanlı a gönderdik. ki Yasayı,
tek bir Yasa haline getirdik, Toplu 

li kileri Yasasına dönü türdük ve 
15 Ocak’a kadar yasala ması gayreti 
içerisinde olaca ız.

11-14 Eylül tarihleri arasında
Dünya  Sa lı ı ve Güvenli i Kong-

resine ev sahipli i yaptık. TÜRK- ’e
çok te ekkür ediyorum, ülkemizin 
itibarı açısından çok ciddi katkı sa -
ladınız. 130 ülkeden 5400 profesyo-
nelin katıldı ı büyük organizasyonu 
ba arıyla tamamladık ve sonunda da 
stanbul Deklarasyonu diye bir dek-

larasyon imzaladık. Böyle büyük bir 
kongreyi gerçekle tiren Türkiye’ye, 
i  sa lı ı ve güvencesiyle ilgili tablo-
lar yakı mıyor dü üncesiyle i  sa lı-
ı ve güvenli i konusunda bir yasa 

tasarısı hazırladık ve Bakanlar Kuru-
luna sevk ettik.

Alt i verenlik önemli bir sorun. 
Ta eron i çinin çalı ma saati 12 saat, 
izin yok, örgütlenme yok, tazminat 
yok, kölelik gibi bir yakla ım var, 
bunu Çalı ma Bakanı olarak söylü-
yorum. Bu kabul edilemez. Günde-
mimize almı  bulunuyoruz, ta eron
olarak alt i verende çalı anların
hakları, çalı ma saatlerinden izinle-
re, örgütlenmeye kadar neler yapı-
labilece i konusuna karar verece iz
ve bir düzenlemeye bunu mutlaka 
kavu turaca ız.

En önemli konu kıdem tazmina-
tı. Kıdem tazminatı tartı ması bugü-
nün konusu de il, 1970’lerden geli-
yor, yasaya da girmi  aslında Kıdem
Tazminatı Fonu diye. Kıdem taz-
minatını alıp götüren, yok eden bir 
yakla ım yok, kıdem tazminatı kal-
dırılacak diye söyleyen de yok, böyle 
bir ey söylemiyoruz. u anda kıdem
tazminatından yararlanan i çi sayısı
ne kadar? ikâyet etti iniz alt i ve-
rende çalı ıp, kıdem tazminatından
mahrum olan i çi sayısı ne kadar? 
Biz bu çerçevede tazminatı alamayan 
i çilerimize nasıl te mil ederiz çalı -
masını yapıyoruz. çi bir ay çalı ın-
ca da alacak kıdem tazminatını. Yol 
haritasını sosyal ortaklarla birlikte 
yapaca ız.”

Çelik’in ardından kürsüye gelen 
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Ba -
kan Vekili Oktay Vural ise u görü -
leri dile getirdi:

“Milliyetçi Hareket Partisi ola-
rak sosyal tarafların i çi-i veren hep 
birlikte uzla tı ı konuların hepsinde 
destek verdik, ama haksızlık oldu u
zaman da bu konuda sözümüzü de 
söylemekten kendimizi esirgeme-
dik. Bugün geldi imiz bu noktada 
hak aradı ınızda coplanan siz de il
misiniz? Kriz oldu u zaman i iniz-
den, a ınızdan olan, evinize ekmek 
götüremeyen, ilk ba ta kapı kenarı-
na konulan siz de il misiniz? Sendi-
kalı oldu unuz zaman tehdit edilen 
sizler de il misiniz? Meslek kazaları
olup da öldü ünüz zaman, ‘ne yapa-
lım, bu i in kaderinde vardır’ diye-
rek kaderine terk edilen sizler de il
misiniz? ‘Gelir da ılımında adalet 
istiyoruz’ dedi iniz zaman, dı arıda
milyonlarca i siz var diyerek i siz-
lerle sizin eme inizi tehdit edenler 
sizler de il misiniz?

sizlik sigortası ile müteahhitle-
re kaynak sa layan siz de il misiniz? 
Eme iyle evine helal lokma kazan-
dıran, Türkiye’nin geli mesine kat-
kı sa layan, bugün bir Türkiye’den 
bahsediyorsak, bu Türkiye’yi in a
eden sizlersiniz. Gün oldu, ‘ayaklar 
ba  olur mu’ diyerek horlanan siz 
de il miydiniz? 

Bugün geldi imiz Türkiye’nin so-
runları gerçekten farklıdır. Bugünün 
sorunlarını göz ardı edip, geçmi teki
birtakım sorunları bugüne aktarır-
sanız çözüm bulamazsınız. Bugün 
kaybedilen haklar varsa, bunu 10 yıl
öncesinde, 20 yıl öncesinde sebep 
bularak, bu hakların zayi edilmesi-
ne göz yummanız do ru bir hareket 
de ildir.

Onun için bugün geldi imiz
ekonomik politikalar içerisinde i -
sizli in giderek arttı ı, gelir da ılı-
mının giderek bozuldu u ve maale-
sef en alt gelir diliminde istihdamın
sa landı ı, rekabet gücünün giderek 
azaldı ı bir Türkiye modeliyle kar ı
kar ıyayız. Bugün imalat sanayinde 

TÜRK-
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dı a ba ımlılık yüzde 82’ye varmı ,
bugün bankalar yabancıla mı , bu 
geldi imiz Türkiye’de bunlar so-
run de il mi? Türkiye’de i verenin
de rekabet gücü azalıyor, maalesef 
çalı ma hakkı olanın da hakkı elin-
den alınıyor. Bırakınız sermayenin 
yabancıla masını, üretim araçları-
mızın yabancıla masını, eme e bile 
göz konulmu tur.

Bugün geldi imiz bu noktada dı-
arıdan doktor ithal etmeye, hem ire

ithal etmeye, ngilizce ö renmeni it-
hal etmeye kadar emek piyasasını da 
yabancıla tırmaya çalı an bir ekono-
mik politikasının bize verece i her-

hangi bir ey yoktur. O bakımdan
bugünün ekonomik politikasının
bedelini çalı anlar ödüyor, bunu bü-
tün çıplaklı ıyla görmemiz gerekir. 
Küresel sermaye kendine uygun bir 
devlet yönetimi ve kendine uygun 
bir pazar olu turuyor.

Türkiye’de yeni bir endüstriyel 
ili kiler modeline ihtiyaç vardır. Bu 
endüstriyel ili kiler modelinde i çi
ve i veren ve devlet bu milletin milli 
rekabet gücünü arttıracak, ama is-
tihdamı ve üretimi arkasına oda ını
alacak, yeni bir endüstriyel ili kiler
modeline ihtiyaç var. Bu ülkenin in-
sanına i  ve a  vermeliyiz.” 

Vural’dan sonra söz alan Türkiye 
veren Sendikaları Konfederasyonu 

Yönetim Kurulu Ba kanı Tu rul Ku-
tadgobilik ise unları söyledi:

“TÜRK- ’imiz 59. yılı ile gerek 
Türkiye’de gerek dünyada özellikle 
anılan bir te kilat. Onların mensu-
busunuz, bununla iftihar ediyorsu-
nuz, biz de sizinle iftihar ediyoruz. 
Türkiye i verenleri imdiye kadar 
yapılamayacak bir i i ba ardı ve 126 
ülkeye sanayi mamulü ihraç eder 
hale geldi. Bu 126 ülkeye sanayi ma-
mulü ihracatta ortaya çıkan, ihracatı
yapan de erli TÜRK- ’in sendikala-
rı ba ta olmak üzere, Türk çalı an-
ları, Türk i çileridir, ben hepsine bu 
emeklerinden, bu katkılarından do-
layı Türk i verenleri adına ükran ve 
te ekkürlerimi arz ediyorum efen-
dim. Bugün i çi ve i veren endüstri 
ili kilerinin düzenlenmesi içinde 
dünyanın yedi düveliyle rekabet 
eder noktaya geldik. 

Türkiye veren Sendikaları
Konfederasyonu olarak sendikalı
i yerlerinden fayda gördük. Herkes 
bundan endi e ediyor, ben endi e et-
miyorum. Bugün sendikalı bir i yeri,
en büyük garantisi sendikasıdır.
sa lı ı, i  güvenli i ba ta olmak üze-
re çalı ma nizamı bakımından sen-
dikaların sosyal ortak olarak içinde 
bulundukları durumdaki faydaları
ortadadır. Türkiye i çisiyle, i çi hak-
larıyla, i verenle, geli meyle birlikte 
el ele yürüyeceklerdir. TÜRK- ’le
büyük bir dayanı ma içinde olmak-
tan gurur duyuyorum.” 

Kutadgobilik’in ardından, Azer-
baycan çi Sendikaları Konfederas-
yonu Ba kanı Settar Mehbaliyev bir 
konu ma yaptı. Mehbaliyev daha 
sonra TÜRK-  Genel Ba kanı Mus-
tafa Kumlu’ya bir hediye takdim 
etti.

Konukların konu malarının ar-
dından, gündem gere i Komisyonla-
ra seçim yapıldı. Buna göre;

21. Ola an Genel Kurul

Oktay Vural
MHP Grup Ba kan Vekili
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Hesap Tetkik Komisyonu üyelik-
lerine; Recep Kocabıçak, Ahmet Bay-
rak, Mehmet Karata , Levent Biçer, 
Aynur Rodoplu, Serdar Akdo an.

E itim ve Te kilatlandırma Ko-
misyonu üyeliklerine; Hakan Boz-
kurt, Sinan Günaydın, Kamil lçeo -
lu, Hasan Ulu an, Ali Tepeci. 

Tüzük Tadil Komisyonu üyelik-
lerine; Vedat Ünal, Yusuf Yazar, Me-
sut Yıldırım, Gürsel Yılmaz, smail
Baygın, Alâeddin Özçallı.

Bütçe Komisyonu Üyeliklerine; 
Muharrem Sarıçam, Cüneyt Hasan 
Akarsu, Cengiz Gözüküçük, Yusuf 
Do an, Sedat Çokal. 

Kararlar Komisyonu üyelikleri-
ne; Ahmet Kabaca, Mustafa Burgaz, 
lhan Akta , smail Dursun, Haldun 

Kurubacak seçildiler. 

Komisyon seçiminin ardından,
Genel Kurula katılan yabancı ko-
nuklar takdim edildi. Genel Kurula 
çe itli ülkelerden 47 yabancı konuk 
katıldı. Bunlar; Sean Bamford (TUC-
ngiltere), Rui Riso (UGT-Porte-

kiz), Miroslav Gazdik, Erik Macak 
(KOZ-SR-Slovakya), Annie Van We-
sel (FNV-Hollanda), M. Sc. Zhivko 
Mitrevski, Angjelko Angjelkovski, 
Mazes Veli (SSM-Makedonya), Ka-
irat Amandykov (Kazakistan), Lju-

bisav Orbovic, Dragan Zarubica, 
Svetlana Mancic (CATUS-Sırbistan),
Vasco Vasilev, Stoyko Atanasov 
(Podkrepa-Bulgaristan), Dariuz Ma-
tuszewski, Pavel Spychalski (OPZZ-
Polonya), Sergii Chyshko, Gregor 
Osovyi (FPSU-Ukrayna), Haitoum 
Mohamed (UMT-Fas), Nicolae Dra-
godanescu (Cartel ALFA-Romanya), 
Roland Schneider (TUAC-Paris), 
Konstantin Pashev (CITUB-Bulga-
ristan), Kathleen Koa (ITUC/AP-
Singapur), Faton Chiche, Ruzhdi 
Ibraimi (KSS Makedonya), O’Yeung 
Ying Bing, Zhang Jie (ACFTU-Çin), 
Tofiq Rahmano lu, Settar Mehbali-
yev, Cahangir Aliyev, Vaqif asiyev
(AH K-Azerbaycan), Haxhi Arifi, 
Dafina Mehaj, Blerim Syla, Blerim 
Delija, Vjollca Dragidella (BSPK-Ar-
navutluk), Mohammed O. M. Amara 
(PGFTU-Filistin), Antonio Morandi 
(CGIL- talya), Cede Milinic, Boris-
lav Delibasic, Emina Karo (Kara-
da ), Irakli Petriashvili, Nino Jugeli 
(Gürcistan), Zoi Tzotzes, Vasieıos
Tzotzes (GSEE-Yunanistan), Ahmed 
Mohamed Elgnaid (Sudan), Leonar-
do Vieira (CUT-Brezilya).

Yabancı konukların konu mala-
rının ardından ITUC Genel Sekre-
teri Sharon Burrow ve ETUC Genel 
Sekreteri Bernadette Segol’un video 
mesajları gösterildi.

Genel Kurulun ikinci ve üçün-
cü gününe, Sendikalarımız adına
yapılan konu malarla devam edildi. 
Genel Kurul öncesinde yapılan Ba -
kanlar Kurulu toplantısında çekilen 
kuraya göre yapılan konu malarda,
Konfederasyonumuza ba lı Sendika-
larımız adına görü ler dile getirildi. 

Sendikalar adına yapılan konu -
maların sona ermesinin ardından,
Komisyon raporları görü üldü ve 
karara ba landı.

Bu arada Divan’a verilen öner-
geler delegelerin oybirli i ile kabul 
edildi. Bunlardan biri Orman-  Sen-
dikası ile ilgili önergeydi. Buna göre, 

TÜRK-

Tu rul Kutadgobilik
T SK Yönetim Kurulu Ba kanı
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7 yıldır TÜRK-  Konfederasyonu 
bünyesinde ayakta kalma mücade-
lesi veren, zor durumda mücadele 
eden Türkiye Orman çileri Sen-
dikamızın bu onurlu mücadelesini 
sürdürebilmesi için TÜRK-  Te -
kilatlandırma Fonundan bir dönem, 
Türkiye Orman çileri Sendikası
adına her ay 20.000 TL ödeme yapıl-
ması karar altına alındı.

Bir di er önergeyle, stanbul’da
270 gündür mücadele eden Kampa-
na Deri i çileri ile zmir’de 133 gün-
dür kapı önünde kurulan çadırlarda
direnen Savrano lu Deri i çilerine
destek verildi. Direni lerini karar-
lılıkla sürdüren 60 i çiye TÜRK-
Örgütlenme Fonundan yardım ya-
pılması kararla tırıldı.

Bir di er önerge basın emekçile-
riyle ilgiliydi. Buna göre, fikirlerin-
den ve mesleki faaliyetlerden dolayı
tutuklu ve hükümlü olarak cezaev-
lerinde bulunan 60’tan fazla gazete-

ci, yazar ve bilim insanının derhal 
serbest bırakılması talep edildi. 

Türkiye Gazeteciler Sendikası ve 
94 gazeteci meslek örgütünün katılı-
mıyla olu turulan Gazetelere Özgür-
lük Platformunun, ulusal ve ulusla-
rarası düzeyde sürdürdü ü basın
özgürlü ü kampanyasının destek-
lenmesi de karar altına alındı.

Genel Kurulda alınan en önemli 
karar, kıdem tazminatına ili kindi.
Bu konuda verilen önerge öyleydi:

“Biz a a ıda imzası olan delege-
ler, kıdem tazminatı konusunda a a-
ıda kararın alınmasını öneriyoruz. 

Kıdem tazminatına dokunmak genel 
grev nedenidir. Gerekçe; sermaye 
yanlısı politikaların sahibi ve sürdü-
rücüsü olan AKP Hükümeti, iktidar-
da bulundu u süre içinde birçok i çi
hakkını budadı veya ortadan kaldır-
dı. Gerek 61. hükümet programın-
da, gerekse ulusal istihdam stratejisi 
belgesinden anla ıldı ı üzere, sıra
bugün kıdem tazminatına gelmi tir.

Kıdem tazminatı i çi sınıfının 75 
yıl önce elde etti i ve kullandı ı bir 
haktır. Kıdem tazminatı i  güvence-
sine olumlu etki yapan bir düzen-
lemedir. Kıdem tazminatı i çinin
eme inin yıpranma bedeli, emekli-
lik ikramiyesi, ücretin ödenmeyen 
kısmı gibi özellikler ta ımaktadır.
Kıdem tazminatı i  ve gelecek gü-
vencesidir. Milyonlarca çalı anı ilgi-
lendiren kıdem tazminatı hakkından
hiçbir ekilde vazgeçilemez.

Karar: Kıdem tazminatı, Tür-
kiye i çi sınıfının ve TÜRK- ’in 
kırmızıçizgisidir. TÜRK-  Genel 
Kurulu bugün çalı anlar ve gele-
cekte çalı acak olanlar için kıdem 
tazminatının mevcut haliyle korun-
masından yanadır. TÜRK-  Genel 
Kurulu kıdem tazminatının fona 
devredilmesi, süresinin azaltılması
gibi bu hakkın tasfiyesine ya da za-
yıflatılmasına yönelik her türlü gi-
ri imin kar ısında cevabı genel grev 
olacaktır.”

21. Ola an Genel Kurul

Genel Kurula katılan yabancı konuklarGenel Kurula katılan yabancı konuklar
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Cumhuriyet tarihimiz boyunca 
i çi hareketi, ya anan her eko-
nomik krizde ma dur edilmi ,

buna ra men ülkesinin gelece ini hep 
kendi gelece inin önünde tutmu tur.
Buna kar ın siyasi iktidarlar ise, her dö-
nemde çalı an kesimden yüz çevirmi ,
sermayeyle kol kola yürüyü ünü sür-
dürmü tür. Siyasi iktidar da, Türkiye’nin 
de i iminde büyük eme i olan Türk i çi
hareketini yok sayarak, geçmi teki siyasi 
gelene i sürdürmü tür.

Ekonomik krizle mücadele kapsa-
mında sayısız te vik paketi açıklayarak,
sermaye kesimlerini rahatlatan hükü-
met, çalı anları ise tam anlamıyla krizin 
kuca ına itmi tir. Çalı an kesim yaptı ı
fedakârlı ın kar ılı ında hak kayıpları
ve ça dı ı çalı ma ko ullarına mahkûm 
edilmi tir. Çalı ma hayatındaki sorunla-
rın çözümünde bir arpa boyu yol alına-
mamı tır. Halen Türkiye’de gelir da ılı-
mı adaletsizli i önemli bir sorun olarak 
varlı ını sürdürmektedir. Hâlâ çalı anlar
vergi adaletsizli inin en büyük ma du-
rudur. Yılın ba ında aldı ı ücreti vergi 
nedeniyle yılın sonunda alamamaktadır.

Emekçiler devlet tarafından ucuz i -
gücü olarak kullanılmaya ve kuralsız ça-
lı maya zorlanmaktadır. Hâlâ emekçiler 
ve di er toplum kesimleri nitelikli e i-
tim ve sa lık hizmetinden mahrumdur 
ve hiçbir zaman olmadı ı kadar kamu 
hizmetleri emek taciri ta eronlara pe -
ke  çekilmektedir. 

Geçmi te ekonomik krizler ya ayan
ülkemizde emekçiler fakirle irken, zen-
ginler daha da zenginle iyor. Ülke eko-
nomisi büyüyor, ama bizler aynı filmi 
izlemeye devam ediyoruz. Siyasi iktidar 
ülke kalkınmasında en büyük paya sahip 
olan emek kesimini refah toplumunun 
bireyleri olmaya layık görmüyor.

Bayram Bozal

HARB-  Genel Ba kanı

Genel Kurul öncesinde yapılan
Ba kanlar Kurulu toplantısında

çekilen kurada belirlenen sırayla,
TÜRK- ’e ba lı sendikalarımızın
Genel Ba kanları ve temsilcileri 

konu malarını yaptı.

Konu macılar ülkemizin ve 
çalı ma hayatının güncel 

sorunlarını dile getirdiler.
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Dünyada artık kabına sı mayan
bir toplumsal tepki var. Kimi 
zaman gruplar halinde soka a

yansıyan, kimi zaman çevre mücadelesi-
ne dönü en, barınma hakkı mücadelesi-
ne dönü en, sendikalı, sendikasız, grev, 
eylem ve direni lere yansıyan, ama genel 
olarak örgütlenmemi , gerçek hedefleri-
ne yöneltilmemi , hedefi belli olmayan 
veya günlük veya saptırılmı  hedeflere 
yönelen bir tepki.

Dünya genelinde oldu u gibi, Türki-
ye’de de yakıcı sorunlarından kaynakla-
nan kararlı bir emekçi tepkisi var, müca-
dele azmi var, ama ne yazık ki sendikal 
örgütlerde planı, programı, stratejisi ve 
her eyden önemlisi bunları yaratacak, 
dü ünce araçları olmayan, bir yapı var. 
Ne yazık ki günü geçi tiren, pozisyonu 
korumaya endekslenmi  bir yapı bu, 
sadece emek söylemi üzerinden nema-
lanan, göstermelik tepki ve eylemleriyle 
günü kurtarmaya çalı an, iç meseleleri-
ne hapsolmu  veya emek siyaseti dı ın-
da çe itli siyasetlerin boyunduru una
girmi  bir hareket var. 

Oysa bu yenidünya düzeninde sosyal 
politikaların, emek hak ve özgürlüklerin 
yeni ba tan in ası için kararlı, planlı, he-
defleri ve prati i olan bir sendikal lider-
li e ihtiyaç var.

Önümüze yol haritası koyacak, ortak 
ve kolektif aklı harekete geçirecek bir 
sendikal yapıya ihtiyaç var. unu unut-
mayalım, kolektif akıl ve irade bizim en 
büyük zenginli imizdir. Dolayısıyla bu 
konuda gerek ülkemizden, gerek dünya-
dan ö retim görevlileriyle, dü ünürlerle,
sendikacı ve aktivistlerle, e itimcilerle,
ulusal ve uluslararası di er emek örgüt-
leriyle i birli i içinde, ara tırma, geli tir-
me, e itim ve farklı bir etkin demokratik 
mücadele araçları üretecek bir yapıya
ihtiyaç var.

Yakup Akkaya

BASIN-  Genel Ba kanı

Toplu li kileri Kanun Tasla ı
adıyla hazırlanan ve ilgili ko-
misyonlarda tartı ılan bir taslak 

önümüzde duruyor. Tasarı bu haliyle 
çıkarsa i kolumuzun yapısı tümüyle 
de i tirilecektir. Tasarıda i kolu sayısı
18’e indirilmi tir. Ta ımacılık, ardiye, 
antrepo i kolu olarak karayolu, deniz-
yolu, demiryolu, havayolu, liman ve 
ardiye antrepo i kollarının tek bir i ko-
luna dönü türülmesi planlanmaktadır.
Sorunları, çalı ma ko ulları birbirinden 
hayli farklı olan altı ayrı i kolunun bir-
le tirilmesi bize ne kazandıracaktır? AB 
normlarına uygunluk kaygısıyla yapılan
bu düzenleme, ülkemizdeki endüstriyel 
ili kiler zorlayıcı sonuçlar ortaya çıkara-
bilir. Biz deniz i kolunun ayrı bir i kolu
olarak kalmasından yanayız.

Sendikacılı a getirilen her türlü 
siyaset yasa ına özgürlükçü bir bakı
açısı getirmelidir. Sendikalar Yasasında
yapılmak istenen düzenlemeler, genel 
anlamıyla eskiye göre olumlu, fakat ye-
tersizdir.

Üyelikte noter artı kaldırılmakta,
ancak e-devlet üzerinden üyelik artı ge-
tirilmektedir. Bu durumda i çi iradesini 
baskı altında kalmadan daha hızlı kulla-
nabilecektir. Noterlik artının kalmı  ol-
ması önemli bir geli medir, ancak yeterli 
de ildir.

Konfederasyondan beklentimiz, 854 
sayılı Deniz  Kanununun yeniden uy-
gulanmasıyla ilgili Çalı ma Bakanlı ı
düzeyinde çalı malar yapmasıdır.

Örgütlenmede ya adı ımız sıkıntılar,
tüm sendikaların tepesinde Demokles’in 
kılıcı gibi durmaktadır. Örgütlenme ba -
ta Konfederasyon olmak üzere sendika-
ların ana politikaları olmalıdır. Aksi du-
rumda toplu i  sözle mesi yapacak üye 
dahi bulamayacak duruma dü ece iz.

Hasan Pekdemir

DEN ZC LER Genel Ba kanı

kolundaki tek yetkili sendika olan 
DEM RYOL-  Sendikası, TÜRK-

’in 20. Ola an Genel Kurulundan 
buyana temsil etti i kitlenin hak ve 
çıkarlarını koruma mücadelesine de-
vam etmi tir. Sendikamız bu dönemde 
TÜRK- ’in aldı ı tüm kararlarına ve ey-
lemlerine destek vermi tir.

Çalı anların içinde bulundu u
olumsuz ko ullara ra men sendikamız
TÜRK- ’in öncülü ünde, kamuda kad-
roya alınan 218 bin i çi arasında de-
miryollarında çalı an geçici i çilerin de 
kadroya alınmasının mutlulu unu ya a-
maktadır.

DEM RYOL- , ço unlu u son 4 yıl-
da olmak üzere, stanbul, zmir, Adana, 
Antalya, Bursa, Kayseri, Konya, Eski e-
hir illerimizdeki raylı sistemlerde örgüt-
lenme ba arısını göstermi , 3450 yeni 
üye kazanmı tır. 850 tren te kil i çimi-
zin örgütlenme i lemleri de tamamlan-
mak üzeredir.

Sendikamız TCDD’de bugüne kadar 
memur kadrosunda çalı tırılan makinist 
ve tren te kil emekçilerini i çi statüsün-
de üye kaydetmi , bu sayede 1 200 yeni 
üye kazanmı tır. De erli delegeler, DE-
M RYOL-  Sendikası, 1952 yılından bu 
yana TÜRK- ’in üyesi olmanın onurunu 
ya amaktadır. Sendikamız uzun yıllar
TÜRK-  yönetiminde temsil edilmi tir,
halen de edilmektedir.

DEM RYOL-  Sendikası güçlü, 
etkili, hükümetler nezdinde sözünü 
dinleten, taleplerini yerine getiren bir 
TÜRK-  istemektedir. Son on yıllarda
ülkemizde uygulanan ekonomik politi-
kalar gere ince i çiler önemli haklarını
kaybetmi tir. Son Genel Kurulumuzdan 
bu yana, ba ka sosyal güvenlik hakla-
rımızı olmak üzere, kazanılmı  birçok 
hakkımız elimizden alınmı tır.

Hüseyin Kaya

DEM RYOL-  Genel Sekreteri
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Ülkemiz siyasal iktidarı göreve 
geldi inden bu yana Türkiye 
i çi sınıfı hareketini örgütsüz 

kılmayı ve parçalamayı hedefleyen uy-
gulamaları, yeni liberal ekonomik po-
litikalarının üzerine in a etmi , siyasal 
kültürlerinin temeli haline getirmi tir.
Son 10 yılda özellikle AKP iktidarı dö-
neminde, eme e yönelik bir yeniden ya-
pılandırma süreci ya adık, ya amaya da 
devam ediyoruz.

Eme in sorunlarının artık konu ul-
madı ı, i gücünün gün geçtikçe ucuzla-
tıldı ı, yeni gündemlerle i çi sorunları-
nın üzerinin örtüldü ü, devletin sa lık,
e itim gibi sosyal alanlardan hızla çe-
kildi i ve i sizli in tavan yaptı ı zor bir 
dönemdeyiz. Esnek, güvencesiz, dü ük
ücretli çalı ma yaygınla tırılıyor. Gün-
lük ve haftalık çalı ma süreleri kar ılı ı
ödenmeksizin fiilen uzatılıyor. Hükümet 
sosyal devlet politikalarını hızla terk etti, 
devlet politikasının yerini sadaka politi-
kası aldı. sizlik fonunu sermayeye hibe 
ettiler, sırada kıdem tazminatı var.

Bu saldırılar kar ısında direngen bir 
duru  sergilemesi gereken ve kazanım-
larını ilerletmesi gereken yapılar, ba ka 
sendikalardır. çi sınıfı ve sendikalar 
topyekûn bir saldırı ve kapsamlı bir 
projeyle kar ı kar ıya. Sendikalar örgüt-
lü gücüyle üyelerini harekete geçirip, 
sınıfsal adımlar atmak zorundadır. Ne 
yapıp edip bu saldırıları durdurmak, 
hatta ortadan kaldırmak durumunda-
yız. Kapitalizm giderek vah ile irken ve 
sosyal haklarımız elimizden alınırken, 
i çi sınıfı ve sendikaların ya adı ı tıka-
nıklı ı a mak, ku atmaya yarmak zo-
rundayız. Bu sadece sendikalı kesimler 
için de il, Türkiye’de kölelik düzeninde 
çalı mak zorunda kalan milyonlarca ör-
gütsüz i çi ve emekçinin gelece i için de 
önemlidir.

Osman Gürsu

TEZKOOP-  Genel Ba kanı

Türkiye güllük gülistanlık, çalı -
ma hayatı güllük gülistanlık, her 
ey güllük gülistanlık gibi göste-

rilmek isteniyor. “Örgütlenmeden yana-
yız, örgütlü toplum istiyoruz” deniyor. 
Örgütlü toplum istiyorsanız, 1980’de 40 
milyon nüfuslu Türkiye’de 2,5 milyon 
örgütlü i çi varken, 2012’de 75 milyon 
nüfus, 600 bin sendikalı i çi var. Beledi-
yelerde 122 bin çalı an sendikalı i çiye
atıl dediler, alıp ba ka kurumlara gön-
derdiler, ama belediyelerde bugün 1,5 
milyon ta eron i çiyi köle gibi çalı tırı-
yorlar.

Bütün bunlar emperyalist güçler ve 
kapitalist sistem istedi i için yapılıyor.
Örgütsüz toplum isteniyor bu ülkede. 
Örgütlü toplum sorununa sahip çıkar,
haksızlıklara kar ı direnç gösterir. Hak-
sızlı ı kim yaparsa yapsın kar ısında du-
rur ve bedelini de öder, örgütlü toplum 
böyledir.

Bunun böyle olmaması için örgütsüz 
toplum yaratmaya çalı ıyorlar. Dünyanın
her yerinde güçlü sendikaların oldu u
yerde milli gelir adaletli payla ılır, güç-
süz sendikaların oldu u ülkelerde milli 
gelirden adaletli pay alınmaz, sebebi de 
budur, ba ka hiçbir sebebi de yoktur.

“Sendikalara e it davranıyoruz, e it
mesafedeyiz” deniyor. Bunun en büyük 
acısını biz Belediye-  Sendikası ola-
rak çekiyoruz. stanbul’da, Kocaeli’nde, 
Antep’te, Isparta’da, Çorum’da, Rize’de 
öyle mi oldu? Belediye i çileri soka a
bırakılıyor, Sendikasından ayrılmadı ı
için, direndi i için cezalandırılıyor. Ben 
bu direni i gösteren onurlu arkada ları-
mı, belediye i çilerini kutluyorum.

Biz Türkiye Cumhuriyetini kuran, 
Atatürk’ün Cumhuriyet üyeleriyiz, 
ba ka üye olmayız, herkes bunu böyle 
bilsin. 

Nihat Yurdakul

BELED YE-  Genel Ba kanı

Biz 1980’li yıllarda özelle tirmeye 
kar ıyız derken, bugün de aynı
eyleri söylemeye devam ediyo-

ruz. Bakın, o günlerde kamuda, kamu 
iktisadi te ekküllerinde çalı an 1,5 mil-
yon i çi vardı. Bugün 250 bin civarında 
kamu i çisi kaldı. Sokaklarda yürüyüp, 
eylem yapıp, özelle tirmeye kar ıyız de-
mek yetmiyor. Biz mezarda emeklili e
de kar ıyız dedik, 38-40 ya ında emek-
li olmayı kendimize uygun gördük. 
Bugün kaç ya ında emekli olunuyor? 
Kar ıyız dememize ra men kadın ve er-
kek kademeli olarak 65 ya ında emekli 
oluyor. 

Tam 9 yıldır bu ülkeyi AK Parti Hü-
kümeti yönetiyor, AK Parti Hükümeti 
çalı anların, emeklilerin, i sizlerin bek-
lentilerini kar ılamamı tır. Sendikalar 
ve Konfederasyonumuz da haklı ola-
rak ele tirebilir, ama ele tirdi i kadar 
demokrasilerde yapılan iyi eyleri de 
anlatmak hepimizin görevi olmalı. Her 
ey kötü gidiyor anlayı ına dayanarak 

ele tirmek, toplumda beklenen etkiyi 
göstermiyor.

Konfederasyonumuz ve biz sendi-
kacıların da AK Parti Hükümeti üstün-
de etkin olamadı ımız a ikârdır. Bunun 
sebepleri çoktur, ama en önemli sebep-
lerinden biri, demokrasilerde ele tiri ol-
du u kadar, yapılan iyi bir eyi de takdir 
etmek önemlidir.

1 Mayıs kanunla ıp bayram oldu un-
da, kamuoyuna çalı anlar, çalı mayan-
lar, emekliler, kısacası kamuoyuna adına
te ekkür edebilseydik, temsil etti imiz
insanlarla da çeli ir halde olmazdık ve 
AK Parti Hükümetine de yaptıraca ımız
i ler olabilirdi. Umut ediyorum bundan 
sonra yapılan kötü i leri ele tirip, ancak 
iyi i leri belirtmeyi de demokrasinin bir 
gere i oldu u bilinciyle davranırız.

Necati Akta

TOLEY S Genel Ba kan Yrd.
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TÜRK- ’i, bizler olu turuyoruz.
Farklı dü ünmemiz yok, hep 
aynı eyleri dü ünüyoruz. Tav-

rımız olmalı, kö emiz olmalı, dü üne-
bilmeliyiz, tartı abilmeliyiz, ama TÜRK-

’i soka a da dü ürmemeliyiz. Soka a
dü tü ü zaman elimize bir ey geçmeye-
cek. Bizler de biraz kendimize bakmak 
zorundayız. Hepimiz, bütün te kilatlar,
önce demokrasiyi kendi kurumlarımız-
da i letmek zorundayız. Hepimizin eksi-
i var, hiç kimse dörtdörtlük de il.

Sendikalar Kanunuyla ilgili yeni bir 
uygulama var. Dün anlattı Sayın Hükü-
met yetkilisi, iki sendikaya üyelik. Öyle 
bir ey yok, o da bilmiyor, ne iki sendika-
sı, bir yerde biz örgütlenemiyoruz, kaldı
ki sendika da örgütlenecek, neredeymi
o? Oradaki uygulama da yanlı , onu da 
ben buradan belirtmek istiyorum.

Biz özelle tirme ma duruyuz, ama 
i yerimiz hâlâ ayakta ve çalı ıyor, ayakta 
tutabilmek için her türlü mücadeleyi ve-
riyoruz. yerlerinde ta eronlarımız var, 
mücadele ediyoruz. Göreve geldi imiz
bu be  ay içerisinde TÜRKSAT gibi has-
sas bir kurumda örgütlendik, anlımızın
akıyla. Hiçbir arkada ımızın burnu kana-
madı, hiçbir arkada ımızın i  akdi feshe-
dilmedi, mücadele verdik, ama yılmadık.
Gazetelere, televizyonlara çıkıp da unu
unu yapaca ız falan demedik. craatımı-

zı yaptık, anlımızın akıyla da bitirdik.

Eme imiz ve alın terimizin bir ol-
du u bir ülkede ya ıyoruz. TÜRK-  ta-
belasına destek olalım. De i im tamam, 
sandık gelecek ne de i iyorsa de i sin
görece iz. Önce biz kendimiz de i elim
de, ondan sonrası kolay, önce bir ken-
di te kilatlarımızda öyle bir bakalım,
ne oluyor, neler bitiyor, bunları bir gö-
relim. Ma duriyet var, yok de il, inkâr 
edemeyiz.

Veli Solak

HABER-  Genel Ba kanı

Siyasetçilerin bu genel kurullarda 
iktidarın çalı anlara zulmünü gör-
mezden gelerek siyasetçi pi kin-

li i içerisinde hiçbir ey yokmu çasına
söylemelerinden rahatsızlık duyuyoruz. 
Çalı ma Bakanı “Ben sendikalar arasın-
da ayrım yapmadım” dedi. “Biz bütün 
konfederasyonlara e it duruyoruz” dedi, 
geldi bu kürsüden “kıdem tazminatını
kaldıraca ız diye gündemimizde bir ey
yok, kıdem tazminatı fonu Yasada var” 
dedi, kıdem tazminatı bizim gündemi-
mizde yok, kaldırma yok dedi, fondan 
bahsetti. Do ru söylemiyorlar bu kürsü-
ye çıkanlar.

Bu iktidar yanda  sendika yaratmak 
için biz TÜRK-  Genel Kurulunu yapar-
ken, iktidar yanda ı bir konfederasyon, 
Çay-Kur’daki 60 yıllık örgütlülü ümüze
kar ı siyasetçilerle birlikte bir operasyon 
ba latmı tı. Aynı tarihlerde 400 YÖR-
SAN i çisi sendikamıza üye olmu lardı,
hepsi birden kapının önüne konulmu -
tu. Bakanlık bürokratlarından bazıları
YÖRSAN’ın patronunu, avukatını Ba-
kanlı a ça ırarak, siz bir ay öncesinden 
sigortalı i çi almı  da, ama sigortaya bil-
dirmeyi unutmu sunuz diyerek 300 i çi
alırsanız, o sendika yetkiyi alamaz diye 
akıl verdiler. 

78 gün Ankara’nın sokaklarında
zemherinin so u unda Tekel i çisiyle
birlikte a ır bedel ödedik biz. Tekel i çisi
mücadelesini vermi tir. Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen i çiler koyun koyuna 
80 gün boyunca kıble âhı bildi i TÜRK-

’in kapısının önünde ta ların üstünde 
çadırlarla yatmı tır, kavgasını vermi tir.
Türkiye’de i çi sınıfının son yıllarda ya-
adı ı en mükemmel mücadele örne i-

ni sergilemi tir. O kadar mükemmeldi 
ki, dünyadaki çe itli hareketlere örnek 
oldu. Fakat her mücadelenin sonucu 
maalesef zaferle taçlanmıyor.

Mustafa Türkel

TEKGIDA-  Genel Ba kanı

2821 sayılı Sendikalar Kanunu de-
i iyor, bugünkü kavgalar daha 

çok olacak. Konfederasyonumuza 
ba lı aynı i kolunda birkaç tane sendi-
kamız var, yarın 35 sendika 18’e inecek. 
Aynı i kolunda belki 7-8 tane sendika 
olacak. Bırakın yeni örgütlenmeleri, bu 
disiplinsizlik devam etti i sürece birbiri-
mizle u ra aca ız, biz birbirimizle kavga 
ederken birileri de hükümeti de arka-
sına almak suretiyle her i kolunda bir 
sendika kurulacak, ondan sonra birbiri-
mize dü e dü e kaybedece iz bu zihni-
yet böyle devam ederse. Gelin Pazartesi 
günü omuz omuza verelim, sokaklarda 
bizi bekleyen tehlikelere kar ı mücadele 
edelim.

Son üç yıldır bizim artık özelle tir-
me nedeniyle kamuda i çimiz kalmadı.
Özel sektörde örgütleniyoruz, üç yıldır
mahkemelerde yetki sorununu çözeme-
dik. Bu sıkıntılar bizim yakamızı bırak-
madı ı sürece, bu yasal düzenlemeleri 
gerçekle tiremedi imiz müddetçe, biz 
omuz omuza olmadı ımız sürece, bizim 
durumumuza kimsenin dü mesini iste-
meyiz, ama bizim durumumuza dü ecek
de birçok sendikamız var. 

Durumumuz çok mu kötü? Çok ü-
kür, çok da kötü de il, derdimiz yok, 
sıkıntımız yok, problemimiz yok, kendi 
çapımızda bir eyler yapmaya çalı ıyo-
ruz. Bu da bu i in do asında var, bu mü-
cadelemizi de kendi çapımızda devam 
ettirece imizin de bilinmesini istiyorum. 
De i im olur olmaz, seçim mutlak suret-
te ben hiçbir delegenin oylarının ipotek 
altında olmadı ını dü ünüyorum. Hepi-
miz seçimle gelmi iz, hepimiz birilerinin 
yerine geldik, elbette birileri de birileri-
nin yerine gelecek. buradan omuz omu-
za çıkmamız lazım. Yarın hepimiz yüz 
yüzeyiz, biz birbirimize lazımız.

Mürsel Ta çı

A AÇ-  Genel Ba kanı
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TÜRK- ’i ele tirece iz, ama sahip 
çıkarak ele tirece iz, yerin dibine 
batırarak de il. Onun için TÜRK-

’e sahip çıkmamız gerekiyor. TÜRK-
’e sahip çıkmanın yolu da TÜRK-

içinde, birlik ve beraberlik içinde olmak-
tan, büyük dalgalara kar ı TÜRK- ’e güç 
vererek mücadele etmekten geçiyor. Bu-
nun için sendikacılar olarak ova de il,
hizmete a ırlık vermemiz lazım.

Elimizde tek bir örgüt var, güvene-
ce imiz tek da , sı ınaca ımız tek liman 
TÜRK-  var. TÜRK- ’i yıpratırsak, zaa-
fa u ratırsak nasıl mücadele ederiz, kim 
var, ba ka örgüt mü var?

Önümüzdeki süreç, i çi hareketini 
ilgilendiren, son derece önemli geli -
melere gebe. Bu süreci i çilerin hak ve 
çıkarlarına bir zarar gelmeden, getirme-
den, hep birlikte kazasız belasız atlat-
mak zorundayız. Çare olacaksak, parça 
parça olmayaca ız, hep beraber olaca ız,
bir olaca ız, iri olaca ız, diri olaca ız.

Türk Metal olarak yeni TÜRK-
yönetiminden taleplerimiz var. Kıdem
tazminatı çalı anların en son kalesidir, 
bu kalenin surlarında açılacak bir gedik, 
çalı anların di er haklarının da zamanla 
elden çıkmasına yol açacaktır. Öyleyse 
yeni TÜRK-  yönetimi kıdem tazminatı
konusunda çalı anların hak ve çıkarları-
na sahip çıkmaya devam etmelidir. 

TÜRK-  ülkemizin son zamanlar-
da elini ta ın altına koyan tek örgüttür. 
Problemli zamanlarda, uzla ma ve diya-
log yanlısı tutumunu hep sürdürmü tür.
Bu yönüyle TÜRK-  barı çıdır, ancak 
TÜRK-  gerekti inde çalı anların hak 
ve çıkarlarına saldıranların anlayaca ı
dilden de konu malıdır. TÜRK-  sava -
çı yanını da göstermeli, hatırlatmalıdır.
Yani barı  isteyenle barı , sava  isteyenle 
sava  yapmalıdır.

Muharrem Aslıyüce

TÜRK METAL Genel Sekreteri

Tes-  olarak özelle tirmelerin
ba ladı ı ilk günden bu yana ge-
nel olarak özelle tirmelere, özel 

olarak da enerjide özelle tirmelere kar-
ı çıktık. Ülkemizin içinde bulundu u

co rafyadaki stratejik konumuna dik-
kat çektik, enerji da ıtım ve üretiminin 
kamusal bir hizmet olarak kalmasının
önemine i aret ettik. Enerjide dı a ba-
ımlılı a itiraz ettik, yerli ve yenilene-

bilir kaynakların ülkemizin gelece i açı-
sından anlamını bıkmadan, usanmadan 
anlattık. Eylemler yaptık, mitingler yap-
tık, raporlar hazırlayıp Cumhurba kan-
lı ı makamı da dahil, ilgili, yetkili tüm 
kurumların dikkatini çektik. Olmadı,
gazete ilanlarıyla derdimizi anlatmaya 
çalı tık.

Enerjide özelle tirme giri imlerine
kar ı yüzlerce dava açtık, bu davaların
ço unu kazandık. te biz tüm bunlarla 
enerjide özelle tirmeleri yakla ık 20 yıl
kadar geciktirebildik. 2006 sonundan 
itibaren özelle tirmeler kapımızdan gir-
meye ba lamı tır. Özelle tirmeler da-
ıtım alanı ile ba lamı tır, üretim alanı

ile devam etmektedir. Konuya hukuki 
boyutu ile bakıldı ında, gerçekle tirilen
özelle tirme i lemlerinde birçok “yasal 
eksiklik” tespit edilmi tir. Bu nedenle 
yine çok sayıda dava açılmı tır, açılmaya
devam edilmektedir.

Özelle tirme yapılan i yerlerinde
ya anan sendikasızla tırma baskısı ve i -
sizle tirme ise en ciddi sorunlarımızdan
biridir. Sendikamızın, özelle tirmelerin
ba lamasından sonraki dönemde temel 
meselesi üyelerimizin i ini a ını koru-
yabilmek olmu tur ve bu yöndeki mü-
cadelemiz sürmektedir. Gelinen nokta-
da enerjide özelle tirmelerin ülkemize 
verdi i ve verece i zarar, artık maalesef 
ya anarak ve büyük bedeller ödenerek 
görülecektir.

Hasan Tahsin Zengin

TES-  Genel Ba kan Yrd.

Türkiye i çi sınıfının en büyük ör-
gütü olan TÜRK- ’in 21. Genel 
Kurulunda, sadece üyelerimiz 

adına de il, yargılanan, tutuklanan, mah-
kûm edilen, dövülen, biber gazına maruz 
bırakılan, tehdit edilen, i ten atılan, yıp-
ratılan bütün basın emekçileri adına söz 
aldım. Onlarla onur duyuyoruz, onların
mücadelelerine sahip çıkıyoruz, onların
mücadelelerine sizler de sahip çıkın, on-
lar sizlerin haklarını savundukları için 
cezaevindeler, onlar sizlerin haklarını
savundukları için yargılanıyorlar, onlar 
halkın gerçekleri ö renme hakkı adına
mesleki faaliyetlerini yaptıkları için terör 
örgütü üyesi olmakla, terör örgütü pro-
pagandası yapmakla suçlanıyorlar.

Konfederasyonumuzun sayın yöne-
ticilerine, ATV-Sabah grevimizi katılan
10 üyemize maa larına yakın ödeme-
lerde bulunmamızı sa layacak kadar 
bir ödene i sendikamıza tahsis ettikleri 
için te ekkür ediyorum. Bu TÜRK- ’e
10 yılda ödeyece imiz kadar yüksek bir 
miktardır bizim açımızdan. Hiç ku ku
yok, bu çatı altında bulunmak bizim için 
çok önemli ve bundan onur duyuyoruz, 
gurur duyuyoruz. Birçok eylemimizde 
grev kararlarımızın alınmasında, gerek 
Konfederasyon yöneticilerimiz, gerek 
sendika ba kanlarımız ve yöneticileri-
miz, TÜRK- ’imizin bölge temsilcileri 
hep yanımızdaydı, onların dayanı ması-
nı deste ini gördük. Bundan sonra da bu 
dayanı manın ve deste in sürece inden
üphe de etmiyoruz.

En büyük idealim i çi sınıfının sen-
dikal hak ve özgürlükler mücadelesiyle 
gazetecilerin basın ve ifade özgürlü ü
mücadelesini bütünle tirebilmek. Bunu 
ba arabilmek için i çi sınıfının hizme-
tinde olmaya devam edece im. Bunun 
için bedel ödenmesi gerekiyorsa, bedel 
ödemekten korkmuyoruz.

Ercan Sadık pekçi

TGS Genel Ba kanı
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Bugün geriye dönüp, 7 yıldır ya a-
dı ımız sıkıntılara baktı ımızda 
vicdanımız rahat, ama sıkıntı-

larımızın büyük oldu unu görüyoruz. 
mkân verilmesi halinde de ORMAN-

Sendikası olarak bu mücadelemizi devam 
ettirerek, sendikacılık hareketinde onur-
lu bir ekilde yer alaca ımıza inanıyoruz. 

TÜRK- ’e ba lı sendikalar, e i ben-
zeri görülmemi  bir saldırıyla kar ı kar ı-
ya kalmı lardır. Kuruldu undan bugüne 
kadar kendi gücüyle üye sayılarını artıra-
mayan Hak- ’e ba lı sendikalar, iktidar 
yanda lı ı yaparak, TÜRK- ’in örgütlü 
bulundu u sendikalara saldırmı lardır.

Sendikalı i çi sayılarında çok bü-
yük dü ü lerin ya andı ı bugünlerde, 
TÜRK- ’e ba lı sendikaların üyelerini 
yanda  sendikaya gitmelerini önlemek 
durumundayız. Ayrıca özelle tirmeler-
le, büyük dedi imiz sendikalarımızın da 
küçültülüp, yok edilmek istendi i açık-
ça ortadadır.

Sonuçta bu tür sendikaların iktidar-
lara ve i verenlere ba lı sendikacılık ya-
panların sonu hüsran olacaktır. TÜRK-
olarak birlik, beraberlik içinde olmamız,
olamazsak daha büyük sıkıntılar çeke-
ce imiz kaçınılmazdır. Bu mesele sen-
dikaların meselesi olmaktan çıkmı tır.
TÜRK-  Konfederasyonunun meselesi 
olmu tur. Sendikalarımız birine yapılan
saldırının, hepsine yönelik bir saldırı
olarak kabul edilir ve gereken dayanı -
ma yapılırsa, teker teker yok olmaktan 
kurtuluruz.

Bu mücadelemizi devam ettirebil-
mek için TÜRK-  Genel Kurulundan 
bir karar çıkmasını önemle rica ediyo-
ruz. Bu davranı , TÜRK-  ve TÜRK- ’e
ba lı sendikalara yapılan saldırılara kar-
ı kararlı bir dayanı manın önemli bir 

göstergesi de olacaktır.

Baki Yüksel

ORMAN-  Genel Ba kanı

Toplumsal ve sosyal sorumluluk-
larını yerine getiren bir TÜRK-
yaratılacak. Çünkü her konuda 

sözümüz, görü ümüz, önerilerimiz ve 
taleplerimiz olacak. Demokrasi konu-
sunda olacak, insan hakları konusunda 
olacak, özgürlükler konusunda olacak. 
Herkesin kimli ini, dilini, kültürünü, 
inancını ve dü üncelerini özgürce ifade 
edebilece i bir Türkiye talebimiz olacak, 
barı  talebimiz olacak. Kürt sorununun 
çözümünde sözümüz olacak, bu soru-
nun çözümünde ülke bütünlü ünden
asla taviz vermeden, ama bu sorunun 
demokratik ve barı çıl yöntemlerle, 
e itlik, özgürlük ve hakların karde li i
temelinde çözümü konusunda politika-
mız olacak, eme in birle tirici gücünün 
bu sorunu da çözece ine inanıyoruz.

Toplumsal muhalefete önderlik ede-
ce iz, bu ülkenin çok sorunu var, bu in-
sanların çok büyük sorunu var. TÜRK-

 büyüklü ünün gere ini, büyük örgüt 
olmanın sorumlulu unda hareket ede-
cek, topluma önderlik edecek. Emek 
güçlerine önderlik edecek, sendikaların
birle mesi, kendi içimizde birli in bera-
berli in sa lanması, di er emek örgüt-
leriyle dayanı ma sa lanacak ve giderek 
bütün emek örgütlerini tek çatı altında
toplayan bir mücadele stratejisini ortaya 
koyaca ız ve büyük bir emek hareketi-
ni yarataca ız ve Türkiye’nin kaderini 
emekle de i tirece iz.

Örgütlenece iz, sendikal hareketin 
en önemli ve ya amsal sorunudur örgüt-
lenme. Örgütlenmeye esas bizim ihtiya-
cımız var, sizin ihtiyacınız var, sendikalı
i çilerin ihtiyacı var. Çünkü sendikayı
kaybedersek, bizim kaybedecek çok e-
yimiz var, ama örgütsüz i çiler örgüt-
lenirse, yeni haklar elde ederler. Onun 
için örgütsüzlerin örgütlenmesine, ör-
gütlü i çilerin daha fazla ihtiyacı vardır.

Mustafa Özta kın

PETROL-  Genel Ba kanı

Çalı anlar olarak ortak hareket 
etmek zorundayız, ama hakları-
mızı elde edebilmenin yolu da, 

direnmeden geçiyor, mücadele etmekten 
geçiyor, örgütlü toplumdan geçiyor. 260 
günden beri Tuzla’da, Kampana Deri’de 
sadece sendikaya üye oldukları için i -
ten atılan i çiler çoluk çocu uyla kapıda
bekliyor.

Biz güvencesizleri, ta eronda çalı an-
ları örgütlenmeyi esas alamazsak, zaten 
güvenceli i çi kalmaz. Kamuda gördük, 
özel sektörde de, kıdem tazminatını kal-
dırması halinde u anda hiçbir i veren
özel sektördeki i çiyi tutmaz.

Kıdem tazminatıyla ilgili mutlaka 
burada karar çıkmalı, karar çıkarken de 
geçi tirme mantı ıyla olmamalı.

Gelece imizi, çoluk çocu umuz ge-
lece ini dü ünüyorsak ve gerçekten bir 
mücadele örgütü olmak istiyorsak, bu 
anlamda genel saldırının geri püskürtül-
mesini istiyorsak, o zaman mutlaka mü-
cadele eden bir örgüt olmalıyız.

Bu mücadeleyi gerçekten hissettir-
memiz halinde, sermayenin saldırılarını
geri püskürtebiliriz. Bunu için yüzümü-
zü tabana dönece iz, kitleye dönece iz,
kitlemizi harekete geçirece iz. Sendika 
ayırmaksızın, i kolu ayırmaksızın, böl-
geleri ayırmaksızın ortak bir mücadele 
a ını örmekten ba ka yolumuz yok.

Bu mevcut gidi ata dur diyebilmenin 
yolu sivil toplum örgütü de il bir müca-
dele örgütü olabilmektir. 

Mevcut haklarımız gasp edilecek, 
kıdem tazminatımız gidecek, kölelik i çi
istihdamı gündemde, kiralık i çiler u
anda belli bölgelerde uygulanıyor. Bu-
nun tersine çevirebilmenin yolu, mutla-
ka güçlü, azimli, kararlı, kolektif çalı an
bir TÜRK- ’tir.

Musa Servi

DER -  Genel Ba kanı
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Dünyada ve ülkemizde sıkıntılı
bir süreç ya anıyor. Dünyada 
i galler, çatı malar, emperyalist 

müdahaleler devam ediyor. Özellikle 
Ortado u’da ve Arap ülkelerinde yıllar-
dan beri emperyalistler tarafından bes-
lenen diktatörlere kar ı halk ayaklandı.
Emperyalistler bu hareketin de önüne 
geçerek, buradaki halkın tepkisini ken-
di çıkarları do rultusunda dizayn etmek 
için birtakım müdahaleler ve yeni de i-
imler oluyor. 

Ülkemizde ne yazık ki bütün pembe 
tablolara ra men, açlık ve yoksulluk, i -
sizlik devam ediyor ve emekçiler olarak 
kazanılmı  haklarımızı kaybetmeye de-
vam ediyoruz.

Sosyal Güvenlik Yasasıyla birlikte 
birçok hakkımızı kaybettik, sa lık hiz-
metleri ve e itim paralı hale getirildi, 
emeklilik ya ı yükseltildi, özelle tir-
meler ve ta eronla ma devam ediyor ve 
önümüzde yeni saldırılar var. 

Sırada kıdem tazminatlarımız var, ça-
lı ma ya amının tamamen kuralsız hale 
getirilmesi var, yeni saldırı yasaları var. 
Ta eronla ma, sendikasızla ma devam 
ediyor. Bu ülkede i çiler sendikalı oldu 
diye soka a atılmaya devam ediyor.

Kazanılmı  haklarımızı koruyama-
dık, yeni haklar kazanamadık. Küçülme-
ye, üye kaybetmeye devam ediyoruz. 

TÜRK-  Türkiye’deki bütün emek 
kesiminin temsilcisidir. Bu ülkede de-
mokrasiye muhtaç, ekme e muhtaç, öz-
gürlü e muhtaç bütün kesimlerin tem-
silcisi olmalıdır. TÜRK-  ancak böyle 
büyümeye devam eder.

Haklarımızı korumamız, yeni haklar 
kazanmamız gerekiyor. Biz yüzümüzü 
sınıfa dönmeliyiz, yüzümüzü emekçilere 
dönmeliyiz ve mücadeleye etmeliyiz.

Kenan Öztürk

TÜMT S Genel Ba kanı

Bu Genel Kurul, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin ayarında bir 
genel kuruldur. Orada bu ülke in-

sanlarının seçti i insanlar, Meclis’te bu 
ülkeyi yönetmeye adaydırlar, yönetmeye 
çalı ırlar. Bu Meclisi olu turan insanlar 
temsilcisi oldukları sınıfın üyeleri tara-
fından seçilirler, sınıfı yönetmeye aday-
dırlar. Onun için burası i çi sınıfının
en büyük meclisidir. Biz burada bütün 
sorunlarımızı tartı aca ız, yapılması ge-
reken uyarıları ve ele tirileri yapaca ız,
bizim dü üncemizle örtü meyen farklı
dü ünceleri saygıyla ve sevgiyle dinleme 
becerisini gösterece iz. Bütün insanların
kendilerini özgürce ifade etmesi için bu 
kürsünün adı özgürlük kürsüsüdür. O 
nedenledir ki, burada yapılan konu ma-
ların içeri ine ve kapsamına göre, biri-
lerini dost, birilerini hasım bellememek 
durumundayız. çiden i çiye hasım ol-
maz, dost olur. TÜRK- ’i bölmeye, bi-
tirmeye kimsenin gücü yetmeyecek.

Bizi kendi siyasi geleceklerinin mal-
zemesi olarak kullanmaya çalı an siya-
setçilere lafımız udur; u ra mayın, bizi 
bölemezsiniz. Biz tartı ırız, biz konu-
uruz, ayrı tı ımız noktalar da olabilir, 

ama biz bu ülkenin ve bu sınıfın ortak 
çıkarlarının söz konusu oldu u yerde, 
tek bir yumruk gibi tek bir yere yı ılma-
sını da biliriz. 

E er hepimizin ortak paydası bu ül-
keyi sevmekse, biz bu ülkeyi herkesten 
çok seviyoruz. E er bu ülkede barı ı tesis 
etmekse, biz yürekliyiz, cesaretli ve insan 
sevmesini beceren unsurlarız. Gelin, kır-
gınlıkları unutalım el ele tutalım, barı a-
lım, bir güç olu turalım. Gelin, çocukla-
rımıza özgür, demokratik, ba ımsız bir 
Türkiye bırakmak için birle elim, güçlü 
bir TÜRK-  yaratalım. Gelin, Ankara’da 
de il, Türkiye’de bir TÜRK-  var dedir-
tecek güçlü bir TÜRK-  yaratalım.

Atilay Ayçin

HAVA-  Genel Ba kanı

TÜRK- ’in en önemli sorunu ör-
gütlenmedir, temsil yetene ini
artırmaktır. Üye sayısı sürekli 

azalan bir TÜRK- , sınıfı temsil yete-
ne ini ve mücadele gücünü kaybetmek 
noktasındadır. TÜRK-  bünyesinde da-
yanı malı örgütlenme kampanyaları ka-
rarlı biçimde hayata geçirilmelidir.

Ülkemizde ne yazık ki artan güven-
cesiz çalı tırma biçimlerinin ve ülkeyi 
ucuz emek cennetine çevirmeye dönük 
anlayı ın etkisiyle, i yerleri mezarlara, 
maden ocakları da toplu mezarlara dö-
nü üyor. Ölümlü maden kazalarında
ülkemiz Çin’in ve Kuzey Kore’nin bile 
önündedir. Türkiye’nin 17. büyük eko-
nomi oldu uyla övünenlerden, bu birin-
cili in utancına son verecek önlemleri 
almalarını bekliyoruz. 

TÜRK-  biziz, hepimiziz, pusuda 
bekleyenler var. TÜRK- ’i yanda a yem 
etmeye çalı anlar var. TÜRK- ’in ba-
ımsızlı ına son vermeye çalı anlar var. 
çi sınıfına önderlik edecek bir TÜRK-
 için, daha mücadeleci, sınıfı daha 

fazla kucaklayan politikalar üreten bir 
TÜRK-  için demokratik bir yarı a gi-
rilecektir. Yarı , sendikal demokrasinin 
gere idir, ama bu yarı ta kim kazanır-
sa kazansın TÜRK- ’e sahip çıkaca ız.
Çünkü bugün TÜRK- ’e daha fazla sa-
hip çıkmanın zamanı gelmi tir, çünkü 
her eye kar ın i çi sınıfı ve sendikacılık
hareketinin tek umudu TÜRK- ’tir.

Bütün ezilenlerin, haksızlı a u -
rayanların, hak arayanların umudu 
TÜRK- , ülkemizde ne yazık ki ses-
sizlik ses oldu. Sessizli in ses oldu u
Türkiye’mizde, yine tek ve yüksek ses 
olma gücüne, potansiyeline sahip tek 
örgüt TÜRK- , ya asın emek, barı , öz-
gürlük, ya asın i çilerin birli i, ya asın
TÜRK- .

Nurettin Akçul

T. MADEN-  Genel Ba kanı
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Üye kaybediyor, kar ılı ında ör-
gütlenemiyoruz. Örgütlenmeye 
kalktı ımızda yaptı ımız emek, 

harcanan binlerce lira, i inden olan yüz-
lerce i çi, karamsarla an, heyecanı sö-
nen sendika kadrolar, yasal sistem saye-
sinde ola an durumlar olarak kar ımıza
çıkıyor.

Kıdem tazminatına ili kin tartı ma-
lar bir türlü sona ermiyor. Her vesileyle 
i verenler, siyasiler, kıdem tazminatımızı
gündeme getirip, kamuoyu hazırlayarak
kıdem tazminatlarımızı budamayı, gide-
rek de ortadan kaldırmayı hedefliyorlar. 
Kıdem tazminatı fonuyla, ödenmeyen 
kıdem tazminatlarına güvence getirece-
ini ileri sürenler, binlerce i çinin halen 

alacaklar sırasında birinci sıraya koyma-
yı, devlet alaca ı, ipotekli alacak gibi im-
tiyazlı alacakların üstünde yer vermeyi 
akıllarına bile getirmiyorlar. 

“Atipik stihdam” adı altında, esnek-
le tirme adı altında, en temel, en asgari 
haklarımız dahi adım adım elimizden 
alınmak, güvencesizli in tek yasa oldu-
u bir i  piyasasına mahkûm edilmek 

isteniyoruz.

in acı tarafı, her gün bu ve buna 
benzer örnekler ya anırken, bizlerin sesi 
ya çıkmıyor ya da sesimizin muhatabına
ula ıp, yankı bulmasına izin verilmiyor.

Sendikala ma oranı yüzde 5’lere 
dü mü , kamu i yerleri hariç özel sektör 
i yerlerinde hiçbir sendika tek tek i yer-
lerinde yüzde 65’in üzerinde sendikala -
ma oranına sahip de il.

Biz bu durumu hak etmiyoruz. Alın
teriyle var olan bu ülkeyi ayakta tutan 
i çi sınıfı, bu durumu hak etmiyor. Sı-
nıfa dönmenin, onlarla birlikte yeni bir 
varolu  ba latmanın zamanı geldi de ge-
çiyor.

Ergin Al an

SELÜLOZ-  Genel Ba kanı

Sendikalar gücü tabanından aldı ı-
na göre ve mevcut üye sayısının
çalı an i çiye oranla çok az olması

sebebiyle, sendikalar uzun süreden bu 
yana güç kaybetmi tir ve etmeye de de-
vam etmektedir. Ülkemiz açısından en 
büyük sorun, nasıl bir i sizlik ise, sen-
dikaların da en büyük problemi üyesiz-
liktir.

Kamuda fiilen çalı malarına ra -
men, sigorta primlerinin yatırılmasına
ra men, aynı i i, aynı i yerinde i çi sta-
tüsünde çalı malarına, gerçekle tirilme-
sine ra men, sırf sendikala manın ve 
te kilatlanmanın önünü tıkamak adına
4B, 4C ya da sözle meli veya ta eron i -
çisi adı altında, yargı kararlarında dahi 
netle meyen birtakım statüler olu tu-
rulmaktadır. lk yapılması gereken ey,
i çinin ve memurun tarifinin yeniden ele 
alınmasıdır ve açık ekilde ortaya konul-
ması gerekmektedir.

Sadece sa lık sektöründe güvencesiz 
ve sendikasız her an kapıya konulmak 
korkusuyla çalı tırılan, her yıl yeni bir 
ihaleyle ba ka bir i verene devri yapılan,
her devir sonrasında kıdem tazminatı
yıllık izin gibi birçok hakları gasp edi-
len, âdeta köle muamelesiyle çalı tırılan
yakla ık 120 bin ta eron i çisi var.

Ülkemiz genelinde tüm i kollarında
dikkate alındı ında, yakla ık 1 milyon 
ta eron i çisinin oldu u görülmekte-
dir. Bu durum, sendikal örgütlenmenin 
önündeki en büyük sorun haline gel-
mi tir.

çi statüsünde çalı anların nere-
deyse yarısının kayıt dı ı olarak çalı -
tırıldı ı gerçe i göz önüne alındı ında, 
bu kayıt dı ı çalı manın, kayıt içine 
alınmasının tek yolunun toplu i  söz-
le mesi ve sendikala ma yolu oldu u
kabul edilmelidir.

Hasan Öztürk

SA LIK-  Genel Ba kanı

Emek dünyası ve sendikal hareket 
10 yılda bir a ır baskılarla kar-
ıla maktadır. Son 30 yıla baktı-

ımızda, 1980’de 24 Ocak kararlarıyla,
1990’da tek kutuplu dünya düzenine 
geçi le, 2000’li yıllarda ise Kamu Yöneti-
mi Temel Kanunda yapılan de i iklikler,
sendikal harekete zarar vermi tir. Bu ta-
rihlerden itibaren resmi makamlarda, ül-
kemizdeki sendikala ma oranının yüzde 
10’un altına dü tü ü altına dü tü ünü
kabul etmi lerdir.

Sosyal devlet yok olup, özelle tirme,
esneklik ve güvencesiz çalı ma biçim-
lerinin yaygınla tı ında sendikala ma
oranları hızla dü mektedir. Bu noktada 
özel, kamu ayrımı ortadan kalkıyor, her-
kes üye kaybediyor.

Ülkemizde bunca yasa, hak ve hu-
kuka ra men i çiler örgütlenmek için 
i siz kalmayı göze almaları gerekiyor. 
Buna ra men i çiler güven duydukları
zaman bu riski göze almaktan asla çe-
kinmiyorlar.

Hak kayıtlarına dur denilmesi, kay-
bedilen hakların telafi edilmesi ve sen-
dikal hareketin saygınlı ının arttırılma-
sı, parçalanmaktan de il, birle mekten
geçiyor.

Mücadelemizin hazır bir reçetesi yok-
tur. Her sorun ve her ihtiyaç kendi mü-
cadelesini ortaya koyar. Bu plan masada 
uzla maktan, grev boylarında direnmeye 
kadar geni  bir yelpazeyi kapsayabilir. 
Önemli olan temsil edilen kitlelerin hak 
ve çıkarları için mücadele yürütülmesi-
dir. Bu yolda önyargılarımız kırılması ge-
rekirse ezberlerimizi bozmalıyız.

TÜRK-  örgütlenmek zorundadır.
Nerede bir i çi varsa TÜRK-  orada ol-
malıdır. TÜRK-  örgütlenmenin yolunu 
açarak, i çilerle bulu mayı ba armalıdır.

Ramazan A ar

YOL-  Genel Ba kanı
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1990 sonrasında hızlanan küre-
selle me politikaları sonucunda, 
ülkemizdeki üretim ekonomisi 

darmada ın edildi. Öncelikle ülkemiz 
sanayisini besleyen, onların rekabet gü-
cünü artıran kamu kurulu ları özelle -
tirme, küçültülme ve kapatma politika-
larıyla yok edildi. Çok uluslu irketler
do rudan ya da dolaylı olarak ülkemiz 
ekonomisini yönlendirir hale geldiler. 

Sonuçta üreten de il tüketen bir top-
lum haline geldik. 2011 yılı sonunda dı
ticaret açı ımız 100 milyar doları a acak,
ülkemiz borçlu, halkımız borçlu. Kendi 
hukukunu ve ili kilerini kuran küresel 
sermaye, milletimizi ve ülkemizi azgın-
ca sömürüyor. Azgın sermaye sadece i
alanında yatırım yapmıyor, her alanda 
varlar.

Bu süreç önce kamudaki sendikala-
rımızı bitme noktasına getirdi. Kamuda 
her alanda ta eron irketler var. nsan-
lar asgari ücretle sendikasız, i  güvence-
siz, hatta maa  güvencesiz çalı tırılıyor. 
Özel sektörde de sendikacılık yapmak 
çok daha zorla tı. Oralarda da irket-
ler ta erona parça parça i  vererek ör-
gütlenmeyi engelliyor. Sendikalarımız
küçüldü, güçsüzle ti. sizlik tehdidiyle 
eme in de eri dü ürüldü. Kazanılmı
haklarımız bir bir elimizden alınmak 
isteniyor.

Biz Genel Maden çileri Sendikası
olarak buraya suçlu aramaya ve kimseyi 
suçlu göstermeye gelmedik. Biz suçluyu 
biliyoruz, suç bizde, kendimizde. Biz ta-
rihimizi unuttuk, biz halkımızdan uzak 
dü tük, biz kendi küçük hesaplarımızın
pe ine dü tük, günlük ve seçimlik dü-
ündük, biz kafa yormadık, biz emek 

harcamadık. Onun için sermaye bizden 
daha güçlü ve i verenler bizden daha 
örgütlü.

Eyüp Alaba

G. MADEN-  Genel Ba kanı

Bizler sendikamızı büyütmek, güç-
lendirmek ve tabanımıza umut 
vermek için mücadele ediyoruz. 

Ancak bizim önemli sorunlarımız var. 
Özellikle örgütlenmede büyük zorluk-
larla kar ıla ıyoruz. Bu mücadelede ço u
zaman yalnız kalıyoruz. Biz bu örgütlen-
me mücadelesinde bize destek olan, bize 
öncülük eden, arkamızda da  gibi his-
setti imiz bir TÜRK-  istiyoruz.

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bili-
nen, 6111 sayılı Yasayla belediyede çalı-
an i çilerin kendi istekleri dı ında Em-

niyet Genel Müdürlü ü ve Milli E itim
Bakanlı ı ve di er kamu kurulu larına
aktarılmı tır. Sendikamız Emniyet Genel 
Müdürlü üne devredilen i çilerden yak-
la ık 1600 tanesini örgütleyerek, Çalı ma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ından toplu 
i  sözle mesi yapma yetkisinin almı tır.

Milli E itim Bakanlı ına ba lı Dev-
let Kitapları ve E itim Teknolojileri 
Müdürlü ünde yakla ık 35 yıldır toplu 
i  sözle mesi bulunan sendikamız, il 
milli e itim müdürlüklerine devredilen 
i çilerin yüzde 50’ye yakını bizlere üye 
olmu tur. Sendikamıza üyelikler her ge-
çen gün ço almaktadır. Daha önce bu i -
kolunda sendikası bulunmayan, HAK-
Konfederasyonu aceleyle bu i kolunda
bir sendika kurmu  ve Milli E itim Ba-
kanlı ına geçen i çileri, hepimizin bil-
di i yöntemlerle baskı yaparak üye yap-
maya çalı maktadır. Biz yılmayaca ız,
KOOP-  Sendikası olarak Milli E itim
Bakanlı ına geçen i çilerin örgütlenme-
sini ba araca ız.

Sendikaları ele tirenlerin elindeki 
en önemli silahtan biri de, sendika ça-
lı anlarının örgütsüzlü üdür. Sendikala-
rımız örgütlenme çalı maları yaparken, 
önlerine çıkartılan bu argümanı ortadan 
kaldırmalıdır.

Eyüp Alemdar

KOOP-  Genel Ba kanı

Önümüzdeki dönem TÜRK- ’in
en zor tarihi sınavlarından biri 
olacaktır. Çünkü önümüzdeki 

dönemde çalı ma ya amıyla ilgili yasalar-
da ve sosyal politika alanında önemli dü-
zenlemelerin yapılması söz konusudur.

Yapılması olası bu de i ikliklerde,
i çilerin çıkarını koruyup, savunacak 
kurulu ların ba ında da TÜRK-  gel-
mektedir. Sosyal güvenlik alanındaki
haklarımız, kıdem tazminatımız, sendi-
kal hak ve özgürlüklerimiz yıllar süre bir 
mücadelenin bedelidir, eme in, alın teri 
ve göz nurunun ürünüdür. Dolayısıyla
bu sınavı ba arıyla geçebilirse, TÜRK-
yarınlara daha güçlü, daha saygın bir e-
kilde girecektir. Aksi takdirde i çi sınıfı
harekete ve sendikal örgütlülük biraz 
daha zayıflayacaktır.

TÜRK- ’te çözüm ki ilerin de i i-
minde de il, TÜRK- ’in yeniden yapı-
lanmasındadır.

Çözüm; dinamik, kararlı, istikrarlı,
gelece i dönük, uzun vadeli politikalar 
üretmesindedir. Çözüm; çalı anların
hak ve çıkarlarını koruma ve geli tirme
yetene ine sahip olmasındadır. Çözüm; 
ulusal ve uluslararası düzeyde kar ımı-
za çıkan siyasi ve ekonomik geli meler
kar ısında alternatif politikalar üretme-
sindedir.

Çözüm; örgütün ve toplumun gü-
cünü yanımıza alacak güvenin yaratıl-
masında, i çi sınıfının tek çatı altında
örgütsel birli inin gerçekle tirilmesin-
dedir.

Bugün ülkemizin kendi içinde bü-
tünle mi , i çi sınıfını kucaklayan, 
emekçi sınıfların önüne hedefler ko-
yan ve bu hedefler için mücadele eden 
inançlı, heyecanlı ve dinamik bir TÜRK-

’e ihtiyaç vardır.

Hasan Cüneyt Akarsu

BAS SEN zmir ube Ba kanı
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Ülkemizde sosyal devlete yöne-
lik saldırıların en önemli silahı
olan özelle tirme giri imleri,

son dönemde artarak devam etmektedir. 
Sendikamızın faaliyette bulundu u e-
ker sektörü de maalesef uygulamaların
ba arısız halkaları arasına eklenmeye 
çalı ılmaktadır.

Ülkemiz eker sanayinde sosyal, eko-
nomik açıdan büyük öneme sahip 10 fab-
rikamızın 14 Eylül 2011 tarihinde özel-
le tirme amaçlı ihaleye çıkartılmasının
ardından, sendikamız konuyu hem hu-
kuku, hem de siyasi platforma ta ımı tır.

Yapılan yanlı ın telafisinin olmaya-
ca ını ülkemiz eker sektörünü günü 
kurtaran ideolojilere terk edilmemesi ge-
reklili inin altını çizerek vurgulamı tır.
Yarını dü ünülmeden hayata geçirilecek 
bir özelle tirmede sadece eker sanayi 
de il, ülkemiz içinde ya adı ı milyonlar 
bu durumdan olumsuz etkilenecektir.

Ülkemiz eker sanayi sektörünün 
üstlendi i misyon; hayvancılık, kimya-
sal, ta ımacılıktan, enerji üretiminin te-
min edilmesine kadar çok geni  bir üre-
tim yelpazesini kapsamaktadır.

Bu ba lamda eker sanayi sektörü 
bugün ülkemiz ekonomisine yılda yak-
la ık 3 milyar dolar yerli katman sa la-
yarak çok geni  bir istihdam olana ı ya-
ratmasıyla neredeyse emsali olmayan bir 
altın anahtar niteli indedir.

Di er taraftan ülkemizin dı a ba ım-
lılı ının azaltılmasını üreten bir Türkiye, 
sa lıklı nesillerinin olu umunun yegâne 
çözümü Cumhuriyet tarihiyle ya ıt milli 
mirasımız olan eker fabrikalarımız a-
hıslara devredilmeyecek kadar stratejik 
öneme sahip. Kamu gücüyle var olan 
ya ama ansı bulan, alternatifi olmayan 
sanayi kurulu udur.

Fevzi engül

EKER-  Genel Sekreteri

Orman-  Sendikasının ba ına
gelenler, i kolumuzda bizim 
ba ımıza gelmemesi için, bu-

nun mücadelesi için çırpınıyoruz. Dört 
yıl sonra bu kongrede Tarım-  Sendi-
kası, tabela sendikası olmasın diye, a ıt
yakılmasın diye onun mücadelesini veri-
yoruz. Hak- ’e ba lı Özorman-  Sendi-
kası u anda i yerlerimize saldırıyor. Ben 
onlara korsan sendika diyorum, kendi-
lerini sendika oldu unu zannediyorlar, 
yani aslının aynısına benzemeye çalı-
ıyorlar, ama tarım sektöründe ba arılı

olamayacaklar, emin olun bunu becere-
meyecekler. Bunu ba aramayacaklar.

Yerel siyasetçiler ve i verenler bu i -
ten elini çeksin. Sendika rekabet olmalı,
biz buna saygı duyuyoruz, ama bizi bize 
bıraksınlar, biz onların hakkından geli-
riz; çünkü onların i çili i yok ki, onlar 
atamayla sendikacı olmu lar.

Benim ya adıklarımı, hissettiklerimi 
onlar hissedemezler. Onun için i ko-
lumuzun sıkıntıları var, kuralsız çalı -
manın en yo un oldu u bir te kilatta
sendikacılık yapmaya çalı ıyoruz. nsan-
ların kategorize edildi i, sınıfa ayrıldı ı,
50 ki iysen  Kanunu sana uygulanıyor
bizim i kolumuzda. Sayın 50’yse  Ka-
nununa tabiisin, sayı 40’sa yok, sen 
Kanununa tabi de ilsin. Evet, böyle bir 
i kolunda sendikacılık yapmaya çalı ı-
yoruz.

Mücadele gücümüzü kırmıyoruz,
moralimiz iyi, TÜRK- ’e bu konuda 
güveniyoruz, bize destek olacaklardır
mutlaka, u ana kadar da desteklerini 
esirgemediler.

TÜRK- ’in bunun üstesinden gele-
cek gücü ve tecrübesinin oldu una da 
inanıyorum, önümüzün açık oldu una
inanıyorum.

Mustafa Çardakçı

TARIM-  Genel Sekreteri

Türkiye’de ilk özelle tirmeler 90’lı
yılların ba ında bizim i kolumuz 
çimento sektöründe gerçekle mi -

tir. O gün hükümet, bugünkü hükümet-
ten daha güçlü de ildi. TÜRK- ’in üye 
sayısı, bugünden daha fazlaydı. Hükümet 
kanadında ilk özelle tirme sınavında na-
sıl bir tabloyla kar ıla aca ının tedirginli-
i vardı, ama maalesef o gün bizler yalnız

kaldık, kaderimize terk edildik. 

Bizdeki yangın kıvılcım halinde sön-
dürülebilirdi, fakat emek dünyası buna 
seyirci kaldı. 8 bine yakın üyemiz kapı
dı arı edilerek i siz bırakıldı, ama biz yıl-
madık, yıkılmadık, küllerimizden tekrar 
var olduk. Bugün özel sektörde en büyük 
sendikalardan birisiyiz. Te kilatımıza
ba lı hiçbir kamu i yeri yoktu, hepsi özel 
sektördür. Bugün en büyük sevincin, 
emek dünyasının bu problemleri hep 
birlikte sahiplenerek çözüm konusunda 
fikir birli i içerisinde olmalarıdır.

Hükümetimiz ekonomik krize kar-
ı tedbirler alıyoruz derken, çalı anla-

rın üzerine yüksek oranlı zamlarla yine 
yüklenmi tir. Yapılan son zamlarla gelir 
seviyesi zaten dü ük olan emekçi karde -
lerimizin alım gücü daha da dü mü tür,
vergi yükü daha da a ırla mı tır. Türk 
i çisinin ekonomik krizlere ve bunun 
sonucu olan i sizli e kar ı tek güvencesi 
kıdem tazminatıdır. Krizi bahane eden 
sermaye kesimi, her fırsatta kazanılmı
hakkımız olan kıdem tazminatına yöne-
lik giri im ve düzenlemeleri gündeme 
getirmeye çalı maktadır. Hiçbir ülkede 
kıdem tazminatı yok diyerek, halkımızı
kandırmak istemektedirler.

Kıdem tazminatımız temsil etti imiz
i çi sınıfının 72 yıllık mücadelesi sonucu 
elde etti i bir kazanımdır. Kıdem tazmi-
natı da kalkarsa veya de i irse, elimizde 
ne kalacak? Kıdem tazminatı hakkı bi-
zim için dokunulmaz bir haktır.

Zekeriye Nazlım

Ç MSE-  Genel Ba kanı



30

Emek kesimini duymayan, görme-
yen, haklı taleplerine kulak tıka-
yan, daha do rusu onların hak 

ve taleplerini oyalayarak zamana yayma 
gayretindeki hükümet, ülke gündemini 
sürekli de i tirerek, vatanda ların dert-
leriyle ba  ba a kalmalarının bile önüne 
geçti. Asgari ücrete talim eden i çileri-
miz, üç kuru  zamla avutulmak istenen 
emeklilerimiz var, memurlar var, 4-C 
denilen ucubenin kurbanı olanlar var. 
Onların güvendi i da lara kar ya dır-
mamalıyız.

Çünkü onlar “TÜRK-  gürlerse ya-
ar” sözüne inanıyorlar, sendikalarına

güveniyorlar. Yerden gö e kadar haklı-
lar, çünkü onlar toplumun sancısını için-
de hisseden, eme in gücünü yüre inden
bile ine indiren, sermayenin hükümet 
destekli saldırısına i çi sınıfının bilgi, bi-
rikim ve deneyimleriyle kar ı çıkan, ırk,
dil, din, siyasi görü  ayrımı yapmaksızın
halkın sorunlarını sahiplenen, birlik ve 
barı  ve demokrasi için katkısını esirge-
meyen bir TÜRK-  istiyorlar.

Çalı anlar haklı olarak güvenceli, 
çalı ma ko ulları ve emeklerinin kar ı-
lı ını alabilmek, herkese e it uygulanan 
yasalar tarafından korunmak, Anayasal 
ve yasal haklarının hayata geçirilmesini 
istiyorlar. Bu olumsuzluklara, hak gas-
pı ile gelen kayıplara kar ı çıkaca ız, ne 
gerekiyorsa onu yapaca ız ve en büyük 
direnci gösterece iz. Bu güç bizde ve siz-
lerde var. Bugün en disiplinli, en örgütlü 
ve en sa lam yapılı demokratik mücade-
le örgütleri sendikalardır. Çalı ma haya-
tı içinde yer alan, eme iyle geçinenler ve 
dar gelirli halkımız, üretti inin de erini
alamayan köylümüz ve küçük esnafı-
mız hep beraberiz. TÜRK- ’in var olan 
mücadelesini önümüzdeki yıllarda da 
kararlılıkla ve dozunu artırarak sürdüre-
ce ine inanıyorum.

Turgut Yılmaz

BASS Genel Ba kanı

Kayıt dı ılık eme in sömürüldü ü
en büyük alanlardan biri. Benim 
sektörümde 2 milyon i çinin

çalı tı ını söylüyoruz, ancak 2008 ka-
yıtlarına göre 850 bindi, krizden sonra 
ne oldu unu bilmiyoruz. Özel sektörde 
çalı anların yüzde 44’ü kayıtsız.

Sektörümüzde 5,9’un biraz daha 
üzerinde olabiliriz, ancak yeterli örgüt-
lenmenin olmadı ını görüyoruz. Her 
örgütlendi imiz yerde, yetki tespitine 
itirazın çalı anlarımız bakımından hak 
gaspına yol açtı ını biliyoruz.

Bütün baskılara ra men her mahke-
menin iki yıl devam etti ini varsayarsak, 
o insanlarımızın, i ten atma direncine 
kar ı nasıl cesaret edecekler, nasıl daya-
nabileceklerini biz ya ayarak görüyoruz. 
zmir, stanbul, U ak, Isparta’da büyük 

çabalarla toplu sözle me yapmamıza
ra men, ikinci sözle me dönemi geldi i
zaman toplu sözle me yapacak i çi bu-
lamıyoruz.

sizlik Sigortası Fonu,  Güvencesi 
Kanunu tam anlamda i lerlili ini sa la-
yamamı tır. Açtı ımız davalar, yasalar-
daki sınırlamalara ra men büyük zaman 
almakta, dolayısıyla insanlarımıza verdi-
imiz sözü tutamamaktayız.

Dolayısıyla örgütlenme sürecinde 
yetki tespitinde yargı süresinin kesilme-
mesi halinde biz emeklerimizin tama-
men heba olaca ı dü üncesindeyiz.

Demokratik kitle örgütleri içinde 
en disiplinli, en örgütlü kurum TÜRK-

’tir. Bu halkın, bu toplumun TÜRK-
’ten büyük umutları, büyük beklentile-

ri var. imiz zor, yolumuz uzun, artlar
zor, ama buna ra men içimizdeki azmi 
ve direnci kaybetmeyece iz. Rüzgâr sert 
de esse, artlar zor da olsa Ankara’da 
TÜRK-  vardır dedirttirece iz.

Nazmi Irgat

TEKS F Genel Ba kanı

Özel sektörde bu durum daha da 
vahim, özel sektörde her 100 
ki inin sadece yüzde 3’ü sen-

dikalı, bir avuç kaldık, bir avuç, ba ka
söze gerek var mı? Sayın Ba bakan 2003 
Genel Kurulunda, “gidin, özel sektörden 
örgütlenin” demi ti. imdi soruyorum 
sizlere, özel sektörde yeni bir i yeri ör-
gütlenmeye çalı tı ımızda ba ımıza ne-
ler geliyor.

Sendikala an i çi i ten atılmıyor mu? 
Noter masrafları belimizi bükmüyor 
mu? Yetkilerimiz gecikmiyor mu, yetki 
itirazları yüzünden örgütlenme yıllarca
engellenmiyor mu? 

Örgütlenme için yasaları de i tirdi-
niz mi, ILO normlarının gere ini yaptı-
nız mı? Sendikal örgütlenmeyi ate ten
çember haline getiren, 12 Eylül yasa-
larını de i tirdiniz mi? Hayır, hiçbirini 
yapmadınız. AKP’nin 10 yıla yakla an
iktidarı döneminde, i çi haklarında ve 
sendikal haklarda Özal döneminde bile 
ya anmayan bir erozyon ya andı.

Artık mesele yüz yüze oldu umuz
tehlikeleri te his etmek de il, asıl me-
sele bu sorunları çözmek için ne yapa-
ca ımız, nasıl bir anlayı la sendikacılık
yapaca ımız. Büyük airimizin dedi i
gibi “Mesele esir dü mek de il, teslim 
olmamaktır” Mesele sendikaların bu 
zorlu günlerinde ne yaptı ıdır.

AKP’li yıllar bize gösterdi ki, efendi 
sendikacılık ile sınıfın sorunları çözüle-
miyor. Efendi olaca ız, ama ensemizde 
boza pi irtmeyece iz demi tiniz. Boza pi-
irmekle kalmadılar, elde avuçta ne varsa 

geri almaya çalı ıyorlar. Kamu kesiminde 
siyasi iktidarla ikili ili kileri iyi tutarak, 
hak alma dönemi çoktan kapandı.

Sendikacılık, sınıfın bütünsel sorun-
larının çözümü için u ra maktır.

Bilal Çetinta

KR STAL-  Genel Ba kanı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
hepinizin bildi i gibi ambar-
golar altında. Bu nedenle eko-

nomimiz Türkiye’nin deste iyle ayakta 
durmaktadır. Türk halkına destekleri 
için te ekkür ederiz. 1974’ten beri Tür-
kiye Cumhuriyeti hükümetlerinin tel-
kinleriyle gerçekle en yapılanmalar, son 
zamanlarda bizlerin suçuymu  gibi hep 
ele tirilmekte ve tüm dünyayla birlikte 
ya anan mali sıkıntılardan dolayı çalı-
anların haklarına saldırılmaktadır.

2008 yılında ba latılmı  olan ve Tür-
kiye Cumhuriyeti AKP Hükümetinin 
Kuzey Kıbrıs’ın IMF’si gibi dayatmaları
sonucu, hayat pahalılı ı uygulamasının
ortadan kaldırılmak istenmesiyle ba -
lamı  olan bu süreç, kamuda ücretlerin 
yüzde 40 azaltılması, asgari ücretin arttı-
rılmamasıyla devam ettirilmi , imdi de 
emeklilik ya ının yükseltilmesi, sosyal 
sigorta primlerinin arttırılması ve ve-
rilmekte olan sosyal güvenlik menfaat-
lerinin geriletilmek istenmesi eklinde
devam edilmektedir.

Yapılmak istenenlere kar ı tepkileri-
ni dile getiren ve HÜR- ’in de aralarında
bulundu u sendikalar bir araya gelerek, 
var olan sorunlara çözüm önerilerini or-
taya koymu tur. Fedakârlık gerekmesi 
halinde, tepeden ba lanması halinde her 
türlü fedakârlı a hazır oldu unu açıkla-
yan sendikalar, öncelikle ekonomilerde 
en büyük sorun olan kayıt dı ının önlen-
mesi, vergi adaletinin sa lanması gerek-
ti ini ortaya koymu lardır. Yetkililerin 
yapılan tüm önerilere kulaklarını tıka-
ması ve kendi popülist kararlarını, ben 
yaparım olur mantı ıyla dayatmaları so-
nucu, ülkenin içine dü tü ü sıkıntıların
sorumlusu çalı anlar ve onların var olan 
haklarıymı  gibi bir tavır sergilemi ler
ve sonucu tüm sendikalar ortak bir ey-
lem gerçekle tirmi tir.

Yakup Latifo lu

KKTC HÜR-  Genel Ba kanı

lk defa önümüze bir sivil Anayasa 
geldi. Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinde ilk defa i çisiyle, memuruyla, 

köylüsüyle, esnafıyla, herkesin ortak ola-
bilece i, duygu dü üncelerini, istekleri-
ni, arzularını beraber dile getirebilece i
bir sivil Anayasa. Yani ihtilal yapanlar, 
süngüyle gelenler, biz böyle istiyoruz 
diyenlerin oylattı ı bir Anayasa de il.
Artık bu Anayasanın bir ucunda TÜRK-

, bir ucunda KESK, D SK, HAK-
herkes var. O yüzden bu hususa dikkat 
edilsin ve hepimizi ifade eden, hepimi-
zi anlatan, duygularımızı, isteklerimizi, 
bugünkü sıkıntılarımızı bertaraf edecek 
bir Anayasaya ihtiyacımız var. 

Bir ba ka konfederasyona geçen üye-
lerimizden söz ediyoruz. Ben HAK- ’in
koruyucusu de ilim, benim de i koluma
girerse, benim de canımı yakar bu bir 
gerçek. Ama D SK’e geçen i yerlerinden
niye bahsetmiyoruz? TÜRK- ’in ’in
üyesi olup da D SK’e geçen i yerlerimiz
de var. Burada adaletsizlik yapıyoruz,
e itsizlik yapıyoruz. HAK- ’i ele tirdi-
imiz gibi D SK’i de ele tirmemiz lazım

burada, yanlı lıksa hepsinin yanlı lı ı.

Türkiye u son 8 senedir sancılı bir 
süreçten geçiyor. E er demokrasiyi sa-
vunuyorsak, insan haklarını, e itli i,
adaleti, dürüstlü ü savunuyorsak, bura-
dan çıkaca ız bütün yanlı ları korkma-
dan, cesaretle dile getirece iz.

kolları birle iyor, bir ba ka konfe-
derasyona geçenleri ele tirirken, burada 
birbirimizin altını oymayalım. Ben bu-
gün bu sözü veriyorum. E er hangi i ko-
luna geçersem, o i kolunda e er sendika 
olan bir i yeri varsa kapısının önünden 
geçmem, geçersem onlara destek için 
giderim. Bir sürü i siz yer var, bir sürü 
örgütsüz yer var, te kilatlanmayan yer 
var, onların kapısının önünden geçece-
iz, onları üye yapmaya çalı aca ız.

Necip Nalbanto lu

DOKGEM -  Genel Ba kanı

Biz Liman-  olarak küçük bir sen-
dikayız. Küçük bir sendika olma-
mızın avantajları, dezavantajları

her zaman tartı ıyoruz. Liman-  özel-
le tirme ma duru. Bugün burada ben bu 
kürsüde konu urken, skenderun Lima-
nımız devir a amasında, bir haftaya kal-
maz özele devredilecek. Mersin Limanı
devredildi, örgütledik, Antalya Limanını
örgütledik, Gemlik Limanını örgütledik, 
sırada skenderun Limanı var, o da gidi-
yor, onu da örgütleyece iz.

TD  bünyesindeyken özelle tirilen
limanlarla ilgili, Sendikamızın hukuk 
bürosunun açmı  oldu u davalar sonu-
cunda, Danı tay’ın vermi  oldu u kamu-
ya iade kararını alabildik ve i i bir yere 
kadar getirdik. Ancak sorunlar burada 
bitmiyor.

Özelle en limanlardaki i çi arkada -
larımız farklı yerlere, farklı ehirlere gi-
diyor, ço u zorunlu emekli ediliyor. 

Biz sahada olmak istiyoruz, ama ede-
bimizle olmak istiyoruz. TÜRK- ’in de 
sahaya inmesini, özelle tirmelerde tepki 
koymasını istiyoruz. Tekel eylemlerine 
destek verdi imiz için ben ve 173 üye-
miz mahkemede yargılanıyoruz.

Milli politikalarda etkili olmalıyız,
Türkiye’de gündemi olu turacak, i çi sı-
nıfına yönelik her konuda müdahil ola-
bilecek güçlü bir TÜRK-  istiyoruz. Biz 
verileni de il, talep edilip sonuna kadar 
alan bir TÜRK- .

kollarının birle tirilmesinden çok 
rahatsızız. Bizim üye sayımızın yarısı
özel sektör limanlarda. kollarının bir-
le tirilmesi, küçük sendikaları büyük 
sendikalara yamayacak. Birle me örgüt-
lenmenin önünü açmayacak. Birle erek
büyümek de il, örgütlenerek büyümek 
istiyoruz.

Serdar Akdo an

L MAN- zmir ube Ba kanı
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Zorunlu organlara adaylıkların
açıklanmasının ardından, Yönetim 
Kurulu üyelerinin ele tirilere cevap-
ları dinlendi. Daha sonra Yönetim 
Kurulu’nun ibrası oybirli i ile kabul 
edildi.

Genel Kurulda daha sonra Yöne-
tim Kurulu üyelerinin konu maları-
na geçildi. lk sözü Genel Te kilat-
landırma Sekreteri Cemail Bakındı
aldı. Tekrar aday olmadı ı için bir 
veda konu ması yapan Bakındı özet-
le unları söyledi:

“Türkiye’nin problemleri var. 
Güneydo u gibi önemli bir proble-
mi var. Dengesizlik problemleri var. 
Güneydo u’da asgaride devletin eli 
çekilmemeli, özel sektör gitmiyor. 
Yüzde 2’ye inmi  orada özel sektör. 
Devlet para veriyor, yine gitmiyor. 
Özel sektör gitmiyorsa, devlet gi-
decek. Bizim görevimiz orada barı-
ı, huzuru ve istihdamı sa lamak.

Türkiye’nin toprakları bir bölünmez 
bütündür, oradaki insan da bizimdir, 
Edirne’deki de bizimdir. Bin yıldır
beraber çalı tı ımız, birbirimizden 
kız aldı ımız insanların sosyal haya-
tını dü ünmek elbette ki TÜRK- ’in
de görevidir. 

Göreve geldi imde önemli iki 
olayı kuca ımda buldum, bir tanesi 
UPS, di eri Teksif Sendikamızın Ri-
maks i çileri. Global sermaye yalnız
burada de il, dünyanın her tarafın-
da birbirine saldırıyor. Biz, e er bu 
neoliberal politikalar kar ısında,
global sermayeye kar ı, dünya i çi-
leriyle birlikte mücadele edemez-
sek, bunun ba arısı gelmeyecektir. 
UPS’de bunun çok önemli örne ini
ya adık. Bir sürece kadar geldi, tı-
kandı. Avusturya Konfederasyonu-
nun genel kuruluna gitti imde UPS 
gündeme geldi. O kongrede konu-

an ITF Temsilcisi bunu dile getir-
di. Uluslararası örgüt destek vermek 
üzere açıklamayı yaptı, i veren tes-
lim oldu. Tümtis Sendikamız imdi
toplu sözle me yetkisini aldı mü-
zakere yapıyor. Bunu yurtdı ındaki
destekle sa ladık.

Rimaks’ta da Teksif Sendikası
günlerce müzakere yaptı. 168 i çi
i ten atılmı tı, hepsi i e iade edildi, 
atılan i çinizi toplu sözle me masa-

sında i e iade ettirdik. Teksif Sen-
dikasını kutluyorum, onlar da çok 
ciddi mücadele verdi. UPS’de yaptı-
ımızı Rimaks’ta da yaptık, uluslara-

rası ili kiler kurduk ve iki fabrikada 
sözle me yapıldı. Bugün i çiler de 
iade edildi, hepsi çalı ıyor.

Göreve geldi imde bir proje ge-
li tirmeye çalı tık. Üretimden ge-
len gücümüz yetmiyor, tüketimden 
gelen gücümüzü de kullanmamız

TÜRK-

TÜRK-  Yönetim Kurulu’nun 
De erlendirmeleri

Cemail Bakındı
TÜRK-  eski Genel Te kilatlandırma Sekreteri
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lazım. Bütün çalı maları bitirdik, se-
çimler vardı erteledik. 

Allahaısmarladık, ben size hakkı-
mı helal ediyorum, siz de helal edin, 
siz de helal edin.”

Bakındı’nın ardından yeniden 
aday olmayan Genel E itim Sekrete-
ri sa Gök kürsüye geldi. Gök özet 
olarak u görü lere yer verdi:

“Burada herkes yaptıkları görev-
ler ile tartı ılmalı ve ele tirilmeli.
Mutlaka herkesin eksiklikleri, yan-
lı ları olacaktır, ama takiyesi olma-
malı, dürüst olmalı, kendine nasıl
dürüst davranması gerekiyorsa, in-
sanların ba kasının kendisine nasıl
dürüst davranmasını istiyorsa, ilk 
önce kendi insanlara kar ı dürüst 
olmalı, onlara yalan söylememeli, 
do ru eyler söylemeli ki, insanlar 
do ru bilinçlensin, do ru stratejiler 
meydan getirsin. 

Türkiye’de 1983’den beri özel-
le tirmeler konu uluyor. 2,5 milyon 
üyeden, bugün 650-700 binlere dü -
tük. Bu bir gerçek eridik, 600 bin-
lere dü tük. Dünyadaki geli meleri,
endüstriyel geli melerin çalı ma ha-
yatına yansımalarını iyi tespit ede-
mezsek, do ru tespitler yapamazsak 
kurtulu u bulamayız. Eme in kut-
sallı ını sürekli söylerken, bunlara 
saygısızlık yaparak, insanların eme-
ini sömürerek bir yere varamayız.

Temsil etti imiz insanlara dürüst 
olma mecburiyetimiz var.

eker- ’te özelle tirme progra-
mında. eker-  olarak biz 28 ilde 
eylem yaptık, eylemden filan kork-
muyoruz. eker- ’e, eker sektörü-
ne sahip çıkmaya büyük gayret sarf 
ettim, son 14-15 ayda, TÜRK- ’te
Genel E itim Sekreterli i görevini 
layıkıyla yapmaya gayret ettim. 

Ben sektördeki yanlı ların neler 
oldu unu tespit etmeye ve bunları,
bu ülkeyi yöneten insanlarla payla -
maya gayret ediyorum. Siyasi iktida-

rın hangisi oldu u beni de i tirmi-
yor, benim yapaca ımı de i tirmez.
Çünkü bana oy veren insanların
içinde bugün ayrı tırmaya çalı tı ı-
nız her türlü insan var. Ben onların
emeklerine saygı gösteriyorum. 

2004’te ilk defa bizim Kütah-
ya eker Fabrikamız satıldı. Bugün 
2011’in son günleri, 7,5 yıl oldu, biz 
mücadele ediyoruz. Dünyadaki eker
sektörü gerçe ini gayet iyi biliyoruz. 
Uluslararası kartellerin Türkiye’yi 
pazar haline getirmek istedi ini ga-
yet iyi biliyoruz. Bunun için belki 
bir sendika ilk defa sektörüyle ilgili 
bir analiz yaptı.

TÜRK- ’te bir buçuk yılda 61’e 
yakın e itim yaptım, 3500 i çi arka-
da ımıza ula maya gayret ettik. E er
biz mücadeleyi e itim yoluyla do -
ru kanallara getiremediysek e er,
slogan sendikacılı ından bir adım
ileriye geçemeyiz. Söyleriz, ezilen-
lerin hakkı deriz, en güzel ekilde
ya amaya devam ederiz, kendimizi 
sorgulamayız, geldi imiz yeri çabuk 
unuturuz.

Yeni liberal politikaların
Türkiye’de önümüzdeki günlerde 
Anayasaya girmesini, i veren Ana-
yasası olmasına müsaade etme-
yelim. Sosyal adaleti olmayan bir 
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sa Gök
TÜRK-  eski Genel E itim Sekreteri
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Anayasaya kar ı elbirli iyle hareket 
edelim. Böyle bir Anayasa her türlü 
insanımızı ezecektir, çalı ma haya-
tının yapılanması buna göre olacak-
tır. Anayasaya da sosyal adaletin, 
sosyal payla ımın çok güzel monte 
edilmesi gerekiyor ki, ondan sonra 
yapılacak çalı ma hayatıyla ilgili ka-
nunlar Anayasadan güç bulabilsin, 
mücadelelerimiz çalı ma hayatın-
daki sendikal mücadele, i çi hare-
ketleri yerli yerince oturabilsin diye 
dü ünüyorum.

Asgari ücretten, kıdem tazmina-
tına, sosyal güvenlik haklarımızdan
i sizlik fonuna, vergi adaletsizli in-

den, büyüyen ekonominin payla-
ılmasından, sosyal adaletsizlikten, 

özelle tirme, i sizlik, toplu sözle -
meler ve Sendikalar Kanunu, 4857 
sayılı  Kanunuyla ilgili problemle-
rimiz çok var. Kıdem tazminatı, ger-
çekten i çinin 25-30 yıllık yıpran-
masının alın terinin kar ılı ıdır.”

sa Gök’ün ardından konu ma
sırası Genel Mali Sekreter Ergün 
Atalay’a geldi. Atalay konu masında
unları söyledi:

“Gönül, dört sene evvel beraber 
seçildi imiz arkada larla u masada 
beraber oturmayı isterdi ama maa-
lesef olmadı. Dönem içerisinde iki 

arkada ımla cenazede, dü ünde,
bayramda beraber olduk, o arkada -
larımız birlikte oturulacak, yemek-
leri yenecek arkada lar, artlar böyle 
getirdi. Sayın Türkel’le altı sene, Ni-
hat Beyle 2,5 sene beraber çalı tık.
Beraber devam etmek isterdik ama 
olmadı.

Biz kırk ki iyiz, herkes her eyi
biliyor. Hepimiz birbirimize lazı-
mız, hepimizin devasa sorunları var. 
ubelerimizde var, te kilatlarımız-

da var, hepimizin problemleri var. 
Sendikaların genel durumu iyi de-
il, ülkede imajımız iyi de il, bunu 

ben de biliyorum, herkes biliyor. 
TÜRK-  bu dönemde oldu u gibi 
kamuoyunda hiç bu kadar sıkıntıya
girmedi. Bu nereden kaynaklanıyor?
Beraber çalı tı ımız arkada lar, çalı-
ırken hiçbir problem yok, görevden 

ayrıldı ı zaman herkes mahkeme 
kapısına ko uyor. Harcırahı anla-
tıyor, maa ının anlatıyor, evini an-
latıyor, arabasını anlatıyor. De erli
arkada ım, oradayken niye bunları
anlatmıyorsun, niye konu muyor-
sun? Bizim kendimize verdi imiz
zararı ne AK Parti veriyor, ne HAK-

 veriyor, ne D SK veriyor. Onları
zaten görüyoruz, kar ımızda.

Önümüzde örgütlenmeyle ilgili 
sorunlar var. Bunları ba ında sıkın-
tıyı en çok çeken sendikalarımızın
ba ında Belediye-  geliyor. AK Par-
tili belediyelerden, CHP’li belediye-
lerden çekiyor. Zaman geliyor gücü-
müz yetti i kadar destek veriyoruz, 
zaman geliyor gücümüz yetmiyor, 
ama aynı masanın etrafında yum-
ru u aynı noktaya vurmakta zaman 
zaman zorlanıyoruz, bunu becere-
miyoruz.

TÜRK- ’in bu dönemde yapa-
bildikleri da var, yapamadıkları da. 
yi yaptıkları da var, kötü yaptıkla-

rı da. Bu dönemde iyisinin de kö-
tüsünün de ortaklarından biriyim. 
Kötü gittiyse ben o i in altındayım,
iyi gittiyse hep beraber orta ız. Biz 

TÜRK-

Ergün Atalay
TÜRK-  Genel Mali Sekreteri
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TÜRK- ’te her meselede, her olayda 
sendikalarımızın büyük bölümüyle 
yan yana geldik. Ben Novamed’de 
Mustafa Özta kın’la beraberdim, 
Çar amba’da Nihat Yurdakul’la be-
raberdim. A rı’da eker- ’le, Tekel 
eyleminde Türkel’le beraberdim, 
Maden- ’in en ufak meselesinde ya-
nındaydım. Tezkoop- ’le her yerde 
beraberdim. Hiç kimseyi ötekile tir-
medim.

TÜRK-  Van depreminde ortada 
yok denildi. Sabah saat 11.00’de Ge-
nel E itim Sekreteri TÜRK-  adına
oradaydı, üç gün sonra TÜRK-
Genel Ba kanı oradaydı, ne yapıl-
dı ını Van’daki arkada lar biliyor. 
TÜRK-  Ba kanı giderken i çinin
500 milyarını aldı oraya götürdü, 
arkada larla teslim etti. Demiryol-

’in Didim’deki otelinde 287 Vanlı
depremzede kalıyor. TÜRK-  sen-
dikaların paralarını, sizin paraları-
nızı, aidatlarınızı, Van’a da verdi, 
Somali’ye de verdi, Filistin’e de ver-
di. Filistin’de TÜRK- ’in su kuyu-
su var, Filistin’de 235 bin çocu un
elinde TÜRK- ’in çantası var, kale-
mi var, defteri var. 

Örgütlenme Fonu gündeme gel-
di, hepinizin elinde mali rapor var. 
Bu fondan para almayan dört sendi-
ka var. Hava- , Yol- , Tes- , biri 
de benim sendikam. Demiryol- ’te
4350 üye yaptım ama almadım.
Ma dur olan, zorda olan sendikala-
rımız var. Bu parayı parası olanlara 
vermeye gerek yok, parası olmayan-
lara vermek lazım.”

Ergün Atalay’ın ardından kür-
süye Genel Sekreter Pevrul Kavlak 
geldi. Kavlak konu masında özetle 
unları söyledi:

““TÜRK-  Genel Kurulunun bu 
otelde yapıldı ından dolayı basın-
da i i gücü kara çalmak olan bazı
kalemler, ahsım ve sendikam hak-
kında bir iftira kampanyası ba lat-
tı. Evet, Genel Kurul Türk Metal’in 
otelinde yapılıyor. Bu otel birçok 

sendikanın genel kurulu yapıldı bu 
otelde, e itimler düzenlendi, ama 
hiçbirinden bir ikâyet gelmedi. Bu 
otelden herkes Türk Metal’e te ek-
kür ederek ayrıldı. Bu otelde 80 bine 
yakın metal i çisi ILO tarafından en 
de erli proje seçilen ortak e itim
projesi kapsamında düzenlenen e i-
timlere katıldı. Bu otelin sahibi ben 
de ilim, bu otelin sahibi i çilerdir,
onların e leri ve çocuklarıdır. Bu 
otelde partiler genel kurullarını yap-
tı, sivil toplum örgütleri toplantılar
düzenledi, bu otelin kapıları bütün 
metal i çilerine, yarın sizlere, TÜRK-

’e ba lı sendikalara açıktır. Mevla-
na kapısıdır bu, herkese açıktır.

Bazı yazarlar bilmeden, ara tır-
madan yazmı , günlü ü 180 Euro 
diye. Bu kuyruklu bir yalan de erli
arkada larım. Bu otelin TÜRK- ’e
maliyeti 180 Euro’nun dörtte biri 
bile de il. Onları milletin huzurun-
da yazdıklarını ispat etmeye davet 
ediyorum. E er onlar bu yazdıkla-
rını ispat edemezse, onlara Allah’a 
havale ediyorum. 

Bugün dünyadaki her türlü sos-
yal, ekonomik ve siyasal olumsuzlu-
un arkasında küresel güçler vardır.

Bu güçler için en büyük de er para-
dır, onlara göre ucuz i çilik temel 
arttır, ama örgütlenmek yasaktır,

21. Ola an Genel Kurul
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TÜRK-  Genel Sekreteri
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sendikalara gerek yoktur. Sosyal gü-
venlik, sosyal koruma art de ildir.
Bu güçler yatırım yaptıkları ülkelere 
bunları dayatırlar, emekçileri köle 
olarak bilirler. Onlara göre ekono-
mi insan için de il, insan ekonomi 
içindir. Küresel güçlerin düzeninde 
insanlar ya atılmaz, harcanır.

Dünya ekonomisini parsellemi -
ler, parselledikleri yerde insanlık
yok, insanca ya ama yok. Hani bir 
türkü var ya ‘parsel parsel eylemi ler
dünyayı diye’ i te o misal. Sava la-
rın, zulmün, adaletsizli in, i sizli-
in, köleli in altına kanlı olayların

imzasını atmaya devam ediyorlar. 
nsafsızlık, vah et ve adaletsizlik on-

ların mayasında var. 

Böyle gelmi , ama asla böyle git-
meyecek. Bir eyler yapmalıyız, yeni 
bir pencere açmalıyız, yeni bir bakı
açısı, yeni bir yakla ım, yeni anlayı -
lar, yeni uygulamalar üretmeliyiz. 
Bugün bize dü en, bu Genel Kuru-
la dü en en önemli görevlerden biri 
budur. Sendikacılı a yeni ufaklar 
katmalıyız, yeni ufuklar sunmalı-
yız. Hepimiz elimize bir kürek alıp,
sendikal hareketin üstündeki bu ölü 
topra ını atmalıyız. Bu salonda atılan
bir slogan var de erli arkada larım,
ne diyor arkada larımız? Kurtulu
yok tek ba ımıza, ya hep beraber, ya 
hiçbirimiz. Bu güçlere kar ı dünyada 
ve Türkiye’de insanlı ın ve çalı anla-
rın tek umudu sendikalardır.

Bugün Türkiye’de birçok sektör-
de sendikala ma yok, bu sektörde 
çalı an i çilerin ço u da ta eron i -
çisi ve örgütsüz. Mesela özel güven-
lik sektöründe çalı an 1,5 milyona 
yakın arkada ımız sendikal güven-
ceden yoksun. Aynı ekilde, özel 
e itim kurumlarında yine bu raka-
ma yakın örgütsüz i çi var. Bunların
sendikala ma yasa ı 2006’da kalktı.
Spor ve e lence sektöründe, temiz-
lik sektöründe yüz binlerce sendi-
kasız i çi var. Daha birçok alanda 
örgütlenmeyi bekleyen milyonlarca 

i çi var. Bunlar sendika bekliyorlar, 
sendikacı bekliyorlar, örgütlenmek 
istiyorlar, sendikalı olmak istiyorlar. 
Süratle bunla sendikala tırmak için 
projeler üretece iz. Bu örgütlenme-
ler, aynı zamanda bizlerin ta eron-
la mayla mücadelesinin de bir par-
çası olacak. 

Aynı i kolunda faaliyet gösteren 
sendikalarımızın arasındaki ço un-
luk ve yetki sorunlarında hakem 
olaca ız, sorunun çözümünü hız-
landıraca ız. TÜRK- ’in illerdeki il 
temsilcilik sistemini tekrar görü e-
rek geli tirece iz. llerde daha etkin, 
daha güçlü kılınacak bir düzenleme 
yapaca ız. l ve bölge temsilcilerini 
yılda bir kez toplayarak, önce böl-
gesel, daha sonra da genel sorunları
tartı aca ız.

Bir di er önemli konuysa e itim.
Bilindi i gibi bir zamanlar TÜRK-

’in kurdu u bir Sendikacılık Koleji 
vardı. Bu kolej bir süre faaliyet gös-
terdikten sonra kapandı, ama bu ko-
lejde yeti enler, i çi hareketine yön 
veren sendikacılar oldu. Gelin im-
di hep birlikte yeniden TÜRK- ’in
kolejini faaliyete geçirelim. Bunu en 
kısa zamanda Ba kanlar Kuruluna 
takdim edece im.

Çalı anların örgütlenme ve sos-
yal güvenlik sorunlarına en kısa
zamanda, en do ru ekilde cevap 
vermek için Alo TÜRK-  hattını ku-
raca ız. Çalı anların sorunlarıyla il-
gili olarak yeni ve gerçekçi, emekten 
yana görü leri kamuoyuyla payla -
mak amacıyla akademisyenlerden, 
uzmanlardan kurulu bir bilim ku-
rulunu en kısa zamanda olu turaca-
ız. TÜRK-  olarak sendikala mayı

destekleyen, talep anlayı ını pazarda 
hâkim kılmak istiyoruz. “Sendikalı
i çinin Üretti ini Tüket kampanya-
sını en kısa zamanda etkin bir bi-
çimde uygulayaca ız.

Hep birlikte daha büyük, daha 
güçlü bir TÜRK- ’i in a edece iz.
TÜRK- ’i unutmak, unutturmak 

isteyenleri mahcup edece iz, bunu 
hep birlikte yapaca ız.

Elbette bizler de kıdem tazmi-
natına uzanan ellerin kırılmasından
yanayız, buna tahammül edemiyo-
ruz. Elbette i sizlik sigortasının gasp 
edilmesini bizde içimize sindiremi-
yoruz. Biz de özel istihdam bürola-
rının tekrar gündeme gelmesinden 
rahatsız oluyoruz. Torba Yasada 
getirilen düzenlemelerden biz de ra-
hatsız oluyoruz, isyan ediyoruz. Biz 
bölgelerde yaptı ımız tüm toplan-
tılarda, kıdem tazminatı konusun-
daki kararlılı ımızı ortaya koyduk, 
anlattık. Kıdem tazminatı bizim 
kırmızıçizgimizdir, çalı anların son 
kalesidir. Kıdem tazminatını günde-
me getirmek isteyenler, bu ülkenin 
huzurunu bozuyorlar. 

TÜRK-  yönetimi olarak biz bu-
rada oturan 5 ki i, sizlerin bir par-
çasıyız. Sizlerden aldı ımız yetkiyi 
kullanıyoruz. E er bize genel eylem, 
genel grev yetkisi veriyorsanız, biz 
bunu kullanmaktan kaçınmayız.
Bunu hep birlikte yapmalıyız, hayatı
hep birlikte durdurmalıyız, üretim-
den gelen gücümüzü hep beraber se-
ferber etmeliyiz, biz buna varız, ama 
biz bütün bu yükü burada oturan 5 
ki inin sırtına yükleyen bir anlayı -
tan yana da de iliz. E er yapacaksak 
kamu, özel demeden tüm TÜRK-
üyeleriyle hep birlikte yapaca ız.
E er grev yapılacaksa, Türk Metal 
olarak biz varız, hem de en öndeyiz, 
en önde olaca ız. E er TÜRK-  i
bırakacaksa, o hayatı durdurmalı.
Bütün TÜRK-  toplulu u bunu ya-
pacaksa biz varız.”

Kavlak’ın ardından kürsüye Ge-
nel Ba kan Mustafa Kumlu geldi. 
Kumlu, 34 sendika adına yapılan
konu maları de erlendirdi ve ele ti-
rilere yanıt verdi. Kumlu konu ma-
sında unları söyledi:

“20. TÜRK-  Genel Kurulu’nun 
ardından, günlerimiz, ülkemizin sık
sık de i en ve her biri ok etkisi ya-

TÜRK-
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pan yo un gündemi ile geçmi tir.
Ayrıca ya ananlar, çalı ma hayatının
birikmi  tüm sorunlarının çözüm 
merkezi oldu umuzu bir kez daha 
göstermi tir. TÜRK- , bu süreç-
te, kimi zaman göklere çıkarılmı ,
kimi zaman ise hiç hak etmedi i
bir ekilde acımasız ele tirilere ma-
ruz kalmı tır. Ele tirileri, barda-
a dolu tarafından bakarak, umut 

olma özelli imizin bir ifadesi olarak 
de erlendiriyoruz. Türkiye’nin en 
büyük örgütlü gücü olan TÜRK-
gibi bir kurulu un, yaptıklarıyla ve 
yapamadıklarıyla gündemde olma-
sını elbette do al kar ılıyoruz. An-
cak, bizler, TÜRK- ’in gücünü, en 

etkili bir ekilde, do ru zamanda ve 
do ru yerde kullanmanın; bu gücü 
bo a harcamamanın sorumlulu unu
ta ıyoruz.

çinde her türlü siyasi e ilimi
barındıran TÜRK- , bütün siyasi 
partilere aynı mesafede durmak zo-
rundadır. TÜRK-  bu süre içinde 
yapılan yerel seçimlerde, referan-
dumda ve genel seçimlerde temsil 
etti i kitlenin iradesine ipotek koy-
mamı , hükümete ili kin ele tiri-
lerini dile getirmi , ancak herkesi 
kendi kararıyla ba  ba a bırakmı tır.
O günlerde, TÜRK- ’in siyasi bir 
tercihte bulunmasını isteyenler, dün 

bu kürsüden tüm siyasi partilere e it
mesafede duracaklarını söylemi ler-
dir. Bu bizim açımızdan memnuni-
yet vericidir. 

2007 yılında yapılan TÜRK-
Genel Kurulu’nda, TÜRK-  yöneti-
mine ‘hükümeti yıkmak, bunun için 
toplumsal muhalefet örgütlemek’, 
‘Emperyalizme kar ı mücadele için 
Anadolu’dan ikinci kurtulu  sava-
ını ba latmak’ ya da ‘ çi sınıfını

iktidara ta ımak’ içerikli görevler 
verilmemi tir. Bizim görevimiz, ülke 
sorunlarına duyarlı bir ekilde, tem-
sil etti imiz toplulu un hak ve çı-
karlarını korumak geni letmektir.

21. Ola an Genel Kurul

Mustafa Kumlu
TÜRK-  Genel Ba kanı
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Bu çerçeveden bakıldı ında, attı-
ımız her adımı kazanımlar için ve 

kazanımlar çerçevesinde atmak du-
rumunda oldu umuz açıktır. Bugün 
söylemlerine bu tür hedefleri yerle -
tirenler için TÜRK- ’in ne oldu u
konusunda bir yeniden tanımlaya
ihtiyaç oldu unu dü ünüyorum.
TÜRK- ’e bir siyasi partinin ya da 
olu umun görevlerini yüklerseniz, 
zaten TÜRK-  olamazsınız.

Eme in ve kazanımlarının sü-
rekli tehdit altında oldu u bu dört 
yılda biz, eylemlilik ile müzakere 
gücümüzü dengeli götürmeye çalı -
tık. Eylem yapmak bizim için hiçbir 
zaman amaç olmadı, eylemlerimizi 
sesimizi duyurmanın, sorunlarımızı
çözmenin bir aracı olarak gördük. 
Altını çizerek söylüyorum ki, biz bu 
süreçte Ba kanlar Kurulu Kararları-
nı harfiyen uyguladık.

Tamam, diyelim ki biz bu dört 
yıl içinde hiç eylem yapmadık, hü-
kümete teslim olduk, sorunlar kar-
ısında kılımızı bile kıpırdatmadık,

hatta bazılarınızın talihsiz yakı tır-
masıyla diyelim ki el etek öptük… 
Do ru mu bu? Peki bir görelim o 
zaman neler yaptı ımızı…

15 Ocak 2008 ‘de Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sa lık Sigortasına kar ı
ülke çapında sendikaların ube ba -
kanlarının ve temsilcilerinin katıldı-
ı kitlesel basın toplantıları yaptık.

AK Parti il merkezlerini topluca zi-
yaret ettik. Aynı gün TÜRK-  Ge-
nel merkezinde bir basın toplantısı
düzenledik.

Varlı ı unutulmu  Emek Platfor-
munu toplantıya ça ırdık ve Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa lık Sigorta-
sına kar ı tavrı biz örgütledik. 13 
Mart 2008’de Yasa Tasarısını protes-
to etmek için Emek Platformu ola-
rak Türkiye çapında kitlesel basın
toplantıları düzenlendik. Hazırlanan
ortak Metni TÜRK-  Genel Merke-
zinin önünde düzenlenen kitlesel 
basın toplantısında ben okudum. 

14 Mart 2008’ de aynı tasarıyı
protesto etmek için Emek Platfor-
mu olarak Türkiye çapında iki saat 
süreyle çalı mama hakkımızı kul-
landık. Emek Platformu Ba kanlar
Kurulu Ankara Elektrik Da ıtım
A . önündeki eyleme katıldı ve ba-
sın açıklamasını platform adına ben 
yaptım.

28 Temmuz 2008’ de HAK-
’in TÜRK- ’e ba lı sendikalar-

dan üye çalma giri imi Tekgıda-
Sendikası’nın Rize’de düzenledi i
Karadeniz Temsilciler Kurulu Top-
lantısı ile protesto edildi. Toplantıya
ben ve Ergün Bey katıldık, konu -
malar yaptık.

15 ubat 2009’da TÜRK- ,
D SK, KESK olarak stanbul Kadı-
köy Meydanı’nda ‘Ekonomik krizin 
bedelini ödemeyece iz’ mitingini 
binlerce çalı anın katılımıyla ger-
çekle tirdik.

16 Mayıs 2009’da HAK- ’in
Hükümet deste i ile Belediye-
sendikamızdan üye çalma giri imi
Kocaeli’nde düzenlenen kitlesel ba-
sın toplantısı ile protesto edildi. Ba-
sın açıklamasını ben yaptım. Yapılan
mücadele ile üyelerimizi geri aldık.

2 Temmuz 2009’da Hükümetin 
kamu kesimi toplu i  sözle melerin-
deki tavrını protesto etmek için 80 
ilde AK Parti il örgütleri önünde; 
Ankara’da ise AK Parti Genel Merke-
zi önünde kitlesel basın toplantıları
düzenledik.

7 Temmuz 2009’da Hükümetin 
kamu kesimi toplu i  sözle mele-
rindeki tavrını protesto için Türkiye 
çapında bir saatlik çalı mama hakkı-
mızı kullandık.

25 Aralık 2009’da TEKEL i çile-
ri ile dayanı ma günü ilan edildi ve 
bir saat süreyle i e geç gelme eyle-
mi yaptık: ak am i  çıkı larında AK 
Parti il binaları önünde kitlesel ba-
sın toplantıları düzenledik. Yönetim 
Kurulumuz ve merkezi Ankara’da 

olan sendikaların ba kan ve yö-
neticileriyle birlikte Ba bakanlık
Basımevi’ndeki eyleme katıldık.

28 Aralık 2009’da TEKEL i çile-
rinin eylemine destek amacıyla sen-
dikaların ube ba kanları, yönetici-
leri ve bölge temsilcileriyle Ankara 
Güvenpark’ta ba layan eylemi ger-
çekle tirdik. Ba kanlar Kurulu ola-
rak TBMM’ye giderek grup ba kan
vekillerini ziyaret ettik ve TEKEL 
i çilerinin sorunlarını anlattık.

5 Ocak 2010’da TÜRK-  Yöne-
tim Kurulu olarak Belediye-  Sendi-
kamıza üye stanbul Büyük ehir Be-
lediyesi tfaiye çileri ile Saraçhane 
Parkı’nda bir araya gelerek kitlesel 
basın toplantısı yaptık.

8 Ocak 2010’da TEKEL i çileri ile 
dayanı mak ve çalı ma hayatının so-
runlarına ili kin hükümetin tavrını
protesto etmek için Türkiye çapında
i e geç gelme eylemi yaptık; ak am
i  çıkı larında AK Parti il binaları
önünde kitlesel basın toplantıları dü-
zenledik. Biz, zmir’deki i  bırakma
eylemine katıldık. Ama orada yaptı-
ımız eylemde bile “Suskun TÜRK-
 istemiyoruz” sloganları atıldı.

15 Ocak 2010’da Aynı amaçla 
Türkiye çapında i e geç gelme eyle-
mi yaptık; ak am i  çıkı larında AK 
Parti il binaları önünde kitlesel basın
toplantıları düzenlendik. TÜRK-
Genel Merkezi önünde TEKEL i çi-
lerine hitaben bir konu ma yaptım.

17 Ocak 2010’da Ankara Sıhhiye
Meydanı’nda ‘Ekmek, Barı , Özgür-
lük çin Demokrasi ve Haklar Mitin-
gi’ düzenlendik. Bu miting son yılla-
rın en geni  katılımlı mitingiydi.

22 Ocak 2010’da TEKEL i çileri
ile dayanı mak ve çalı ma hayatının
sorunlarına kar ı hükümetin yakla-
ımını protesto etmek için Türkiye 

çapında 1 saat süreyle i e geç gelme 
eylemi yaptık; ak am i  çıkı larında
AK Parti il binaları önünde kitlesel 
basın toplantıları düzenlendik. 

TÜRK-
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4 ubat 2010’da TÜRK- ’in öncü-
lü ünde D SK, HAK- , KAMU-SEN, 
MEMUR-SEN ve KESK’le birlikte 
TEKEL eylemine destek için Türki-
ye çapında bir gün süreyle çalı ma-
ma hakkımızı kullandık. Eylemi tüm 
illerde bir miting havasında gerçek-
le tik. Biz, genel merkez önündeki 
TEKEL i çilerine hitap ettik. 

19 ubat 2010’da TÜRK- ’in
öncülü ünde D SK, KAMU-SEN ve 
KESK ile birlikte TEKEL eylemine 
destek için tüm illerde oturma eyle-
mi ile kitlesel basın toplantıları dü-
zenledik.

20 ubat 2010’da TÜRK- ’in
öncülü ünde D SK, KAMU-SEN ve 
KESK ile TEKEL i çilerine destek 
amacıyla konfederasyonlara ba lı
sendikaların temsilcileri Ankara’ya 
TÜRK- ’in önüne geldi ve binlerce 
ki i TEKEL i çileri ile birlikte gece-
ledik. Ben ve di er konfederasyonla-
rın ba kanları TÜRK- ’in önünden 
katılımcılara ‘ho  geldiniz’ konu -
ması yaptık. Gece hep birlikte çadır-
ları ziyaret ettik. 

21 ubat 2010’da Konfederasyon 
Genel Ba kanları olarak TÜRK- ’in
önünden TEKEL eylemine destek 
için Ankara’ya gelen katılımcılara
‘te ekkür konu ması’ yaptık.

25 ubat 2010’da TÜRK- ’in
öncülü ünde D SK, KAMU-SEN ve 
KESK ile birlikte TEKEL i çilerine
destek amacıyla tüm il ve ilçe mer-
kezlerinde me aleli yürüyü ler ve 
kitlesel basın açıklamaları yaptık.

27 ubat 2010’da aynı eylemi 
tekrarladık.

1 Mayıs 2010’da TÜRK- , HAK-
, D SK, MEMUR-SEN, KAMU-

SEN, KESK olarak 1 Mayıs 2010’u 
ortak kutlama kararı aldık. Bu ör-
gütler bizim ça rımız üzerine bir 
araya geldi ve 1 Mayıs 32 yıl sonra 
Taksim’de kutlandı. TÜRK- , s-
tanbul dı ındaki illerde de 1 Mayıs’ı
kutladı.

26 Mayıs 2010’da TÜRK- ,
D SK, KAMU-SEN ile KESK olarak 
22 ubat 2010 tarihinde aldı ımız
“üretimden gelen gücün kullanıla-
ca ı genel eylem kararını” hayata 
geçirdik.

26 Ocak 2011’de tüm il ve böl-
gelerde AK Parti l Binaları önünde 
düzenledi imiz kitlesel basın top-
lantıları ile Torba Yasa Tasarısı’nı
protesto ettik. 

8 ubat 2011’de  cinayetlerinde 
hayatını kaybedenler için Türkiye 
çapında tüm i yerlerinde 1 dakikalık
saygı duru u yaptık.

1 Mayıs 2011’de TÜRK- , HAK-
, D SK, MEMUR-SEN, KESK, TM-

MOB, TTB ve Türk Eczacıları Birli i
olarak Taksim ba ta olmak üzere 
tüm Türkiye’de 1 Mayıs kutlamaları
gerçekle tirdik.

imdi size soruyorum. Bu mu 
suskun TÜRK- ?

Bizim yüzümüz her zaman i çiye
dönük. çi bizim gönül gözümüz…

Biz karar aldık, bütün bu ey-
lemleri sizler yaptınız. Co kulu ka-
tılımınız için, verdi iniz emek için, 
hepinize binlerce kez te ekkür edi-
yorum.

Eksik yaptınız, yanlı  yaptınız
diyenleriniz olabilir… Ama verilen 
mücadeleyi toptan reddetmek bu ey-
lemleri yapanların mücadele azmine 
saygısızlıktır…

Peki eylem sadece sokakta mı
olur? Birlikte yaptı ımız e itim faa-
liyetleri, örgütlenme faaliyetleri, ka-
tıldı ımız ve düzenledi imiz konfe-
ranslar, kongreler, paneller, bunlar 
eylem de il mi. TÜRK- , bir avuç 
personeli ile ortalama bir bakanlı-
ın i  yüküne e it i  yapmaktadır.

TÜRK- , yurt içi ve dı ında 50’den 
fazla kurumda devamlı olarak temsil 
edilmektedir. Çalı ma Raporumuzu 
okuyanlar yapılan i lerin en yalın
anlatımını görmü lerdir.

Peki her sorun sadece eylemle 
çözülebilir mi? Her sorun eylemle 
çözülmüyor arkada lar. Müzakere 
de gerekiyor. Sendikacılı ın kültü-
ründe uzla ma vardır. Bu nedenle 
günün ko ullarını de erlendirerek
müzakerelere a ırlık verdi imiz dö-
nemler de oldu. 

Nitekim e er Tekel i çileri
TÜRK- ’in önünde 78 gün kalabil-
dilerse bu TÜRK- ’in müzakereci 
yönü sayesinde olmu tur. çiler AK 
Parti önüne geldiler, bir gün bile ka-
lamadılar. Abdi pekçi Parkı’na gel-
diler, da ıtıldılar. Ama TÜRK- ’in
önüne geldiler, 78 gün kaldılar. Bu 
nasıl oldu peki? TÜRK- ’in saye-
sinde oldu. Müdahaleyi, TÜRK- ’in
itibarı sayesinde yürüttü ümüz mü-
zakerelerle engelledik, gözaltına alı-
nan arkada larımızın aynı müzakere 
gücüyle çok kısa sürede serbest bıra-
kılmalarını sa ladık.

TÜRK-  hakkında çok konu-
an oldu, konu mayı bırakın bu 

eylem sonrasında TÜRK- ’e bas-
kın düzenletenler, bölge binalarını
i gal ettirenler, bu insanları 1 Mayıs
kürsüsünde bana saldırtanlar oldu. 
Ama bunları yaptırtanlar da biliyor 
ki, TÜRK-  o eylemin arkasında
durmasaydı, TEKEL i çileri bir gün 
bile orada kalamaz, bugün bizim 
dı ımızda herkesin parsa toplama-
ya çalı tı ı o 78 günlük destan da 
yazılamazdı. Ha biz parsa toplama 
derdinde de iliz, çünkü görevimizi 
yaptık, inandı ımızı yaptık.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu TE-
KEL eylemi sürecinde Tekgıda- ’ten
gelen tüm talepleri yerine getirmi -
tir. O günlerde Ba kanlar Kurulunda 
“Sayın Ba kan önce Tek Gıda-  Sen-
dikası yol haritasını belirlesin, ona 
göre davranalım” diyerek Tek Gıda-

’in kararsızlı ına i aret edenler, bu-
gün mücadeleci ve ilkeli sendikacı-
lıkta birle tiklerinden bahsediyorlar. 

Bakın, TÜRK- ’teki bu grup-
la manın kırılma noktası TEKEL 

21. Ola an Genel Kurul
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eylemidir diyenlere sesleniyorum. 
“TÜRK-  ba kanı TEKEL eylemi 
ile ilgili apkasını önüne alsın dü-
ünsün” diyenlere sesleniyorum. 

TÜRK-  TEKEL eylemi ile ilgili her 
eyi yapmı tır. Tekgıda-  Sendika-

sı ba kanı da eylem sonrası yaptı ı
açıklamalarda TÜRK- ’e kamuoyu 
önünde te ekkür etmi tir. TEKEL 
eylemini ba latan da, bitiren de Tek-
gıda-  Sendikasıdır. Hatırlarsanız
eylem Danı tay kararı üzerine se-
vinçle, alkı larla bitirilmi tir. Son-
radan verilen eylem sözleri ve ya a-
nanlarla ilgili TÜRK- ’in herhangi 
bir ilgisi ve tasarrufu yoktur. 

Bu dört yıl boyunca TÜRK-
ülke sorunlarına ili kin hiçbir ko-
nuda açıklama yapmadı diyenlere 
sesleniyorum. TÜRK- , ülkede ya-
anan her sorunla ilgili görü ünü

açıklamı tır. Kürt sorunu, anayasa 
sorunu, seçimler, referandum, ül-
kenin kamplara ayrılması, Ergene-
kon operasyonu, yargı ba ımsızlı ı,
kadın sorunları… Her konuda! Ha, 
TÜRK- ’in görü leri kimi zaman 
bazılarınızın görü lerini yansıtma-
mı  olabilir. Yansıtamazdı da za-
ten. Çünkü TÜRK- ’in görü leri
günü birlik çıkarlara göre olu maz.
TÜRK- ’in görü leri 59 yıllık tarihi-
nin içinden süzülüp gelen birikimle-

rin ürünü olarak ortaya çıkar ve bin-
lerce insanı temsil eden TÜRK- ,
böyle davranmak zorundadır.

TÜRK-  depremde neredeydi 
diye soruldu… Siz neredeydiniz bile-
mem ama biz depremde Van’daydık
arkada lar. Ben bizzat gittim. Arka-
da larımdan gidenler oldu. Yardım
kampanyası ba lattık. Sizin haberiniz 
yok galiba ama sendikalarımız misa-
firhanelerini depremzedelere açtı.

TÜRK- ’e her ey söylene-
bilir ama toplumsal olaylara du-
yarsız kaldı ı söylenemez. Biz 
de il Türkiye’deki Japonya’daki, 
Somali’deki insanlara bile yardım

TÜRK-
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ediyoruz. Yardım eden biz de iliz,
sizsiniz… Bunları bile yok saymak 
gerçekten insafsızlık…

Anlayı  de i tirece iz diyenler 
var… TÜRK-  de i ecek Türkiye 
de i ecek diyenler var… De i im
insandan ba lar arkada lar. Siz de-
i tiniz mi ki, TÜRK- ’i, Türkiye’yi 

de i tireceksiniz. Her birinizin sen-
dikasında, yönetim anlayı ınızdan
kaynaklanan sorunlar yok mu? Sen-
dikalarınızda sizleri de ele tirenler,
kamuoyuna ikayet edenler yok mu? 
nternet siteleri sizlerin aleyhine ya-

zılmı  yazılarla dolu. Bazılarınız anti 
demokratik olmakla, sorunlarınıza

sahip çıkmamakla, size kar ı olan-
ların kafasını kopartmakla suçlan-
mıyor mu? Bu mu yeni anlayı … Bu 
mu de i im…

Ötekile tirmeden bahsedenler 
oldu. Ötekile tiren biz de iliz, on-
lar. Onlar ki yanlarında yer almayan 
sendikaları hükümet yanlısı olmak 
ya da hükümetten korkmakla suçla-
dılar. Oysa bu sendikalar, hükümet 
yanlısı oldukları ya da hükümetten 
korktukları için de il, onlara güven-
medikleri için yanlarında de iller.
Çünkü maalesef sergiledikleri tavır-
larla kendilerini itibarsız kıldılar.

Biliyorsunuz, iki arkada ımız yö-
netimden istifa etti. Kendilerinin de 
söyledi i gibi birlikte ekmek yedik, 
su içtik, omuz omuza birçok eylem 
yaptık. Yıllarca birlikte çalı tık, sen-
dikal anlayı  farklılı ımız yoktu, 
ama istifa etmelerinden sonra bizim 
anlayamadı ımız anlayı  farklılıkları
ortaya çıktı. Canları sa olsun…

TÜRK-  Yönetimi, bu dört yıl
boyunca iddia edilenin aksine, Hü-
kümetin emek kar ıtı tüm uygula-
malarının kar ısında durmu tur.
TÜRK-  kar ı çıktı ı içindir ki, bu-
gün kıdem tazminatı, bölgesel asgari 
ücret, güvenceli esneklik, özel istih-
dam bürolarına i çi kiralama yetkisi 
verilmesi gibi emek kar ıtı hüküm-
ler hayata geçirilememi tir.

Bu süreçte dört kez asgari ücret be-
lirlenmi tir. Sadece bir kez Hükümet-
le uzla ma sa lanmı tır. lginçtir ki, 
bu uzla mayı sa layanlar, bugün bizi 
uzla macı olmakla suçlayanlardır. 

Yine bu süreçte eski Çalı ma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer’i sendikalara yönelik olum-
suz söylemlerinden dolayı protesto 
etti imiz bir dönem oldu. Türkiye 
tarihinde ilk kez i çi ve i veren kon-
federasyonları bizim önderli imizde
bir bakana kar ı ortak tavır aldı. Ba-
kanlı ın tüm etkinliklerini asgari üc-
ret dahil protesto ettik, katılmadık. 

Hükümetle ili kilerimizin geril-
di i bir dönemi de kamuoyunda ‘ki-
ralık i çilik” olarak bilinen ve özel 
istihdam bürolarına i çi kiralama 
yetkisi veren uygulamanın yasala -
tırılma giri imi olu turdu. Bu giri i-
me her yolu kullanarak kar ı çıktık.
Cumhurba kanı Abdullah Gül’den 
de bu yasanın veto edilmesini iste-
dik. Sayın Cumhurba kanı da ta-
lebimizi yerinde bularak yasayı ye-
niden görü ülmek üzere TBMM’ne 
gönderdi. Buna ra men Hükümetin 
yasala tırma giri imleri sürdü. Bu 
giri imler çabalarımız sonucunda 
engellendi.

Torba Yasa konusuna gelince… 
TÜRK-  Torba yasa için eylem yap-
tı, ama belki de eylemle elde edeme-
yece i sonucu görü meler yoluyla 
elde etti. TÜRK- , genel kuruldan 
geçmi  maddeleri tekriri müzakere 
ile geri çektirdi. Neydi bu maddeler? 
Evden çalı ma, uzaktan çalı ma gibi 
esnek çalı ma biçimlerini yaygınla tı-
ran madde; deneme süresini dört aya 
çıkartan madde, turizm sektöründe 
çalı an i çilerin denkle tirme süresi-
ni dört aya kadar uzatan madde. 

Ba ka ne yaptı? Yol- ’in duyar-
lılı ı ile il özel idarelerinde çalı an
i çilerin ma duriyeti engellendi. 

Bunlar esasen önemli adımlardır.
Ama TÜRK- ’in ba arıları de il,
ba arısızlıkları üzerinde bir kimlik 
yaratmaya çalı anların bunları kü-
çümsemesi do aldır.

Bir de TÜRK- ’in aldı ı eylem 
kararını küçümseyenler oldu. Bakın
arkada lar, bizim aldı ımız AK Parti 
il binaları önünde kitlesel basın top-
lantısı kararımız hakkıyla uygulan-
sa, Türkiye’de yer yerinden oynardı.
Ama bu eylemin hakkıyla yapılması
varken, TÜRK-  bölge binalarını i -
gal etmeyi tercih edenler oldu. 

Torba Yasa’da Belediye i çileri ile 
ilgili olarak müspet bir yol katedile-
medi i do rudur.

21. Ola an Genel Kurul
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Yeterli deste i alabilseydik, Be-
lediye çilerinin sorunlarını da çö-
zebilirdik. Ama biz onların sorunları
için TBMM’de mücadele verirken, 
onlar TÜRK- ’e kar ı eylem yapma-
yı, TÜRK-  Bölge binalarını i gal
etmeyi tercih ettiler. 

Hiç ku kunuz olmasın ki, 
TÜRK- ’in emek aleyhine tüm poli-
tikalara kar ı mücadelesi yükselerek 
sürecektir. TÜRK-  mücadeleci ve 
müzakerecidir. Ama maceracı de-
ildir ve eylemlerinin kimi politik 

yakla ımlara malzeme yapılmasına
bu güne kadar oldu u gibi bundan 
sonra da izin vermeyecektir. 

Kamu sözle meleri meselesine 
gelince; Kamu sözle meleri öncelik-
le Ba kanlar Kurulumuzda tartı ma-
ya açılmı , tüm genel ba kanlarımı-
zın görü leri alınmı tır. Daha sonra 
da Ba kanlar Kurulu’nun ortak kara-
rı ile Kamu sözle meleri Koordinas-
yon Kurulu olu turulmu  ve ilkeler 
belirlenmi tir. Hükümetle müzake-
reler bu kurul aracılı ı ile sürdürül-
mü tür. Kapalı kapılar ardında yapı-
lan hiçbir pazarlık yoktur, anla ma
metinlerinde de tüm kurul üyeleri-
nin imzaları bulunmaktadır.

De erli Arkada larım, elbette 
mahkeme kapılarında, Bakan çekme-
celerindeki dosyalarda olmamalıyız.
Ama ne yapıyorsak biz kendimize 
yapıyoruz. E er bugün sendikaları-
mızın büyük ço unlu unun devam 
eden davaları varsa, bunun nedeni, 
sendikal iç çeki melerdir. Seçimi 
kaybeden ya da listeye alınmayanlar,
yalan yanlı ikayetlerle, belgelerle 
mahkeme kapılarına ko tu u sürece 
ve bu belgeleri basında yayınlatmayı
marifet saydıkça sadece ben, sen, o 
de il, hepimiz itibar sorunu ya arız
ve toplamında TÜRK- ’i itibarsız-
la tırırız. Bizler de il i te bu ki iler
ya am biçimi i çiye yabancıla mı
ki ilerdir. Benim Bakan çekmece-
lerinde dosyam yok… Benimle çok 
u ra ıldı, ama ben aklandım. Mah-
kemeler takipsizlik kararı verdi. 

Ama gazete yazıyor. Hem de TÜRK-
 Genel Kurulu öncesi. Maksat beni 

kirli göstermek, delegeyi etkilemek. 
Ama ben, anamın ak sütü gibi temi-
zim. Bu bünye çamur tutmaz. 

1 Mayıs 2008, hala tartı ma ko-
numuzdur. TÜRK-  Yönetiminin 
o dönemde 1 Mayıs çalı maları için 
Sayın Türkel’i görevlendirdi i do -
rudur. Ancak hiç kimseye “izinsiz de 
olsa Taksim’e çıkaca ız, hazırlıkları
ona göre yap” içerikli bir görevlen-
dirmede bulunulmamı tır. Ayrıca 22 
Nisan 2008 tarihli TÜRK-  Ba kan-
lar Kurulu Kararında da “izinsiz de 
olsa Taksim’e çıkaca ız” içerikli bir 
söylem yoktur. 

Aranızdan 10 sendikamız Sendi-
kal Güç Birli i adında bir platform 
olu turdu. yi, güzel dedik. TÜRK-

 Genel Kurulu muhalefetsiz ol-
maz dedik. Ama bu arkada larımız
yaptıkları toplantılarla, gazetelere 
demeçler vererek, televizyonlara çı-
karak do ru olmayan yakla ımlarla
TÜRK- ’in itibarını sarsmak için el-
lerinden geleni yaptılar. Ben bir kez 
bile yanıt vermedim. Neden? Çünkü 
ben TÜRK- ’i kamuoyu önünde 
tartı mam dedim. TÜRK- ’in tartı-
ılaca ı yer ba kanlar kurulu toplan-

tılarıdır ve nihayet TÜRK-  Genel 
Kuruludur dedim. 

Yalan yanlı  açıklamalar yapıldı.
Yok Yönetim Kurulu altıya çıkarı-
lacakmı , yok delegelere manyetik 
kart verilecekmi . Hanginizde var 
manyetik kart? Yönetim Kurulu altı
ki iye çıkarıldı mı?

Yetmedi, seçim kurullarına iti-
razlar yapıldı, bize ihtarlar çekil-
di, delege listeleri konu edildi. Biz 
TÜRK-  Genel Kurulu hazırlıkları-
nı geçmi te nasıl yapılıyorsa aynen, 
tüm kural ve gelenekleriyle hayata 
geçirdik ama yaptı ımız her eye iti-
raz marifet sayıldı.

Bu nasıl bir anlayı tır ki ehrin
bu büyüklü ü içinde Genel Kurul’un 
Ankara’nın merkezine 26 kilometre 

uzaklıkta, otobüsle yarım saatlik bir 
mesafede olan bir otelde yapılması
konu edilmi tir? Bir önceki Genel 
Kurul’da ba kanlar kurulu toplantısı
genel kuruldan iki gün önce yapıl-
mı tı. Bu sene bir hafta önce yaptık.
Ama bu nasıl bir anlayı tır ki, TÜRK-

 Ba kanlar Kurulunun yapılmaya-
ca ı zemini temel alınarak ku ku ve 
nefret örgütlenmeye çalı ılmı tır?

Örgütlenen öfke ve nefret öyle 
bir boyuta vardı ki, ‘kapıları kırar
genel kurul salonuna gireriz’ diye-
bildiler. Nitekim kapıları da kırdı-
lar… Ne oluyor arkada lar ne? De-
legeleri birbirine kırdırtmak mıydı
niyetiniz? Niyetiniz insanları 1 Ma-
yıs kürsüsündeki gibi bana saldırt-
mak mıydı? Hem nerede görülmü
bu tür yöntemlerle bir genel kuru-
lun kazanıldı ı? Her eyi söylediniz, 
ele tirdiniz, güzel. Aday olursunuz, 
sandıkta kazanırsanız, görevi dev-
ralırsınız. TÜRK- ’e itibarı, TÜRK-

’i itibarsızla tırmak için u ra anlar
veremez. TÜRK- ’e itibarı, ancak ve 
ancak TÜRK- ’i ba  tacı yapanlar 
verebilir. TÜRK- , bizim ba ımızın
tacıdır. Bu dört yıl boyunca gecemiz 
gündüzümüz TÜRK-  olmu tur ve 
olmaya devam edecektir. 

Derler ki, elinden i  gelmeyen-
lerin dilinden çok söz gelir. Derler 
ki yerinde sayanlar yürüyenlerden 
daha çok gürültü çıkarır… Genel 
kurul öncesinde ve bu genel kurulda 
duydu unuz gürültü, yerinde sayan-
ların gürültüsüdür. Kavgaya gürül-
tüye hiç gerek yok. Yarın önümüze 
sandık konacak. Ben genel ba kan-
lı a yeniden adayım. Listemizi de 
olu turduk, açıkladık. Artık karar 
sizin. Ben bu genel kurulda aday 
olan herkese ba arılar diliyorum. 
Yarınların daha güçlü TÜRK- ’i
adına hepinize imdiden te ekkür
ediyorum. TÜRK- ’in bu genel ku-
ruldan sonuç ne olursa olsun birlik 
ve beraberlik içinde çıkaca ına ina-
nıyor, hepinize saygılarımı, sevgile-
rimi sunuyorum.”

TÜRK-
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YÖNET M KURULU (ASIL)

Genel Ba kan : Mustafa KUMLU
Genel Sekreter : Pevrul KAVLAK
Genel Mali Sekreter : Ergün ATALAY
Genel E itim Sekreteri : Ramazan A AR
Genel Te kilatlandırma Sekreteri : Nazmi IRGAT

YÖNET M KURULU (YEDEK)

Eyüp ALEMDAR
Eyüp ALABA
H. Necip NALBANTO LU
Hasan PEKDEM R
Mürsel TA ÇI

DENET M KURULU

ASIL YEDEK
Mustafa ÇARDAKÇI aban TÜ
Ergin AL AN Kazım BELEK
Zekeriye NAZLIM Halit AH N

D S PL N KURULU

ASIL YEDEK
Veli SOLAK Sadi DEYNEZ
Rukiye OFLU Nurettin BA O LU
Hasan ÖZTÜRK Necip AKYÜZ
Muharrem SARIÇAM Aynur RODOPLU
Bayram BOZAL smail AK
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“Mevlana’nın bir deyi i vardır. Der ki Mev-
lana, ‘Dün dünde kaldı canca zım, bugün yeni 
eyler söylemek lazım.’”

Evet… TÜRK-  toplulu u için artık yeni 
eyler söylemenin zamanıdır. Artık, Genel Ku-

rulun etkilerinden arınıp, derlenme, toparlan-
ma, tek bir yürek, tek bir yumruk olup, devasa 
sorunlarımızın çözümü için el ele, kol kola yü-
rüme zamanıdır.

Biz birlik ve bütünlük içinde oldukça, tek 
bir yürek, tek bir ses oldukça, önümüzde hiç 
kimse, hiçbir güç duramayacaktır.

TÜRK- ’in 21. Genel Kurulu, az önce san-
dık sonuçlarının açıklanması ile sona ermi tir.

TÜRK-  Genel Kurullarının kazananı kay-
bedeni yoktur. Çünkü devasa sorunların çözü-
mü için hep birlikte yollara dü memiz gerek-
mektedir. Artık ortak hedefler için hep birlikte 
kolları sıvama zamanıdır.

Protestolarla, sloganlarla, yapılan konu -
malarla, Genel Kurulumuza TÜRK-  toplulu-
unun her rengi yansımı tır ve tabanında her 

türlü e ilimi barındıran TÜRK- ’e yakı an da 
budur. Hiç ku kunuz olmasın Genel Kurulda 
ifade edilen her görü  bizim zenginli imizi
olu turacak ve yolumuza ı ık tutacaktır.

Genel Kurul’da yapılan menfi ya da müspet 
ele tiriler ba ımızın tacıdır. Her biri kayıtlara
girmi tir ve TÜRK-  Yönetimi ve Ba kanlar

Kurulu, bu ele tirilerin ı ı ında yoluna devam 
edecektir.

Genel Kurul Komisyonları çok verimli bir 
çalı ma içinde olmu tur. Genel Kurul Karar-
larımız, TÜRK- ’in manifestosudur. Bu mani-
festo, rehberimiz olacaktır.

te yine ate ten gömle i giydim. Biliyo-
rum, üzerimize atılan ate  topları nedeniyle 
yine yanmadı ımız bir tek gün olmayacak. Hü-
kümetin eme e kar ı bitmez tükenmez saldırı-
larının önümüzdeki dönemde devam edece i
açık.

Yine zor, belki de her zamankinden daha 
zor bir dönem bizleri bekliyor. Bu zor dönem-
de emek lehine adımlar atılabilmesi için tek 
tek hepinize, hepinizin deste ine ihtiyacımız
var. Bunu unutmayın, gözünüzü gönlünüzü 
bizlerden ayırmayın.

Bu Genel Kurulun kazananı bizler de iliz.
Bu Genel Kurulun kazananı, i çisinden, i yeri
temsilcisine, i yeri temsilcisinden, ba  temsil-
ciye, ba  temsilciden ube yöneticisine, ube
ba kanına, sendikalarımızın genel merkez yö-
neticilerine ve nihayet TÜRK-  yöneticilerine 
kadar TÜRK-  toplulu udur.

Bizlere oy veren ve vermeyen tüm arkada -
larıma te ekkür ediyorum. Bu Genel Kurula 
eme i geçen herkese te ekkür ediyorum. Hepi-
niz sa  olun, var olun… Yolumuz açık olsun.”

TÜRK-

Genel Ba kan

Mustafa Kumlu’nun
Genel Kurula

Te ekkür Konu ması



Mustafa KUMLU
Genel Ba kan

1951 yılında Kayseri’nin 
Pınarba ı lçesi’ne ba lı
Büyükkaramanlı Köyü’nde 
do du. lkokulu köyünde, 
ortaokulu ve liseyi Kayseri’de 
okudu. Askerlik görevinden 
sonra 1974 yılında DS  12. 
Bölge Müdürlü ü’nde i çi olarak 
çalı maya ba ladı ve 1977 yılında
Kayseri Tes-  Sendikası’nın
Genel Sekreterli i’ne seçildi. 
1986 yılına kadar Genel 
Sekreterlik ve Mali Sekreterlik 
görevi yaptı. 1986 yılında Kayseri 
ube Ba kanlı ı’na seçildi. Bu 

görevi sürdürürken 1990’da 
Genel Merkez Ola anüstü
Genel Kurulu’nda Genel Mali 
Sekreterli e seçildi. Kumlu, 
Tes-  Sendikası’nın 6, 7, 8 ve 
9. Ola an Genel Kurullarında
Genel Ba kanlı a seçildi. 
TÜRK- ’in 1999 yılında yapılan
18. Ola an Genel Kurulunda 
Genel Mali Sekreterli e seçilen 
Kumlu TÜRK- ’in 19. Ola an
Genel Kurulunda Genel 
Sekreterlik görevine, 20. ve 21. 
Ola an Genel Kurullarında da 
Genel Ba kanlı a seçildi. Milli 
Prodüktive Merkezi Yönetim 
Kurulu Ba kanlı ı ve Yönetim 
Kurulu Üyeli i görevlerinde de 
bulunan Kumlu, evli ve iki çocuk 
babasıdır.

18

21. Ola an Genel Kurul
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TÜRK-

Pevrul KAVLAK
Genel Sekreter

1962 yılında Kırıkkale’de do du. lk, orta, lise ve 
MKEK Çırak Okulunu Kırıkkale’de bitirdi.  hayatına,
1979 yılında MKEK Silah ve Tüfek Fabrikası’nda ba la-
dı. 1991 yılında Çerkezköy’de Profilo Telra Elektronik 
San. A .’de i ba ı yaptı.1992 yılında Türk Metal Sendi-
kası Çerkezköy ubesine Mali Sekreter olarak seçildi. 5. 
Ola an Genel Kurul’da Çerkezköy ube Sekreterli i’ne
seçildi. 16 A ustos 1999’da 6. Ola an Genel Kurul’da 
Çerkezköy ube Ba kanlı ı’na seçildi. 26-28 Nisan 
2002’de yapılan 11. Ola an Genel Kurul’da Genel Sek-
reterlik görevine seçildi. 2-4 Aralık 2005’de 12. Ola-
an Genel Kurul’da Genel Ba kan Yardımcısı seçildi. 

TÜRK-  20. Ola an Genel Kurulunda Genel Te kilat-
landırma Sekreterli i görevine getirildi. 7 Haziran 2010 
tarihinde itibaren Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 
TÜRK- ’in 21. Ola an Genel Kurulunda tekrar Genel 
Sekreterlik görevine seçildi. Kavlak evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Ergün ATALAY
Genel Mali Sekreter

1954 yılında Adapazarı’nda do du. 1967 yılın-
da Donatım lkokulundan mezun oldu. 1968 yılında
TCDD Çıraklık Okuluna girdi ve buradan 1972 yılında
mezun oldu. Aynı yıl Adapazarı Vagon Fabrikasında
i ba ı yaptı. 1978 yılında TÜVASA  i yeri sendika tem-
silcili ine getirildi. 1982 yılında yapılan seçimlerde De-
miryol-  Sendikası Adapazarı ube Mali Sekreterli ine
ve 1992 yılında ube Ba kanlı ına seçildi. Demiryol-
Sendikası Denetim Kurulu üyeli i yaptı. 1999 yılında
Demiryol-  Sendikası 6. Ola an Genel Kurulunda ya-
pılan seçimlerde Genel Ba kanlı a seçildi. 2003, 2007 
ve 2011’de bu göreve yeniden seçildi. Aralık 2002’de 
yedekten girdi i TÜRK-  Yönetim Kurulu’nda Genel 
E itim Sekreterli i görevine getirildi. 19, 20 ve 21. Ola-
an Genel Kurullarda Genel Mali Sekreterlik görevine 

yeniden seçildi. Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim 
Kurulu Ba kanlı ı yaptı. Atalay, evli ve üç çocuk ba-
basıdır.
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21. Ola an Genel Kurul

Ramazan A AR
Genel E itim Sekreteri

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1953 yılında do du. lk,
orta ve lise ö renimini bu ehirde tamamladı. Konya’da 
yerine getirdi i askerlik görevi ardından, 1976 yılında
Köy Hizmetleri 3. Bölge Müdürlü ü’nde in aat sürve-
yanı olarak çalı maya ba ladı. YOL-  Sendikası Ada-
na (1) No’lu ubesi’nin 1980 tarihli kongresinde ube
Ba kanı seçildi ve bu görevini 12-14 Eylül 2003 tarihli 
YOL-  Sendikası 7. Ola an Genel Kurulu’nda Genel 
Mali Sekreterlik görevine seçildi i güne kadar sürdür-
dü. 6-8 Temmuz 2007 tarihli YOL-  Sendikası 8. Ola-
an Genel Kurulu’nda Genel Mali Sekreterlik görevine 

yeniden seçildi. 6-7 Eylül 2008 ve 23-24 Ocak 2010 
tarihlerinde gerçekle en iki Ola anüstü Genel Kurul 
ile YOL-  Sendikası Genel Ba kanlı ı’na seçildi. YOL-

 Sendikası’nın 2011 yılında yapılan 9. Ola an Genel 
Kurulu ile yeniden seçildi i Genel Ba kanlık ile TÜRK-

’in 21. Ola an Genel Kurulu’nda seçildi i Genel 
E itim Sekreterli i görevlerini halen sürdürmektedir. 
A ar, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Nazmi IRGAT
Genel Te kilatlandırma Sekreteri

1953 yılında Karaman’ın Hamidiye Köyünde do -
du. lkokulu köyünde okuduktan sonra Karaman En-
düstri Meslek Lisesinden 1974 yılında mezun oldu. 
1974 yılında Karaman Sümerbank Pamuklu Sanayi 
Müessesesinde çalı ma hayatına ba ladı. Çalı ken de-
vam etti i Antalya Meslek Yüksek Okulu, Makine Bö-
lümünden 1980 yılında mezun oldu. yerinde Makine 
Bakım Teknik Nezaretçisi olarak çalı ırken 23 Ekim 
1983 yılında Teksif Sendikası Karaman ube Ba kanı
seçildi. Teksif’in 15-17 Eylül 1995 tarihlerinde yapılan
14. Ola an Genel Kurulunda Genel Ba kan Yardımcılı-
ına seçildi. Bu görevi 12 yıldır sürdürdü. Sendikanın

17. Ola an Genel Kurulunda Genel Ba kanlı a seçildi. 
Bu göreve 19-20 ubat 2011 tarihinde yapılan 18. Ola-
an Genel Kurulda yeniden seçildi. 8-11 Aralık 2011 

tarihinde gerçekle en TÜRK-  21. Ola an Genel Ku-
rulunda Genel Te kilatlandırma Sekreterli ine getiril-
di. Irgat evli ve 3 çocuk babası.



Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu 2012 yılında geçerli ola-
cak asgari ücreti belirledi. 

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
tarafından açıklanan yeni asgari üc-
ret altı ar aylık dönemler itibariyle 
uygulanacak. Komisyonun aldı ı ka-
rara göre yeni asgari ücret; 16 ya ın-
dan büyük i çiler için Ocak-Haziran 
döneminde yüzde 5,91 oranındaki
artı la brüt 886,50 TL, net 701,13 
TL olacak. Temmuz-Aralık dönemi 
için artı  oranı yüzde 6,09 olurken, 
asgari ücret tutarı brüt 940,50 TL, 
net 739,79 TL oldu.

Komisyonun dördüncü ve son 
toplantısında asgari ücret belirlendi. 
Komisyondaki i çi kesiminin ba -
kanlı ını yürüten TÜRK-  Genel 

E itim Sekreteri Ramazan A ar, as-
gari ücret görü melerinde i verenin
ilk altı ay için yüzde 3, ikinci altı ay 
için yüzde 2,2 zam istedi ini; yıllık
programda ise asgari ücret artı ı-
nın altı ar aylık dönemler itibariyle 
yüzde 3 ve 3 oldu unu ifade ederek 
“Bu varılan rakam çok iyi bir rakam 
de il ama oranlarda yüzde 100 artı
var. Biz bu artı ı mücadele vererek 
sa ladık. Kamuoyu beklentisinin 
üzerine çıkıldı. Sonuç oy birli iyle

imzalandı. TÜRK-  muhalefet erhi
koysaydı bu artı  olmazdı” dedi.

Açılı  Toplantısı

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlı ının ça rısı üzerine 01 Aralık
2011 günü yapılan ilk toplantı, Ba-
kan Faruk Çelik’in katılımı ve ko-
nu masıyla ba ladı. Çalı ma Genel 
Müdürü’nün ba kanlı ında toplanan 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 
i çi kesimi, dönemin TÜRK-  Ge-
nel E itim Sekreteri sa Gök ba -
kanlı ında TARIM-  Genel Ba ka-
nı Bedrettin Kaykaç, TEKS F Genel 
Ba kanı Nazmi Irgat, HABER-  Ge-
nel Ba kanı Veli Solak ile TÜRK-
Ara tırma Müdür Yardımcısı Enis 
Ba dadio lu’dan olu an heyetle 
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TÜRK-  Genel E itim Sekreteri Ramazan A ar:

“Asgari ücret artı ı kamuoyu 
beklentisinin üzerinde.”

2012 Yılı Asgari Ücreti Belirlendi

Net asgari ücret yılın
ilk yarısında 701.- TL, 

ikinci yarısında
740.- TL.
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temsil edildi. Konfederasyonumuz 
ola an genel kurul toplantısından
sonra heyet ba kanlı ını TÜRK-
Genel E itim Sekreteri Ramazan 
A ar sürdürdü. TÜRK-  Genel Te -
kilatlandırma Sekreterli ine seçilen 
Nazmi Irgat yerine Ç MSE-  Genel 
Ba kanı Zekeriya Nazlım komisyon 
üyesi olarak görev yaptı.

Komisyon çalı maları öncesi, 
Konfederasyonumuzun görü  ve 
de erlendirmelerini “Asgari Ücret 
2011” ba lıklı “Hazırlık Dosyası”
i çi kesimi üyeleriyle payla ıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
açılı  toplantısında, i çi kesiminin 
görü leri dönemin TÜRK-  Genel 
E itim Sekreteri tarafından açıklan-
dı ve özetle u görü lere yer verildi:

“Asgari ücret milyonlarca i çiyi
ve ailesini do rudan ilgilendirmek-
tedir.

Anayasa, “asgari ücretin tespi-
tinde çalı anların geçim artları ile 
ülkenin ekonomik durumu da göz 
önünde bulundurulur” hükmüne 
yer vermektedir. Bu bir temenni de-
il, yerine getirilmesi gereken bir zo-

runluluk olarak kabul edilmelidir.

Asgari ücret, i çi ve ailesinin, 
günün ekonomik ve sosyal ko ul-
larına göre insan haysiyetine uygun 
ya antı sürdürmelerine imkan veren 
bir ücrettir. Bu tutarın ne olması
gerekti i konusunda devletin resmi 
istatistik kurumu, kendisine verilen 
görev çerçevesinde, güvenilir ve ob-
jektif verileri kullanarak bilimsel bir 
hesaplama yapmaktadır. Ancak mü-
zakerelerin ba langıç noktası olması
gereken bu tutar bir tarafa bırakıla-
rak i veren-hükümet kesiminin uz-
la masıyla bir asgari ücret belirlen-
mektedir.

Öncelikle asgari ücretin günün 
geçim ko ullarına intibakı yapılma-
lıdır.

Basına da yansıdı ı biçimiyle, ül-
kemizin ekonomik durumunun bir-

çok AB ülkesine göre iyi olmasından
dolayı, G20 zirvesinde mütebessim 
yüz ifadesi içinde olmamız bizi son 
derce mutlu etmi tir. imdi hükü-
metten beklenen milyonlarca asgari 
ücretli çalı an ve ailesinin yüzünün 
güldürülmesidir.

Bugün geçerli olan günlük net 
asgari ücret sadece 22 liradır. Bu 
tutar ile temel ve zorunlu ihtiyaçla-
rın kar ılanması bir yana sa lıklı ve 
dengeli beslenebilmek bile mümkün 
de ildir. Var olan asgari ücret tuta-
rını temel alarak, hedeflenen enf-
lasyon ya da birkaç puan üzerinde 
bir zamla asgari ücreti belirlemek, 
yoksullu un sürdürülmesi anlamına
gelmektedir.

2012 yılı programında yer veri-
len, “asgari ücretin 2012 yılı Ocak 
ve Temmuz aylarında yüzde 3 ora-
nında arttırılması” öngörüsü kabul 
edilemez niteliktedir. Günde bir si-
mit parası asgari ücret artı ını bu ko-
misyonda görev yapan hiç kimsenin 
savunaca ına ihtimal vermiyoruz. 
Komisyon iradesini ortadan kaldı-
ran bu yakla ıma asgari ücret tespit 
komisyonunda görev yapan i veren
kesiminin de kar ı çıkması gerekti-
ini dü ünüyoruz.

Aslında asgari ücret ülkede 
uygulanmakta olan ekonomik ve 
sosyal politikaların önemli bir gös-
tergesidir. Ülkedeki vergi ve sosyal 
güvenlik sisteminin yansımasını as-
gari ücrette görmek mümkündür. 
Ço u mükellefin ödemedi i vergi 
tutarından fazlasını asgari ücretli 
devlete vergi olarak ödemektedir. 
Asgari ücretlinin nafakasından kese-
rek i siz kalma riskine kar ı ödedi i
i sizlik sigortası primi, i verenlere
te vik, hükümet harcamalarına kay-
nak olarak aktarılmaktadır.

Günün geçerli ekonomik ve sos-
yal artlarında “en az düzeyde ge-
çimi sa lamak üzere” belirlenmesi 
gereken asgari ücretin be te biri ke-
sintiye gitmektedir. Yapılan bu ke-
sintiler nedeniyle, asgari ücret daha 

ba langıçta eksik ödenmektedir. 
Böylece asgari ücret, tespit edildi i
andan itibaren yetersiz, çeli kili ve 
tutarsız olmaktadır.

Küresel olarak ya anan ekono-
mik krizde çalı anların herhangi 
bir sorumlulu u bulunmamaktadır.
Aksine, uygulamalardan en fazla 
zararı, giderek a ırla an geçim ko-
ulları kar ısında ba ta asgari ücret-

liler olmak üzere, dar ve sabit gelirli 
kesim görmektedir. Hükümetin ve 
i verenin çalı ana yakla ımı 1 Ocak 
2012 tarihinden itibaren yürürlü e
girecek yeni asgari ücret ile ortaya 
çıkacaktır.”

Komisyonda görev yapan i çi
ve i veren ile kamu kurumu tem-
silcileri, açılı  konu malarından
sonra asgari ücretin belirlenmesin-
de izlenecek yöntem konusunu de-
erlendirmi lerdir. Yapılan oylama 

sonucunda, gelecek toplantıda de-
erlendirilmek üzere; 2011 yılında

meydana gelen ekonomik ve sosyal 
geli meler ile 2012 yılı hedef ve tah-
minleri hakkında Kalkınma Bakan-
lı ı, Hazine Müste arlı ı ve Türkiye 
statistik Kurumu Ba kanlı ına yazı

yazılarak raporların istenilmesine, 
belirlenecek asgari ücretin kamu 
görevlilerinin maa larına yapaca ı
olumlu ve olumsuz etki konusunda 
Maliye Bakanlı ına yazı yazılmasına
karar verilmi tir. Komisyonda ayrı-
ca, dengeli beslenme kalıbı esas alı-
narak hesaplama yapmak üzere Tür-
kiye statistik Kurumu temsilcisine 
görev verilmi tir.

Komisyonun kinci Toplantısı

Asgari Ücret Tespit Komis-
yonu’nun ikinci toplantısı 15 Aralık
2011 günü T SK genel merkezinde, 
önceden belirlenen gündem gere i
toplanmı tır. Toplantıda, ilgili kamu 
kurumları tarafından hazırlanan ve 
ülkenin ekonomik ve sosyal duru-
munu açıklayan raporlar Komisyona 
sunulmu , sosyal taraflar de erlen-
dirmelerde bulunmu tur.
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Komisyonun Üçüncü Toplantısı

Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu’nun üçüncü toplantısı 20 Aralık
2011 günü, önceden kararla tırıldı ı
üzere TÜRK-  genel merkezinde, 
belirlenen gündem gere i toplanmı
ve bir önceki toplantıda görü ülen
ekonomik ve sosyal verilerle ilgili 
de erlendirmelere devam edilmi tir.

Komisyon toplantısında Türkiye 
statistik Kurumu Ba kanlı ı tem-

silcisi, komisyonun verdi i görev 
do rultusunda, Türkiye genelinde 
derlenen perakende fiyatlarının kul-
lanılarak bir hesaplama yaptıklarını
belirtmi  ve açıklamalarda bulun-
mu tur. Yapılan hesaplamaya göre, 
Kasım 2011 itibariyle bir i çinin
gıda harcaması tutarı aylık 970,85 
TL’dir. Hatırlanaca ı üzere bu tutar 
Kasım 2010 itibariyle aylık 900,09 
TL olarak hesaplanmı tı.

Toplantıda ayrıca, Maliye Bakan-
lı ından alınan memur maa ları ile 
ilgili yazı de erlendirilmi tir. Buna 
göre, 2011 yılı ikinci altı aylık döne-
mi itibariyle en dü ük brüt memur 
maa ı 1.563.-TL’dir.

Toplantı sonrası, yapılan çalı -
malarla ilgili i çi kesimi adına de-
erlendirme TÜRK-  Genel E itim

Sekreteri Ramazan A ar tarafından
u ekilde olmu tur:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu; 
devlet-i veren-i çi kesimi temsil-
cilerinden olu an üçlü bir yapıdan
olu maktadır. Görev alanı gerek 
uluslararası sözle meler gerek ulu-
sal mevzuat ile belirlenmi tir. Asga-
ri ücret çalı malarında temel çıkı
noktası “çalı anların kendileri ve ai-
leleri için insan onuruna yara ır bir 
gelir elde etmeleri” olmalıdır. Geçen 
hafta T SK’de yapılan toplantıda
Kalkınma Bakanlı ı, Hazine Müste-
arlı ı ile Türkiye statistik Kurumu 

temsilcileri, ülkenin ekonomik ve 
sosyal durumunu açıklayan rapor-
larını bizimle payla tılar, Komisyon 
üyelerini bilgilendirdiler. Ülke eko-
nomisindeki ortaya konulan olumlu 

tablo bizi sevindirdi. Hükümet tara-
fından hazırlanan 2012 Yılı Progra-
mı ve Bütçesinde de benzeri olumlu 
geli melere yer verilmektedir.

imdi beklentimiz bu olumlu du-
rumun asgari ücrete yansıtılmasıdır.

Bilindi i üzere; asgari ücreti be-
lirleme çalı malarında temel çıkı
noktamız Anayasada yer alan “ça-
lı anların geçim artları ile ülkenin 
ekonomik durumu da göz önünde 
bulundurulur” ifadesidir. Ülkenin 
ekonomik durumunun iyi oldu u
raporlarla ortaya kondu. Çalı anla-
rın geçim artları ise; son durumu 
devletin resmi kurumu Türkiye sta-
tistik Kurumu hesaplayıp Komisyon 
bilgisine bugün sunulmu tur. TÜ K
bilimsel verileri temel alarak yaptı ı
hesaplamada tek bir i çi için asgari 
ücreti 971 lira olarak bulmu tur. Bu 
devletin resmi verisidir. Ele geçme-
si gereken net tutardır. Kasım 2011 
ayındaki durumdur.

Türkiye büyüdükçe memura, i -
çiye, emekliye, esnafa artan refahtan 
daha fazla pay verilece i ifade edil-
mektedir. Herhalde asgari ücretli de 
bu refah artı ından payını alacaktır.
TÜ K tarafından hesaplanan net 971 
liranın üzerine 2012 programında
öngörülen enflasyon hedefi kadar 
(altı ar aylık olarak 3+3) tutar ek-
lenmeli, sa lanan ekonomik büyü-
meden refah artı ı ayrıca verilmeli-
dir. Anayasanın açık hükmü bunu 
gerektirmektedir.

Dikkate alınması gereken bir hu-
sus da ücrette adaletin sa lanması-
dır. Çalı anların yaptıkları i e uygun 
adaletli bir ücret elde etmeleri için 
Devletin gerekli tedbirleri alması
anayasal bir zorunluluktur. En dü-
ük devlet memurunun eline geçen 

maa  tutarı Maliye Bakanlı ı’ndan
sorulmu tur. Maliye Bakanlı ı’ndan
Komisyona gelen bilgi, 2011 yılının
ikinci yarısında en dü ük brüt me-
mur maa ı 1.563 liradır. Yılba ında
bu tutar daha da artacaktır. Oysa 
brüt asgari ücret halen 837 liradır.

Ele geçen net asgari ücret ise sadece 
659 liradır. Yani günde sadece 22 li-
radır. Sanırım Hükümetimiz, en dü-
ük memur maa ı ile en dü ük i çi

ücreti arasında olu an farkı gider-
mek üzere gereken adımı atacaktır.

Bu veriler ı ı ında 2012 yılında
ele geçecek asgari ücret tutarı önem 
kazanmaktadır. Asgari ücretin “yüz-
de u” oranında artmasından ziyade 
asgari ücret artı ıyla i çinin eline ila-
ve paranın miktarına bakılmalıdır.

Asgari ücret pazarlık ücreti de il-
dir. Bilimsel, objektif yöntemler ve gü-
venilir verilerle tespit edilen taban üc-
rettir. Türkiye statistik Kurumu’nun 
yaptı ı çalı ma “çalı anların geçim 
artlarını” ortaya koymu tur. Asgari 

Ücret Tespit Komisyonu’nun önce-
likle yapması gereken TU K tarafın-
dan belirlenen tutarı temel alarak, bu 
tutarın üzerine 2012 yılı enflasyonu 
ile refah payını ekleyerek, i çinin eli-
ne net geçecek biçimde karar alması
ve açıklamasıdır.”

TÜRK- ’in Açlık ve Yoksulluk 
Sınırı Çalı ması

Konfederasyonumuzun Aralık
1987’den bu yana her ay düzenli ola-
rak yaptı ı ‘açlık ve yoksulluk sınırı’
çalı masının Aralık 2011 ayı sonucu, 
asgari ücret toplantısının yapılaca ı
hafta ba ında açıklanmı , Komisyo-
nun dikkate alması gereken geçim 
artlarının TÜ K’in hesaplaması ile 

benzeri sonuçlar gerçek durumu 
yansıtması gere i vurgulanmı tır.

Yeni Asgari Ücret Belirlendi

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlı ı’nda yapılan Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu’nun 29 Aralık
2011 günlü toplantısında sosyal ta-
rafların müzakeresi devam etmi tir.
Yapılan uzun görü meler sonrası,
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sayın Faruk Çelik, yeni asgari ücre-
ti açıklamı  ve kararın oybirli iyle,
i veren ve i çi kesiminin katılımıyla
alındı ını ifade etmi tir.
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çi kesimi kararla ilgili oy gerek-
çesini u ekilde belirlemi tir:

“Asgari ücret, çalı anların ekono-
mik ve sosyal durumlarının düzen-
lenmesine yönelik etkin bir sosyal 
politika aracıdır. Asgari ücretin be-
lirlenmesi çalı malarında, çalı anla-
rın dü ük ücretlere kar ı korunması
ve ça da  bir toplum içinde ya ayan
i çinin, ailesi ile birlikte ola an ihti-
yaçlarının kar ılanması esastır.

Komisyon çalı malarında yer 
alan i çi kesimi temsilcileri olarak 
asgari ücretin belirlenmesinde;

 Anayasa’da yer alan “geçim 
artları” yakla ımının dikkate 

alınması;

çinin ailesi ile birlikte gü-
nün ekonomik ve sosyal 
ko ullarına göre insanca ya-
amasını mümkün kılacak,

insanlık onuruyla ba da acak
bir tutarın esas olması;

çinin ve ailesinin harcama 
kalıbının esas alınması ve he-
saplamalarda Türkiye statis-
tik Kurumu verilerinin kulla-
nılması;

 Bilimsel verilerle hesaplanan 
net tutarın i çinin eline geç-
mesinin sa lanması;

 Sanayi/tarım ve ya , cinsiyet 
ayırımı yapılmadan ulusal dü-
zeyde tek olması;

çilerin arasında nitelik, kı-
dem, i in mahiyeti gibi eko-
nomik amaçlı de erlendir-
melerin tümünden ba ımsız
olarak ele alınması, ekonomik 
ölçülerin ötesinde sosyal bir 
ücret olarak kabul edilmesi;

çinin satın alma gücünün 
ileriye dönük olarak koruna-
bilmesi için gerekli bir iyile -
tirmenin ayrıca ilave edilmesi;

 Belirleme yapılırken en dü ük
devlet memuru maa ının dik-
kate alınması;

 Gelir da ılımında adaleti sa -
lamaya yönelik olarak ayrıca
refahtan pay içermesi;

yönündeki temel ilke ve görü le-
ri savunulmu , bu do rultuda sonuç 
alınması için çaba gösterilmi tir.

Savunulan görü lerin bir bölümü 
Komisyon çalı malarında dikkate 
alınmamı tır. Bunun sonucu, belir-
lenen asgari ücret düzeyi yetersiz ve 
ülkenin bugünkü ko ullarında “in-
san onuruna yara ır bir ya am düze-
yi” sa lamaktan uzak kalmı tır.

Bu temel görü ümüzü koruyarak 
ve fakat asgari ücretin önceden belir-
lenen artı  tutarın üzerinde belirlen-
mi  olması ve yılba ında yürürlü e
girmesini sa lamak bakımından, Ko-
misyonda olumlu oy kullanılmı tır.”

Komisyonun kararına göre; 4857 
sayılı  Kanunu’nun 39 uncu mad-
desi gere ince, i  sözle mesi ile çalı-
an ve bu kanunun kapsamında olan 

veya olmayan her türlü i çinin asga-
ri ücreti, 16 ya ını doldurmu  i çiler
için yılın ilk yarısında brüt 886,50 
lira, ikinci yarısında 940,50 liradır.

verene maliyeti ise (SGK i veren
primi payındaki yüzde 5’lik indirim 
de dikkate alınarak) 2012 yılının
ilk altı aylık döneminde 1.077,10 

lira, ikinci altı aylık döneminde ise 
1.142,71 lira olmaktadır.

veren kesimi, yeni asgari ücre-
tin akıllarından geçmeyen, umduk-
ları rakamın üzerinde belirlendi ini,
bu zammı kabul etmek zorunda kal-
dıklarını ifade etmi tir.

Alınan kararla, 16 ya ını doldur-
mamı  i çilerin brüt asgari ücreti ise 
yılın ilk yarısında 760,50 lira, ikinci 
yarısında ise 805,50 lira olmaktadır.

Asgari ücretten sosyal güvenlik 
i çi primi, gelir vergisi, i sizlik sigor-
tası gibi ödemeler için yılın ilk yarı-
sında yüzde 20,9 ve ikinci yarısında
yüzde 21,3 oranında kesinti yapıl-
maktadır. Asgari ücretli bir çalı an 
2012 yılında toplam 672,18 lira ver-
gi ödemek durumundadır. SGK pri-
mi ve i sizlik sigortası için ödeyece i
tutar ise yıllık 1.644,36 liradır.

Yapılan bu kesintilerden sonra 
16 ya ından büyük i çilerin asga-
ri ücretten geçen tutar yılın ilk altı
ayında 701,13 lira ve yılın ikinci altı
ayında 739,79 lira olmaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu’nun kararı 30 Aralık 2011 gün 
ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak 1 Ocak 2012 gününden 
itibaren yürürlü e girmi tir.

ASGAR  ÜCRET 
Ocak
2011

Temmuz
2011

Ocak
2012

Temmuz
2012

Brüt Aylık Asgari Ücret (TL/Ay) 796,50 837,00 886,50 940,50
SGK Primi 111,51 117,18 124,11 131,67
Gelir Vergisi 41,82 46,98 46,54 53,43
Damga Vergisi 5,26 5,52 5,85 6,21
ssizlik sigortası 7,97 8,37 8,87 9,41

Kesintiler Toplamı 166,55 178,05 185,37 200,71
Kesinti Oranı 20,9% 21,3% 20,9% 21,3%
Net Aylık Asgari Ücret (TL/Ay) 629,95 658,95 701,13 739,79

verene Maliyeti
SGK i veren primi 115,49 121,37 128,54 136,37

sizlik sigortası i veren primi 15,93 16,74 17,73 18,81
Toplam gücü Maliyeti 927,92 975,11 1.032,77 1.095,68



Konfederasyonumuz; cumhuriyetimizin temel 
niteliklerini düzenleyen hükümler çerçevesin-
de; ça da  ve demokratik ilkeleri benimseyen, 

toplumsal ve bireysel özgürlükleri esas alan, hukukun 
üstünlü ü temeline oturan, erkler arasındaki denge ve 
ahengi koruyan, uygarlık yolunda de i ime ve geli ime
açık, toplumumuzun temel de erleriyle bütünle mi ,
demokratik, ekonomik ve sosyal hakların özgürce kul-
lanılmasına imkân sa layacak anayasa hazırlıklarına,
toplumsal uzla ıda yer alarak katkı vermeye hazırdır.

1982 Anayasası imdiye kadar onyedi defa de i -
tirilmi  olmasına ra men 12 Eylül Hukukuna egemen 
olan “yasaklayıcı” yakla ımların etkisinden kurtulama-
mı tır. Bugüne kadar yapılan de i iklikler demokra-
tikle me do rultusunda pek çok olumlu yan içerse de 
anayasa, devlet ile toplum arasında olması gereken mu-
tabakat belgesi haline gelememi tir.

Devletin varlık nedeni, toplumu olu turan bi-
reylerin refah ve huzurudur. Bu nedenle hazırlanacak
anayasa toplumun tüm kesimlerinin temel hak ve öz-
gürlüklerini güvence altına almalı; bu yönü ile ça da
demokrasilerin temel ilke ve kurumlarının tamamını
kapsamalı, özellikle demokratik yapının olu masına
katkı sa layan sivil toplum kurulu larının ve toplumun 
farklı kesimlerini temsil eden bireylerin veya grupların
söz söyleme, ekonomik ve siyasi katılım haklarını ge-
ni letmelidir. Bu ba lamda örgütlü kesimler ba ta ol-
mak üzere toplumun tüm kesimlerinin anayasa hazırlık
sürecine etkin katılımlarının sa lanmasına, effaf ve 
demokratik bir tartı ma sürecinin i letilmesine azami 
ölçüde özen gösterilmelidir.

Hazırlanacak anayasa, çalı anlar açısından; özel-
likle i çi-i veren arasında uluslararası normların be-
nimsedi i hükümlere dayalı, çalı anların örgütlenme ve 
toplu hareket haklarına imkân veren bir felsefeye sahip 
olmalı ve toplumsal dengeleri gözetmelidir.

Anayasa, temel hak ve özgürlükler bakımından 
engelleyici, sınırlayıcı ve yasaklayıcı yakla ımlardan 
arındırılmalı; bir yandan temel hak ve özgürlükler ta-
nınırken di er yandan bunların kâ ıt üstünde de il 
gerçekten kullanılabilir olmasını sa layıcı yollar açıl-
malıdır.

Devletin, sosyal ve ekonomik ko ulların geli ti-
rilmesinde alaca ı rol “sosyal devlet” kavramı ile birlikte 
yeniden kurgulanmalı ve de erlendirilmelidir.

Anayasa, detay de il çerçeve düzenlemeler içer-
melidir. Detay unsurlar hukuk tekni i gere ince kanun-
lara ve kanunlar hiyerar isini takip eden di er normlara 
bırakılmalıdır. Ku kusuz ki, detayı olmayan anayasayı
“az madde içeren”, “kısa” ve “öz” bir metin olarak al-
gılamak do ru de ildir. Anayasanın az madde içermesi 
veya kısa olması, anayasanın içinde bulunmasına gerek 
olmayan, do rudan kanunla düzenlenebilecek hususla-
rın anayasa metnine dâhil edilmemesi anlamındadır.

Anayasa içinde yer alacak konular devletin ku-
rulu  esasları, ça da  demokratik yakla ımlar ve ya a-
nan olumsuz deneyimler gözönünde tutularak; devletin 
organları ile ki ilerin temel hak ve özgürlük alanlarını
ve buna ba lı olarak siyasal, ekonomik ve sosyal haklar 
gibi alanları düzenlemelidir.

1982 Anayasasıyla, i çilerin örgütlü yapıları olan 
sendikaların hareket alanları daraltılmı tır. çilerin hak 
ve özgürlükleri, anayasadan ba layarak, anayasanın te-
mel mantı ını esas alan yasakçı bir çerçeveye sı dırılan
kanunlarla kısıtlanmı tır. çilerin çalı ma hakkının bir 
yansıması olarak sendikalara üye olması ve toplu i  söz-
le mesi hakkına eri mesi ve özellikle grev hakkının kul-
lanımı noktasında sorunlar bulunmaktadır. 1982 Ana-
yasası ile “grev hakkı”; “menfaat grevine” indirgenerek 
“hak grevi” yasaklanmı tır. Sendikal hakların kullanımı
bir bütün olup, hak grevinin olmadı ı bir sistem eksik 
ve sakattır.

1982 Anayasası ile i çiler açısından önemli hak 
daralmalarının ya andı ı di er bir alan, dü ünce ve ifa-
de özgürlü ünün birlikte kullanılmasının somut ifade-
si olan toplantı ve gösteri yürüyü lerinde kar ıla ılan
olumsuzluklardır. fade özgürlü ünün gerek bireysel 
ve gerekse toplu kullanımı demokratik toplum olmanın
en önemli unsurlarından biridir. fade özgürlü ünün
bireysel ya da birlikte kullanımı, sadece toplumun ör-
gütlü kesimleri için de il, bir duygu ya da dü ünceyi
ifade etmek için geçici olarak bir araya gelen ve barı çıl
yollarla sesini duyurmaya çalı an örgütsüz ki i/ki iler
için de serbestçe kullanılabilir olmalıdır.

Demokratik toplumların ve ça da  hukuk dü-
zenlerinin sa lıklı olarak varlı ını sürdürmesi ve geli -
mesini sa layan belirleyici özelliklerden biri de, temel 
insan hakkı olan dü ünce, inanç ve kanaatlerin bireysel 
ve kitlesel olarak açıklanmasında, yayılmasında ve ör-
gütlenmesinde geni  bir özgürlük alanı tanınmasıdır.
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TÜRK- ’in Anayasa Hazırlıklarına
li kin Görü , Tespit ve Önerileri



B ZE GÖRE;

 1. Anayasanın ilk dört maddesi aynen muhafaza 
edilmelidir.

2. Devletin üniter yapısı korunmalıdır.

 3. Temel hak ve hürriyetlerin kullanımını zor-
la tıran engeller kaldırılmalı; devlet ile va-
tanda  arasındaki ili kilerde, a ırlık bireyden 
yana olmalı, bireyin hak ve ödevleri, bireyi 
önceleyen bir yakla ımla düzenlenmelidir. 
Temel haklar içerisinde yer alan sa lık, sos-
yal güvenlik ve sendika hakları ba ta olmak 
üzere; insan hak ve özgürlükleri, devleti ko-
rumak adına sınırlanıp, zedelenmemelidir.

 4. Çalı anların devlet ile mutabakatına ili kin 
hususlar ayrı bir bölümde düzenlenerek 
anayasa teminatı altına alınmalıdır. Bu çer-
çevede:

Sendika kurma, üye olma-çekilme, sendi-
kal faaliyetler, toplu i  sözle mesi ve grev 
haklarına getirilen kısıtlar ILO’nun onay-
lanmayan sözle melerinin onaylanması,
Avrupa sosyal artı’na konulan çekince-
lerin kaldırılması; Türkiye’nin onayladı ı
uluslararası sözle melerin iç hukukumuz-
da uygulanabilir hale getirilmesi yoluyla 
kaldırılmalıdır.

Çalı anlara insan onuruna yakı ır i  ve 
ya am sa lamak için ba ta i  güvencesi, 
sosyal güvenlik, sa lık, e itim, i  sa lı ı ve 
güvenli i hakları fırsat e itli i içinde geli -
tirilmeli, i çilerin yönetime katılması sa -
lanmalıdır.

Tam istihdamı hedef alan insan odaklı po-
litikalar öncelikle uygulanmalıdır.

Ücrette adaletin sa lanması gelir da ılı-
mının düzeltilmesi ve gelirin yeniden da-
ılımı için düzenlemeler yapılmalı; asgarî 

ücretin tespitinde çekirdek ailenin geçim 
artları gözönünde bulundurulmalıdır.

Vergi yükü dengelenmeli, vergi adaleti sa -
lanmalıdır.

çilerin kıdem tazminatı hakkı anayasal 
güvence altına alınmalıdır.

Grev yasakları ve hak grevinin önündeki 
anayasal engel kaldırılmalıdır.

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in etkinli i ar-
tırılmalıdır.

Yüksek Hakem Kurulu özerk Anayasal ku-
rulu  haline getirilmelidir.

çi memur ayrımı tartı maları sonlanma-
lı, “memur” tanımı açık ve kesin ifadelerle 
hükme ba lanmalıdır. Kamu hizmetlerinin 
gerektirdi i asli ve sürekli devlet i lerini
kamu erki kullanma yetkisinde dayanarak 
yürütenler “memur” olarak istihdam edil-
meli, bunun dı ında kalanlar kamu hizme-
ti görseler bile “i çi” sayılmalıdır.

Sivil toplum örgütü yöneticilerinin millet-
vekili ve yerel yönetimlere seçilmesi halin-
de görevlerini sürdürmeleri imkânı getiril-
melidir. Demokratik kitle örgütleri, sivil 
toplumun bütün alanlarını özgürce temsil 
edebilmelidir.

 5. Hak arama özgürlüklerinin önü açılmalı,
kamu kurum ve kurulu ları ile kamu yetkisi 
kullanan görevlilerin her türlü istisna ve im-
tiyazlarından arındırılarak hukuk önünde he-
sap verebilir olmaları anayasal teminat altına
alınmalıdır.

 6. Seçim sisteminde, parlamentoda daha geni
temsile imkân veren uygun bir baraj oranı
tespit edilmeli, milletvekili dokunulmazlı ı
kaldırılmalıdır.

 7. Ayrımcılı ın her türü ile mücadele etmek ve 
e itli i sa lamak için fiilen gerçekle tirilebi-
lir önlemler alınmalıdır. Elveri siz konumda 
bulunan; ya lılar, özürlüler ve çocuklar için 
özel güvenceler sa lanmalı; sosyal güvenlik 
ve sa lık hakları piyasa ko ullarına bırakıl-
mamalıdır. Sosyal hakların sa lanabilmesin-
de kaynakların yetersizli i ölçü olmaktan 
çıkarılmalı, “Sosyal Devlet” ilkesinin içi dol-
durulmalı, tam olarak hayata geçirilmeli ve 
çalı anların aileleri ile birlikte insan onuruna 
yara ır bir hayata kavu malarını sa layacak
düzenlemeler yapılmalıdır.
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Türkiye  Kurumu’nun ( -
KUR) 6. Ola an Genel Ku-
rulu 21 Aralık 2011 tarihin-

de Ankara’da yapıldı. KUR Genel 
Kurulu’nda i çi kesiminin görü leri
TÜRK-  Genel Sekreteri Pevrul 
Kavlak tarafından açıklandı. Kavlak 
yaptı ı konu mada; sendikal hak ve 
özgürlüklerin kullanıldı ı, sosyal 
güvenlik hakkının var oldu u, ça-
lı ma ko ullarının insanca oldu u,
i çi-i veren arasında sosyal diyalo-
gun kuruldu u ve sa lıklı i letildi i
bir yakla ımın herkesin ortak he-
defi olması gerekti ini ifade ederek 
“ sizlerin umudu ve çaresizli i-
nin istismar edilmemesi temel ilke 
olmalıdır” dedi. Konu masında,
Türkiye’de fiili çalı ma sürelerinin 
uzun oldu una i aret eden Kavlak, 

çalı ma saatlerinin sınırlandırılma-
sının istihdamı artıraca ına vurgu 
yaptı.

Genel Kurula, Çalı ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile 
sosyal taraf ve kamu kurum ve ku-
rulu larının temsilcileri de katılarak
birer konu ma yaptı. Konu maların
ana eksenini Türkiye i gücü piya-
sasının ve Türkiye ekonomisinin 
güncel durumu üzerine yapılan de-
erlendirmeler olu turdu.

Kavlak konu masında; “ stihda-
ma yönelik politika olu turulurken,
geçimini sürdürebilmenin arayı-
ı içinde olan i sizlerin umudu ve 

çaresizli inin istismar edilmemesi, 
temel ilke olarak göz önünde tu-
tulmalıdır. Yani, i sizli e alternatif 
olarak dü ük gelir ve olumsuz çalı -

ma ko ulları çözüm yolu olarak su-
nulmamalıdır. Çalı anların kazanıl-
mı  haklarına yönelik geriye dönük 
giri imler ve düzenlemeler günde-
me bile getirilmemelidir. Ülkenin 
en önemli sorunu olan i sizlik ve 
istihdam konusunda belirlenecek 
olan ‘Ulusal stihdam Stratejisi’nde 
temel yakla ım, ‘i gücü piyasasının
esnekle tirilmesi’ olmamalıdır’ di-
yerek özetle u görü leri sıraladı:

Ekonomik büyümenin ve refa-
hın halka yansımasının temel gös-
tergelerinden en önemlisi istihdam 
artı ıdır. Ku kusuz burada sözü 
edilen istihdam, örgütlü ve i  gü-
vencesi olan, insan onuruna yakı ır
bir istihdamdır. Yoksa merdiven altı
köleli ini istihdam olarak saymadı-
ımızı hepiniz biliyorsunuz. nsan-
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ların istikrarlı bir ekilde istihdam 
edilmeleri, ku kusuz ya am güven-
cesi anlamına gelmektedir.

‘Çalı ma Hakkı’ temel insan 
hakkı kapsamındadır. sizli i ön-
lemeye elveri li ekonomik ko ulları
yaratmak, devletin öncelikli göre-
vidir. sizlik sorununun çözümü 
salt piyasa ekonomisinin i leyi ine
bırakılamaz. stihdamı artırıcı ve i -
sizli i önleyici politikalar üretmek, 
hükümetlerin do al ve devredile-
mez sorumlulu udur.

Uygulanan ekonomik ve sosyal 
politikaların önceli i ‘ekonomik 
büyümeyi daha çok istihdam odaklı
hale getirmek’ olmalıdır. Bu da an-
cak, istihdam politikasının, uygu-
lanan ekonomik politikanın temel 
eksenine yerle tirilmesi ile müm-
kündür.

Neoliberal politikaların en be-
lirgin sonuçları, i sizli in yaygın-
la masında kendini göstermektedir. 
Birilerinin, ülkelere biçti i ekono-
mik modellerle, ucuz eme e dayalı,
dü ük katma de erli, dü ük tekno-
lojili üretim yapıları adeta dayatılır
hale gelmi tir. Bunun sonucu ola-
rak da ya amakta oldu umuz eko-
nomik kriz, ba ta çalı anlar olmak 
üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin 
hayatını alt üst etmi tir.

Sendikal hak ve özgürlüklerin 
kullanıldı ı, sosyal güvenlik hak-
kının var oldu u, çalı ma ko ulla-
rının insanca oldu u, i çi-i veren
arasında sosyal diyalogun kuruldu-

u ve sa lıklı i letildi i bir yakla ım
hepimizin ortak hedefi olmalıdır.”

Divan Ba kanlı ını TÜRK-
 Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 

Naci Önsal’ın yaptı ı KUR Genel 
Kurulu’nda, çe itli kamu kurumu, 
i çi ve i veren, meslek kurulu u
temsilcilerinden olu turulan “Ça-
lı ma Komisyonu” genel kurula ha-
zırlık sürecinde çalı maları yapılan
rapora son biçimini verdi. Konfe-
derasyonumuzu Barı yiaydın’ın
temsil etti i Komisyonun istihdam 
ve i sizlikle ilgili mevcut durum 
ve sorunlar ile önerilerin yer aldı ı
“raporu”genel kurulda oybirli i ile 
kabul edildi.

Kavlak:
“ sizlerin umudu ve çaresizli i istismar 
edilmesin.”

KUR 6. Genel Kurulu’nda Divan Ba kanlı ı’nı TÜRK-  Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. Naci Önsal yaptı.



Van’da ve ilçesi Erci ’te art 
arda iki kez meydana ge-
len depremler, tüm ülkede 

oldu u gibi TÜRK-  toplulu un-
da da büyük bir üzüntüye neden 
oldu. TÜRK-  Yönetim Kurulu, 24 
Ekim 2011 günü bir açıklama ya-
parak depremden duydu u üzün-
tüyü dile getirdi ve üzerine dü en 
sorumlulu u yerine getirece ini 
açıkladı. Açıklamada u görü lere 
yer verildi:

“Van’da dün meydana gelen 7.2 
büyüklü ündeki deprem, milletçe 
yeni büyük acılar ya amamıza ne-
den olmu tur. ehitlerimizin açtı ı
yara halen kanarken, buna Van’da 
kaybetti imiz vatanda larımızın acı-
sı eklenmi tir. Millet olarak ya adı-
ımız bu felaketler, birbirimize daha 

sıkı kenetlenmemizi zorunlu kıl-
maktadır. Öncelikle yapmamız ge-
reken milletçe seferber olup, Van’ın

yaralarını sarmaktır. TÜRK- , bu 
konuda üzerine dü en her sorumlu-
lu u yerine getirecektir.

Geli mi  teknolojiye ra men,
insanlı ın do al afetler kar ısındaki
çaresizli i halen devam etmektedir. 
Bu çaresizli in can kayıplarına yol 
açmasını engellemenin tek yolu yer-
le im planlarının do al afetler göze-
tilerek yapılması ve yapıla manın bu 
afetler gözetilerek gerçekle tirilme-
sidir. Van depremi bu konuda yeter-
li mesafeyi katedemedi imizi bir kez 
daha ortaya çıkarmı tır.

Deprem felaketiyle hayatını kay-
beden vatanda larımıza Allah’tan 
rahmet, ailelerine, milletimize ba -
sa lı ı ve sabır, yaralılara acil ifalar
diliyoruz. Dile imiz enkaz altında
kalan vatanda larımıza bir an önce 
ula ılması ve Van’ın yaralarının en 
kısa zamanda sarılabilmesidir.”

Birli e Ça rı Platformu Van’da

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu’nun da aralarında bulundu-
u Birli e Ça rı Platformu da Van’da 

meydana gelen deprem üzerine 25 
Aralık 2011 günü bir açıklama yaptı.
Açıklamada u görü lere yer verildi:

“Milletimizin birli ine ve bütün-
lü üne her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duydu umuz bir dönemde-
yiz. Biliyorsunuz, hepimizi üzüntü-
ye bo an terör saldırıları sonrasında
olu an hassasiyetin karde lik ba la-
rımızı zayıflatmasının engellenmesi 
ve birli imizin perçinlenmesi için 
toplumun her kesimini temsil eden 
kurulu lar olarak ‘Birli e Ça rı Plat-
formunu’ kurmu tuk.

Birli e Ça rı Platformu’nun 
ilk faaliyeti olarak da 30 Ekim’de 
stanbul’da bizimle aynı hissiyatı

payla an vatanda larımızla birlikte 
yürümeyi, 74 milyonun her bir fer-
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vatanda larımızın yaralarının sarılması için çaba gösterdi.
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dine ‘sensiz olmaz’ demeyi planla-
mı tık.

Ancak ‘büyük yürüyü ümüzü’
geçti imiz Pazar günü kamuoyu-
na duyurmamızın hemen akabinde 
Van’da ya anan deprem yürekleri-
mizi bir kez daha da ladı. ehitleri
için yüre i yanan ülkemizin acıla-
rının üstüne bir büyük felaket daha 
ya andı. Bu felaketle akan gözya ları
74 milyonu yine tek yürek yaptı. 7,2 
iddetinde kırılan fay hattı, kalpleri-

mizi ve içimizi titretti.

Bu millet çok kötü günleri ge-
çirmi , çok yoku lar çıkmı , ama 
sonunda hep muvaffak olmu , hep 
düzlü e ula mı tır. Bu milletin ru-
hunda, benli inde, aklında zor gün-
lerde birbirine kenetlenmesi vardır.
Biz biliriz ki birbirimize kenetlendi-
imiz zaman a amayaca ımız engel 

yoktur. Depremin hemen ardından,
bütün Türkiye, Van’daki karde leri-
mize yardıma ko tu. 74 milyon adeta 
kenetlendi. Bu acı olay karde li imi-
zin ne kadar güçlü oldu unu tekrar 
ortaya koydu. Biz büyük yürüyü ü
düzenleyerek 74 milyona ‘sensiz ol-
maz’ diyecektik. Biz yürüyerek kalp-
lerimizi birle tirecektik. imdi hal-
kımızın birle en yürekleri Van’daki 
felaketi a mak için çarpıyor.

Biz de ‘Birli e Ça rı Platformu’ 
olarak, bütün enerjimizi Van’ın ya-
ralarını sarmak için harcayamaya 
karar verdik. Bu nedenle daha önce 
duyurusunu yaptı ımız ‘büyük yü-
rüyü ümüzü’ erteleyerek, maddi 
manevi bütün enerjimizi Van’daki 
karde lerimizin yarasını sarmak için 
harcayaca ız. 26 Ekim 2011 Çar-
amba günü Birli e Ça rı Platformu 

olarak Van’da olaca ız. Halkımızın
acısını yerinde payla ıp, ihtiyaçları
belirleyece iz. Gün, birli imiz ve 
bütünlü ümüz için harekete geçme 
günüdür. Gün, yaraları sarma, acıla-
rı hafifletme günüdür.”

Bu açıklamanın ardından,
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu ve toplumun her kesiminin 
temsilcilerinden olu an Birli e Ça -
rı Platformu’nun 78 üyesi, depremin 
yaralarının bir an önce sarılması
için 26 Ekim 2011 günü Van’a gitti. 
Platform, Van’da birlik ve beraberlik 
mesajı vererek, platformu olu turan
her bir kurulu un Van’ın yaralarının
sarılması için her türlü gayreti göste-
rece i ifade edildi.

Öte yandan, TÜRK- , Van dep-
remzedeleri için bir yardım kam-
panyası ba lattı ve TÜRK- ’e üye 
sendikalara gönderilen genelge ile 
para yardımı yapmak isteyenler için 
banka hesap numarası bildirildi.

Demiryol-  Tesisleri Vanlılara…

Demiryol-  Sendikası, Aydın’ın
turistik ilçesi Didim’deki e itim ve 
dinlenme tesislerini Vanlı deprem-
zedelerin hizmetine sundu. Demir-
yol-  Sendikası yönetiminin bu 
kararı almasının ardından Aydın
Valilili i ve Didim Kaymakamlı ı ile 
temasa geçilerek 25 Kasım 2011 gü-
nünden itibaren sahildeki tesislerde 
100 depremzede misafir edilmeye 
ba landı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
TÜRK-  Genel Mali Sekreteri ve 

Demiryol-  Sendikası Genel Ba ka-
nı Ergün Atalay unları söyledi:

“Millet olmanın en önemli özel-
liklerinden biri de, o milleti olu -
turan fertlerin birbirlerine ihtiyacı
oldu u dar günlerde, acı günlerde 
birlikte olmak, acıyı payla mak, bir 
lokma ekme i karde çe bölü mek ve 
dayanı maktır.

Van’da meydana gelen depremler 
sonucunda altı yüzden fazla insanı-
mızı yitirmemiz, binlerce insanımı-
zın yaralanması ve birçok insanımı-
zın da evlerini kaybetmesi, i te böyle 
bir gündür.

Böylesi zor ve acılı bir günde, biz 
demiryolu i çileri olarak, Didim’de 
Sendikamıza ait sosyal tesisleri 
Van’da evsiz kalan karde lerimize
açtık. Bu zor günlerde bir nebze ol-
sun onlara katkıda bulunmak, on-
larla dayanı mak istiyoruz. u anda 
tesisimizde 100 depremzede vatan-
da ımız bulunuyor. Bu sayı daha 
da artacak. Demiryol-  Sendikası
olarak depremzede vatanda larımızı
a ırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Demiryol-  Sendikamızın dı ın-
da Haber-  Sendikamız da Antalya 
Kemer’de bulunan sosyal tesislerin-
de depremzedeleri a ırlıyor. TÜRK-

’e ba lı birçok sendika ise Van’a 
gıda ve malzeme yardımı yaptı.

Demiryol-  Didim Tesisleri Vanlıların Hizmetinde



Van-Erci  Depremi
Dökülürken yapraklar hazan mevsiminde
Müthi  bir sarsıntıyla sarsıldı yer gök
Yer kabu unda emri ilahiyle koptu kıyamet
Ye il Van’da, Erci ’te ya andı bu büyük afet
Afetlerden ders çıkarmayanlar a lasın.

Demirden, betondan çalan eller
Yokluktan kerpiçten yapıldı evler
Yaralılar, ölülerle doldu hastaneler
So uk altında çadır içinde insanlar
Takdiri ilahi deyip sebep olanlar a lasın.

Depremden acımasız katil binalar
Her yerde enkaz, virane oldu yuvalar
Panik içinde analar, babalar, çocuklar
Dört bir yana tabutlar ta ındı insanlar
Çürük binalara ruhsat verenler a lasın.

Milli Seferberlik ilan edildi yurtta
Devlet orda. Millet orda
Polis orda, mehmetcik orda
Türkiye yürek, yürek Van’da
Acılara susanlar a lasın.

Acının dini, dili, ırkı yoktur anlayana
Yardım konusunda ko tu bütün dünya
Kızılay binlerce çadır kurdu her yana
Hızır gibi yeti ti, Akut Sivil Savunma
O yaraları sarmayanlar a lasın.

Mucizeler ard arda ya andı enkazlarda
Umut ı ıkları bazen sevince bo du
Feryatlar yürekleri yaktı, gözya ları sel oldu
A ıtlar yükseldi, ülkem yasa bo uldu
Kaderimize terk edenler a lasın.

Terör, deprem, sel felaket
Yıllardır karalar ba ladı bu millet
Bu nasıl tecelli, bu nasıl kısmet
Yine yazgı diyecekler, bu bir musibet
Tedbir almayan sorumlular a lasın.

Türk Milleti etle tırnaktır böyle biline
Yan yanayız iyi günde, kara günde
Ayrım gayrım yok dinimizde, töremizde
Yürekler taziyelendi yine ülkemizde
Al bayrak altında bir olamayanlar a lasın.

Necmettin Aysan
Demiryol-  Malatya ubesi
Genel Sekreteri
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TOBB, T SK, TESK, TZOB, 
Hak- , Memur-Sen, Kamu-
Sen, TÜRMOB, TÜRSAB ile 

Türkiye Noterler Birli inin araların-
da bulundu u sivil toplum örgütle-
ri ba kan ve yöneticilerinden olu-
an bir heyet, 16 Aralık 2011 günü 

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu’yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette sivil toplum örgütle-
ri adına konu an TOBB Ba kanı M. 
Rifat Hisarcıklıo lu, Türkiye’nin 
anayasa ile kurulmu  olan meslek 
kurulu ları, sendikaları olarak yeni-
den göreve seçilen Kumlu’ya ‘hayırlı
olsun’ ziyaretinde bulunduklarını
ifade etti.

TÜRK- ’in sendikal hareketin 
en önemli aktörlerinden bir tanesi 
oldu una i aret eden Hisarcıklıo lu,
unları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde Türki-
ye’nin gelece indeki önemli yapısal
konularda i  dünyası olarak ve di er
esnaf, ziraat, memur sendikalarımız,
di er i çi sendikalarımız, konfede-
rasyonlarımız olmak üzere bir ve 
beraber çalı maya devam edece iz.
Bu çerçevede yeni dönemde kendisi-
ne ba arılar diliyoruz. Sayın Ba kan
dört yıllı ına seçildi, önümüzdeki 
dört yıl Türkiye’nin önemli yapısal
sorunlarını dile getirilece i dönem 

olacak. Düne göre bugün sivil top-
lum ve meslek örgütleri olarak daha 
çok birlikte ve beraber dayanı ma
içerisinde Türkiye’nin gelece inin
temel ta ları olacak günlerde beraber 
çalı mak memnuniyet vericidir.”

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu da, geçmi te söz konusu sivil 

toplum örgütleriyle bir araya gelin-
mesinin mümkün olamadı ı dö-
nemler ya andı ını hatırlattı. Kumlu 
sivil toplum örgütleri arasındaki di-
yalogun çok önemli oldu unu vur-
guladı ve bundan sonraki dönemde 
bu diyaloga, birlikteli e daha çok 
ihtiyaç bulundu unu kaydetti.
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Sivil Toplum Örgütlerinden Kutlama

BA BAKAN ERDO AN’A Z YARET
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu’nun da aralarında bulun-

du u yedi sivil toplum örgütünün ba kanı, Ba bakan Recep Tayyip 
Erdo an’a geçmi  olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Kumlu’nun 
yanı sıra TOBB Ba kanı Rifat Hisarcıklıo lu, TZOB Ba kanı emsi
Bayraktar, HAK-  Genel Ba kanı Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Ge-
nel Ba kanı Ahmet Gündo du, TESK Ba kanı Bendevi Palandöken ve 
TÜRMOB Genel Ba kanı Nail Sanlı katıldı.



eker-  Sendikası eker fab-
rikalarının özelle tirilmesini
Özelle tirme daresi Ba kan-

lı ı binası önünde yaptı ı eylemle 
protesto etti. Özelle tirme daresi
Ba kanlı ı önünde toplanan eker-
Sendikası’na mensup i çiler, “ eker
vatandır, satılamaz”, “Pancar yoksa 
çiftçi, i çi ve nakliyeci de yok’, ‘Pan-
car yoksa tarım yok”, “Mücadelemiz 
Türkiye için” sloganı atarak, Türkiye 
eker Fabrikaları A .’ye ait Kastamo-

nu, Kır ehir, Turhal, Yozgat, Çorum, 
Çar amba, Malatya, Erzincan, Elazı
ve Elbistan fabrikalarının özelle ti-
rilme ihalesini protesto etti.

Özelle tirmenin devam etti i sa-
atlerde Özelle tirme daresi Ba kanlı-
ı önünde bir basın açıklaması yapan 
eker-  Sendikası Genel Ba kanı sa

Gök, 2009 yılında eker fabrikaları-
nın özelle tirilmesi için yapılan iha-
lelerin Danı tay 13. Dairesi’nin kara-
rıyla hukuka aykırı bulunarak iptal 
edildi ini anımsattı. Söz konusu ip-
tal kararında, özelle tirmeden son-
ra 5 yıl boyunca bütün fabrikalarda 

üretimin devam etmesini sa layacak
bir düz      enleme olmasının gerek-
li görülmesine ra men Özelle tirme
daresi’nin bu konuda yeni bir ko ul

getirmeksizin bir ihale süreci tasarla-
dı ını öne sürdü.

Et Balık Kurumu ve SEK’in özel-
le tirilmesinin ardından fabrikala-
rın kapandı ını, üretimin azaldı ını
ve kaçakçılı ın arttı ını iddia eden 
Gök, “Dünyanın en liberal ülkelerin-
de dahi eker üretimi ahısların de-
il, çiftçinin, i çinin ve devletin elin-

dedir. Bizde ise Özelle tirme daresi
akla, mantı a ve vicdana sı mayan
dü üncelerle adeta cinnet iklimine 
girmi  ve buradan çıkamamı tır”
diye konu tu. Gök sözlerini öyle
sürdürdü:

“Özelle tirme daresi’nin Türkiye 
eker Fabrikaları A. .’ye ait portföy C 

kapsamındaki Kastamonu, Kır ehir,
Turhal, Yozgat, Çorum ve Çar amba
Fabrikaları ile portföy B kapsamında
bulunan Malatya, Erzincan, Elazı
ve Elbistan fabrikalarının bir bütün 
halinde varlık satı ı uygulanmak su-

retiyle özelle tirilmesi için yapılacak
nihai pazarlık görü meleri nedeniyle 
bir kez daha meydanlardayız.

Anımsanaca ı üzere, 2009 yı-
lında yapılan ihaleler, Danı tay 13. 
Dairesi’nin kararlarıyla hukuka ay-
kırı bulunarak iptal edilmi ti. Danı -
tay, iptal kararında, özelle tirmeden
sonraki be  yıl boyunca bütün fab-
rikalarda üretimin devam etmesini 
sa layacak bir düzenleme olmasını
gerekli görmesine ra men, Özelle -
tirme daresi, bu konuda yeni bir 
ko ul getirmeksizin, neredeyse aynı
içerikte bir ihale süreci tasarlamı tır.

Özelle tirme daresi, siyasi karar 
vericileri ve kamuoyunu yanıltarak, 
her ne pahasına olursa olsun eker 
özelle tirmesini yapmak istemekte-
dir. Özelle tirmeden sonraki be  yıl-
da ülkenin eker sektöründe neler 
ya anaca ı Özelle tirme daresinin
umurunda de ildir. Tıpkı Et Balık
Kurumu özelle tirmesinde, tıpkı
SEK özelle tirmesinde oldu u gibi; 
özelle tirme sonrasında fabrikalar 
kapanmı , üretim azalmı , kaçak-
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sa Gök: “Sektörümüze, ülkemize ve insanımıza
yapılan yanlı ın kar ısında, gerçekleri sonuna 
kadar ifade etmek için mücadele edece iz.”

10 eker Fabrikası Arsa Bedellerine Satıldı
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çılık artmı , ithalatın önü açılmı ,
i sizlik artmı , göç olmu , ne gam! 
On yıl öncesinin verileri ile karar/
uygulamalarını savunmak isteyen 
Özelle tirme daresi, görüldü ü ka-
darıyla, bu yanlı , yanıltıcı kararı
sonrasında neler olabilece ini öngö-
rebilecek bir kavrayı a da ne yazık
ki sahip de ildir.

Biz diyoruz ki; 2003 yılında ulus-
lararası eker kartellerinin danı -
manlı ında hazırlanan özelle tirme
stratejileri ba langıcından bu yana 
ülke gerçekleri ve kamu yararına uy-
gun olmadı ı gibi bugün itibarı ile 
AB’nin eker sektöründe ya anan de-
i im ve geli meler ile ülkemizde ve 

dünyadaki eker sektöründeki geli -
meler dikkate alınmaksızın yeterlili-
ini ve güncelli ini kaybetmi tir.

Biz diyoruz ki; dünya ve ülke 
gerçekleri ile ba da mayan bir yön-
temle özelle tirmeyi yapmak isteyen, 
ürettikleri katma de erden bihaber 
olarak verimsiz/karlı olmayan olarak 
tanımladı ı pek çok eker fabrika-
sının kapanmasını arzulayan, bunu 
zorunlu gören, bunu yapmayı ku-
rumsal/ki isel ba arı olarak gören, 
tam kampanya döneminin ortasında
üretimi adeta sabote eder bir tarzda 
yargı kararını bile beklemeksizin 
apar topar ihale sürecini tamamla-
mak isteyen Özelle tirme daresi
Ba kanlı ı hukuka, kamu yararı ve 
vicdana aykırı davranmaktadır.

Biz diyoruz ki; Özelle tirme da-
resinin ezber kalıplara dayalı açıkla-
malarla kamuoyunu ve siyasi karar 
vericileri bile bile yanıltması bize 
göre aymazlıkla e  de erdir, sektör-
den ekmek yiyen 10 milyona yakın
insanı elinin tersi ile bir kenara it-
mektir.

Buradan Sayın Ba bakan’a seslen-
mek istiyorum. Sayın Ba bakan’ım;
eker sektörü çalı anları en kötü 

günlerinde bile ekme i için tepki 
göstermedi. Dar günleri dert etmedi. 
Van depreminde, her tür olumsuz 
ko ula ra men üretimine aralıksız
devam etti. Sektöre yıllardır i çi alın-

mamasına ra men üretimi bir gün 
olsun aksatmadı, devleti ile didi -
medi, ülkesi ve ekme i için gecesini 
gündüzüne kattı. Kimse de, eker-
Sendikası ki isel çıkarları için özel-
le tirmeye kar ı çıkıyor demedi, di-
yemedi. Çünkü biz sektör aleyhine 
oldu una inandı ımız tüm kararlara 
kar ı mücadele ettik; bunun için e-
ker Kurumunun kapatılması kararı-
nın, NB  kotalarının artırımı karar-
larının iptali için davalar açtık…

Sonuç olarak; herkes bilsin ki biz 
buradayız. Sektörümüze, ülkemize 
ve insanımıza yapılan yanlı ın kar ı-
sında, gerçekleri sonuna kadar ifade 
etmek için…”

Türkiye eker Fabrikaları’na ait 
iki portföy halinde satı a çıkan 10 
eker fabrikası için yapılan ihalele-

re toplam 922 milyon dolarlık tek-
lif geldi. Portföy C’deki 6 fabrikaya 
en yüksek teklifi 656 milyon dolar 
ile Ak-Can eker verirken, Portföy 
B’deki 4 fabrikaya Kolin-Limak 265 
milyon 500 bin dolar teklif etti.

Türkiye eker Fabrikaları’na ait 
iki portföy halinde satı a çıkan 10 
eker fabrikası için yapılan ihalelere 

toplam 922 milyon dolar teklif gel-
di. Nihai pazarlık görü melerinde
Portföy C kapsamındaki Kastamonu, 
Kır ehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve 
Çar amba eker Fabrikaları’na 656 
milyon dolar ile en yüksek teklifi Ak-
Can eker verirken, Portföy B kapsa-
mındaki Elazı , Malatya, Erzincan 
ve Elbistan eker Fabrikaları’na da 
Kolin-Limak Ortak Giri imi 265 mil-
yon 500 bin dolarla en yüksek tek-
lifi verdi. hale Komisyonu Ba kanı
Sami Ölmeztoprak’ın ricasıyla bedel 
266 milyon dolara yuvarlandı.

Özelle tirme daresi Ba kanlı ı ta-
rafından Türkiye eker Fabrikaları’na
ait Kastamonu, Kır ehir, Turhal, 
Yozgat, Çorum ve Çar amba eker
Fabrikaları (Portföy-C) ile Elazı ,
Malatya, Erzincan ve Elbistan eker
Fabrikaları (Portföy-B) bir bütün ha-
linde özelle tirme ihalelerinin nihai 
pazarlık görü meleri dün yapıldı. Son 

tekliflerin 11 Kasım’da alındı ı ihale 
süreci için nihai pazarlık görü mele-
ri için ilk olarak 14.30’da Portföy C 
için ba ladı. Portföy C’nin nihai pa-
zarlık görü melerine, Safi eker, Ak-
Can eker, Torunlar Gıda, Özaltın
n aat, Kolin-Limak ve Konya eker

olmak üzere 6 firma katıldı. Elemeli 
turların ardından açık artırmaya ge-
çildi. 51 tur süren açık artırmada Safi 
eker ve Ak-Can eker çeki meye

ba ladı. Safi eker Gıda, ihaleden çe-
kilince, 656 milyon dolarlık teklifle 
Ak-Can eker Sanayi ve Ticaret A .
en yüksek teklifi vermi  oldu.

Kastamonu, Kır ehir, Turhal, 
Yozgat, Çorum ve Çar amba eker
Fabrikalarına 656 milyon dolar ve-
ren Ak-Can eker, 2 yıldır Portföy 
C’nin pe inde ko uyordu. 2009 yı-
lında düzenlenen ancak eker
Sendikası’nın açtı ı dava sonucu ip-
tal edilen ilk ihaleyi de Ak-Can eker
606 milyon dolar teklifle kazanmı tı.
Ak-Can eker, 2 yıl sonra 50 milyon 
dolar fazla bedel ödeyerek Portföy C 
kapsamındaki 6 fabrika için ilk a a-
mada ipi gö üslemi  oldu.

Portföy-C ihalesi tamamlandık-
tan sonra 17.30’da ikinci ihale Ela-
zı , Malatya, Erzincan ve Elbistan 
eker Fabrikaları (Portföy-B) için 

yapıldı. Ak-Can eker, Torunlar 
Gıda, Özaltın n aat, ölen Çikolata, 
Siyahkalem Mühendislik, Kolin-Li-
mak Ortak Giri im Grubu ve Sınırlı
Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatif-
leri Birli i-Pankobirlik olmak üzere 
7 firma teklif verdi. Elemesiz, eleme-
li turların ardından 258 milyon dolar 
ba langıç tutarı ve 250 bin dolar artı-
rım aralı ıyla açık artırmaya geçildi. 
Açık artırma 10 tur sürdü. Son ikiye 
Siyahkalem Mühendislik ve Kolin-
Limak OGG kaldı. hale sonunda 
ipi gö üsleyen 265 milyon 500 bin 
dolarlık teklifiyle Kolin-Limak OGG 
oldu. hale Komisyonu Ba kanı Sami 
Ölmeztoprak’ın ricasıyla bedel 266 
milyon dolara yuvarlanarak ihale 
tamamlandı. Kısaca Malatya eker
Fabrikası de erinin çok altında sade-
ce arsa bedeline satılmı  oldu.



TÜRK-  2011 yılı dönemi i
sa lı ı ve güvenli i e itim
seminerlerine 29-30 Hazi-

ran 2011 tarihleri arasında zmir’de
gerçekle tirilen  Sa lı ı ve Gü-
venli i Kurullarında Görev Yapan 

çi Temsilcileri E itimi Semineri 
ile devam edildi. zmir seminerinin 
açılı  konu masını yapan TÜRK-
3. Bölge Temsilcisi Mustafa Kun-
dakçı, i  kazalarını önlemek ama-
cıyla alınacak önlemlerin pahalı
bulunması nedeniyle birçok i yeri-
nin güvensiz ve kuralsız i çi çalı -
tırdı ını söyledi.

Sanayiden sayılan ve 50’den 
fazla i çi çalı tıran i yerlerinde
‘ çi Sa lı ı ve  Güvenli i Kuru-
lu’ olu turma zorunlulu u varken, 
birçok i yerinde bu komisyonun 
olmadı ına dikkat çeken Kundakçı,
“Bu komisyon, i  güvenli ine yö-
nelik herhangi bir risk söz konusu 
oldu unda i vereni uyarıyor. Ama 
i çiler örgütlü olmayınca bu kurul 
da olu turulamıyor. Ayrıca 50’nin 
altında i çi çalı tıran i yerlerinde
de ‘ortak sa lık birimi’ kurulmalı.
Bu tür kurullar olu turulursa, i
kazaları yüzde 50’nin altına dü er.
Fakat aksaklıkları denetleyecek bir 

denetim organı olmadı ı için de ne 
yazık ki i  kazalarının önüne bir 
türlü geçilemiyor” dedi.

zmir seminerinin ardından
11-12 Temmuz 2011 günlerinde 
Kastamonu’da çi Sa lı ı ve Gü-
venli i Kadın çiler E itim Semi-
neri düzenlendi. Seminerin açılı
konu masını yapan TÜRK-  Kas-
tamonu l Temsilcisi Mehmet Çe-
lik, i  kazalarının yüzde 62,7’sinin 

i yeri büyüklü ünün 50’nin altında
i çi çalı tıran i yerlerinde olma-
sının dikkat çekici oldu una i a-
ret etti ve i  kazalarında dünyanın
önde gelen ülkeleri arasında yer 
alan Türkiye’nin meslek hastalıkla-
rında ise son sıralarda bulundu u-
nu kaydetti.

Çelik, “  sa lı ı ve güvenli i
alanında ülkemizin ihtiyaç duydu-
u politikaların belirlenmesi, uy-

gun stratejilerin uygulanması, i
kazaları ve meslek hastalıklarının
önlenmesi çalı anlar için sa lıklı ve 
güvenli bir çalı ma ortamının olu -
turulması için sosyal tarafların i
sa lı ı ve güvenli inin tüm süreç-
lerine katılımları gerekmektedir” 
diye konu tu.

Kastamonu seminerinin ardın-
dan 25-26 Temmuz 2011 günlerin-
de Çorlu’da Genel  Sa lı ı ve Gü-
venli i E itim Semineri düzenlendi. 
Seminere TÜRK-  1. Bölge Temsil-
cisi Faruk Büyükkucak, Tekirda
TÜRK- l Temsilcisi ve Türk Me-
tal Sendikası Çerkezköy ube Ba -
kanı Murat Koçak, Tekirda  ilinde 
Türk ’e ba lı sendika ba kanları,
i yeri temsilcileri ve görevli i çiler
ile konunun uzmanları katıldı.
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Seminerin açılı  konu masını
TÜRK- l Temsilcisi Murat Koçak 
yaptı. Koçak, “ nsan, hem fikren 
hem de bedenen üretendir. nsan-
lar arasındaki üretim ve tüketim 
dengesi, ancak ve ancak eme in
kar ılı ının verilmesiyle korunur. 
Ama bunun kadar önemli olan bir 
di er unsur, üreten insanın üreti-
mi sırasında ortaya çıkacak kaza-
lardan, hastalıklardan korunması-
dır. Sa lı ımız olmadı ı zaman i
hayatında ve hiçbir yerde ba arılı
olamayız. te i  sa lı ı ve güvenli i
bunun için önemlidir. Konfederas-
yonumuz TÜRK-  tarafından dü-
zenlenen bu seminer, inanıyorum
ki gerçekten çok faydalı olacaktır.
Tersanelerdeki ölümlerin de üzün-
tüsünü ya ayan bizleri sorumluluk 
noktasın da tekrar bulu turacaktır”
dedi.

TÜRK-  1.Bölge Temsilcisi Fa-
ruk Büyükkucak ise yeni dönemde 
ya anacak sendikal ve i çi sorunları
ile yasalarda düzenleme yapılması
taleplerinin toplumda gerginli e
neden olaca ını ve buna TÜRK-

’in hazırlıklı oldu unu dile getir-
di. Büyükkucak, “TÜRK-  olarak 
tüm illerde önemli seminerler ver-

diriyoruz. Çalı anların, sendikacı-
ların, i yeri temsilcilerinin e itimli
ve bilgili olmaları arttır. u anda 
yeni seçimden çıktık. AK Parti ik-
tidara geldi. çinin tek güvencesi 
kıdem tazminatına göz dikildi. Bazı
basın organları bunu pompalamak-
la me guller. Çalı an i çinin yasa-
larla teminat altına alınmı  kıdem
tazminatını ortadan kaldırmak bir 
felakettir. TÜRK-  olarak kıdem

tazminatı olayının takipçisiyiz. 
Çünkü AK Parti’den seçilmi  oda, 
borsa yani i verenlerin temsilcisi 
ço unlukta olup, eme in temsilci-
leri yoktur. Bu nedenle 2011 yılın-
da olmasa bile 2012’de tekrar kıdem
tazminatı sorunu ortaya çıkacak.
Ama biz TÜRK-  olarak, ba lı
sendikalarımızla ortak hareket ede-
rek yasal eylem yapma hakkımızı
kullanaca ız. çiyi kimse ma dur
edemez. Sırf sendikalara üye oldu 
diye u ortamda çalı an i çiler kapı
önüne konuyor. Birde kulp bu-
lunmu , ‘O i ten attı ım i çilerin
performansı dü ük’ ama on yıldır
ba arılı çalı an i çi sendikaya üye 
olunca performansı nasıl dü er?

çiler ve sendikalar rahatsız. Ta-
eron uygulaması, kiralık i çi gibi 

konular gittikçe artıyor. Tabii yeni 
kurulan hükümetin emekle, sendi-
kalarla ilgileri ve ili kileri nasıl ola-
cak, sorunları çözülecek mi, yoksa 
daha da mı a ırla acak? Yeni dö-
nemde sıkıntıların ortaya çıkaca ı
muhakkaktır. Biz TÜRK-  olarak 
olacakları ve olabilecekleri yetkili 
ve etkililere sözlü ve yazılı olarak 
iletiyoruz. Tedbir alma gerçekleri 
görmek onlara ba lıdır” dedi.

Çorlu

Çerkezköy
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Seminerlere, Çorlu’nun ardın-
dan 28-29 Temmuz 2011 tarihleri 
arasında Çerkezköy’de düzenlenen 

çi Sa lı ı ve Güvenli i Kadın çi-
ler E itim Semineri ile devam edil-
di. Seminer yakla ık 60 kadın i çi-
nin katılımıyla gerçekle ti.

stanbul’da, 15-16 Eylül 2011 
tarihlerinde Avrupa yakasında ve 
19-20 Eylül 2011 tarihlerinde Ana-
dolu yakasında  Sa lı ı ve Gü-
venli i Kurullarında Görev Yapan 

çi Temsilcileri E itim Semineri 
düzenlendi. stanbul’da gerçekle -
tirilen e itim seminerlerinin ardın-
dan 20-21 Eylül 2011 tarihlerinde 
zmit’te çi Sa lı ı ve Güvenli i Ka-

dın çiler E itim Semineri düzen-
lendi. Seminerin açılı  konu ma-
sını, stanbul 1. Bölge Temsilcili i
Marmara rtibat Bürosu temsilcisi 
Adnan Uyar gerçekle tirdi.

Uyar konu masında, “Bu tür 
e itimler çok önemli. Çalı anların
sa lı ı sadece kendileri için de il
i veren ve ülke ekonomisi için de 
çok önemli. Üretimden önce ürete-
nin sa lı ı ön planda olmalı. let-
me kar ederken, ba kalarının refa-
hını dü ünürken, çalı anı sıkıntıya

sokamaz. Dünyada lider ülke ol-
mak hedefini koyanlar, kendi çalı-
anlarını da dünya standartlarının

önünde tutmalı ve i çi konusunda 
da lider olmalıdır. E er hedefiniz 
AB ise, çalı anlarınızı refah ve gü-
venlik konusunda da o standartlara 
getirmeliyiz. u an sendikal sıkın-
tılar, örgütlenme önünde engelle-
meler var. Sendikalar, i verenlerin
alternatifi oldu u sürece sıkıntı

devam eder. Sendika, i verenin
de il i çinin alternatifi olursa i çi
kazanır. Sendikalar kendilerini de-
erlendirmeli ve tüzüklerinde yer 

alan maddelerdeki gibi i çinin hak 
ve özlüklerini korumalıdır. E er
böyle devam ederse tabanımızdaki
üyeleri kaybederek sıkıntıya dü e-
ce iz. Sendikasız hayat daha kaotik 
bir hayattır. Bugün sendika çalı an-
larının ço u ikayetçi olabilir ama 
sendikasız olanların hepsi ikayet-
çi” dedi.

zmit seminerinin ardından 4-5 
Ekim 2011 tarihlerinde Trabzon’da 
Genel  Sa lı ı ve Güvenli i E i-
tim Semineri düzenlendi. TÜRK-
Trabzon l Temsilcili i’nde gerçek-
le tirilen seminerin açılı  konu -
masını Trabzon l Temsilcisi Hasan 
Basri Hatipo lu yaptı. Hatipo lu
konu masında çalı ma hayatının
acilen çözüm bekleyen sorunlarına
ili kin u dü ünlerini dile getirerek 
unları söyledi:

“ sizli in önlenmesini, Kara-
deniz Bölgesinde göçün durma-
sını, kıdem tazminatı hakkımızın
korunmasını, esnek, kuralsız ve 
güvencesiz çalı ma biçimlerinden 

stanbul Avrupa Yakası

stanbul Anadolu Yakası
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vazgeçilmesini istiyoruz. sizlik
Sigortası Fonu’nun amacı dı ın-
da kullanılmasına kar ı çıkıyoruz.
Sa lık ve sigorta alanındaki ma du-
riyetin giderilmesini, asgari ücretin 
insan onuruna yakı ır olmasını,
vergi adaletsizli inin giderilmesi-
ni, i  cinayetlerinin önlenmesini, 
i  sa lı ı ve güvenli i önlemlerinin 
artırılmasını, ta eronla ma ve kayıt
dı ı ekonominin engellenmesini, 
özelle tirmenin durdurulmasını is-
tiyoruz.”

2011 yılı e itim seminerleri 6-7 
Ekim 2011 tarihlerinde Samsun’da 
“ nsan Onuruna Yakı ır  ve 
Sa lı ı ve Güvenli i Kurullarında 
Görev Yapan çi Temsilcileri E i-
timi” ba lıklı panel ile son buldu. 
Panel’in açılı  konu masını yapan 
TÜRK-  6. Bölge Temsilcisi sma-
il Ek io lu, i  sa lı ı ve i  güven-
li ine dair istatistiklerin iç açıcı
olmadı ını belirtti. Bunların emek 
kesimini derinden üzdü ünü ifade 
eden Ek io lu, “Ülkemizde her 6 
dakikada bir i  kazası ya anmak-
ta, her 6 saatte 1 i çimiz hayatını
kaybetmektedir.  kazaları ista-
tistiklerinde ülkemiz, Avrupa’da 
1, dünyada da 3. sıradadır. Böyle 

bir ortam içinde i  sa lı ından ve 
güvenli inden nasıl bahsedilir. Bu 
sa lıksız güvencesiz ortamların iyi-
le tirilmesini, i  kazalarının kader 
olmaktan çıkarılmasını, ölümlerin 
ve yaralanmaların derhal önüne 
geçilmesini acilen talep ediyoruz” 
dedi.

 Sa lı ı ve Güvenli i E itim 
Seminerlerinde u konular i lendi: 
Doç. Dr. Ali Naci Yıldız “Sa lık, 

Sa lık Hakkı,  ve Sa lık li kisi, 
 Sa lı ı Temel Kavramlar,  Sa -

lı ı Uygulama lkeleri, Türkiye’de 
ve Dünyada  Sa lı ının Durumu, 
Meslek Hastalıkları Genel Kavram-
lar, yeri Ortam Faktörleri ve Ko-
runma Yöntemleri Temel Bilgileri, 
Yeti kin E itiminin Temel Pren-
sipleri, leti im Becerileri, yerle-
rinde Sa lı ı Geli tirici Uygulama 
Örnekleri, Çalı ma Hayatında Ka-
dın,  Sa lı ı ve Üreme Sa lı ı”, 
Doç. Dr. Aydın Ba bu  “Ödünç 

çilik ve Alt veren li kilerinden 
Do an Sorunlar ve  Sa lı ı ve 
Güvenli i”, Özcan Karabulut “
Sa lı ı ve Güvenli ine Sendikal 
Yakla ım, TÜRK- ’in Uygulama-
ları,  Sa lı ı ve Güvenli i Kurul-
larının Önemi ve Çalı ma ekli”, 
Celal Tozan “SGK Uygulamaların-
da  Kazaları ve Meslek Hastalık-
ları”, Enis Ba dadio lu “Ekono-
mik ve Sosyal Geli meler”, Hülya 
Uzuner “Çalı ma Hayatında Kadın

çilerin Sorunları ve TÜRK- ’in 
Çalı maları”, Kadir Tomas “  Gü-
venli i, KKD, Makine Koruyucu-
ları, Güvenlik aretleri,  Kaza-
larından Korunma, Kadın çilere 
li kin Mevzuat.”

Trabzon

Samsun
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salar borçlarını yenileyemediler, geri 
istediler. Paralarını alınca da Merkez 
Bankası’na ko up döviz istediler.

2001 krizi, hakiki anlamda bir 
krizdi; son derece yıkıcı etkileri oldu. 
O dönem aktif olarak ekonomi mu-
habirli i yapıyordum. Ba bakanlı-
ın, Hazine Müste arlı ı’nın, Merkez 

Bankasının önünde saatlerce, bazen 
40 derece sıcakta, bazen 0 derece’de 
bekledik. IMF heyetlerinin akın akın
geldi i ola anüstü bir dönemdi.

Krizin çok a ır sonuçları oldu. 
Yirmi banka battı, 60 milyar dolar 
düzeyinde faturası oldu Türkiye 
Cumhuriyeti’ne. Muazzam bir i -
sizlik tablosuyla kar ıla tık. Tabii 
bunun bir de siyasi sonucu oldu. O 
dönemin ardından, yıpranmamı , en 
iyi örgütlenmi  olan Adalet ve Kal-

kınma Partisi iktidara geldi. 2001 
krizinin bence en önemli sonucu bu-
dur. AKP de 2001 krizinin ardından
IMF deste iyle dizayn edilen ekono-
mi programında majör bir hata yap-
madı. Yapmadı ı gibi, uluslararası
sermayenin, piyasaların ve dünya 
ekonomisinin beklentileri do rultu-
sunda tahkim etti. Bu, mali disiplini 
önceleyen bir programdı. Finansal 
kırılganlı ı bitirmeye yönelik bir dizi 
yasal düzenlemeden olu uyordu. u
anda AKP ekonomi kurmayları bunu 
çok kabul etmek istemiyorlar ama 
iktidara geldiklerinde o programı
uyguladılar.

Dünyada da ciddi ekonomik 
çalkantılar ya anıyor. Kom umuz
Yunanistan iflasın e i ine geldi. 
Ya anan son ekonomik krizin 

“Basında sendikala ma, akçalı haklardan 
çok editoryal ba ımsızlık için gerekli.”

Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi’nde 
ekonomi muhabirli i yaptınız.
Ekonomide ya anan birçok 
geli meyi izlediniz. Türkiye’de 
ya anan ekonomik krizleri nasıl
de erlendiriyorsunuz. Türkiye 
ekonomisi neler atlattı son 
yıllarda?

2001 krizi bir borç kriziydi. Si-
yasi nedenlerden kaynaklanan, kötü 
yönetili imizle ilgili çok yüksek bir 
kamu borcu vardı. Buna bir de fi-
nansal kırılganlık e lik ediyordu. 
Enflasyon yüksek, bankaların ser-
maye yapısı da güçsüzdü. Cari açık
ile yüksek enflasyonun birlikteli i,
Türk lirasının de erini çok artırdı ve 
yüksek kamu borcuyla da birle ince
kriz çıktı. O sıra, büyük bir ihale var-
dı, be  küsur milyar dolarlık, kriz o 
ihaleyle birlikte patladı zaten. Piya-

Çi dem Toker ile röportajı Uzman Yardımcımız Güldane Karslıo lu yaptı.
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Türkiye’ye yansımaları ne ekilde
olur?

Dünyadaki kriz, Türkiye’de o dö-
nem ya anandan daha farklı. Avrupa 
imdi durgunlu u konu uyor. Kalı-

cı bir resesyona girme korkusu var. 
2008’de Mortgage krizi ile ba layan
ve onun tetikledi i bir kriz ya anıyor.
Aslında fiziken olmayan ve üretimin 
sonucu olmayan bir paranın türev-
lerinin, ka ıtlarının çıkarılmasıyla
geni leyen bir piyasa ve onun üstün-
deki cilalar döküldü ünde, ortaya çı-
kan bir krizdi 2008’de ya anan.

Bugünkü krize baktı ımızda yine 
biraz mali disiplin sorunu oldu u-
nu görüyoruz bütçelerde. Biraz da 
bankaların yeterli sermaye stokuna 
sahip olmamalarından kaynaklan-
dı ını görüyoruz. Bu krizin derin-
le me ihtimali bunun bir resesyona 
dönü mesi Türkiye’yi tabii ki etkiler 
ama bu etki bence bir kriz biçiminde 
olmaz.

Nasıl bir etkisi olur?

Bunun adı kriz olmaz. Avrupa 
Birli i alanı, Türkiye’nin en büyük 
ihracat ve dı  ticaret partneri. Bu 
dı  ticarete, ihracat kalemlerimize 
yansır. Zaten u anda Hükümetin 
ekonomi yönetiminin birkaç aydır
sürdürdü ü ve önümüzdeki dö-
nemde de sürmesini bekledi imiz,
aldı ı önlemlere ve önlemlerin pro-
filine baktı ımızda bunu görüyoruz. 
Türkiye’de kısa vadede kriz olmaz 

çünkü sorunlu bir bütçemiz yok. 
Bütçenin temel göstergeleri “görece” 
iyi. Bankacılık kesimindeki kırılgan-
lık, demin anlattı ım sebeplerden 
dolayı düzeltildi. Bu nedenlerle bir 
çökü  beklemiyorum. Küçülme ola-
bilir, i sizlik artabilir ama küçülme 
kriz de ildir.

Türkiye’nin ekonomik durumu 
birçok çevrenin iddia etti i gibi iyi 
mi sizce de?

Hayır, bunu söylemek istemiyo-
rum. Çok fazla gri ton var iyi ile kötü 
arasında. Ben sadece kriz ya amaya-
ca ımızı söylemek istedim. Ona ba-
karsanız yüzde 10’a yakın bir i sizlik
çok ciddi bir sorundur. Piyasaya i
talebiyle çıkan genç sayısı her sene 
katlamalı olarak artıyor. Bundan bir-
kaç sene önce be  yüz bin ki iden
söz ederken imdi yedi yüz bin ki i-
den bahsediyoruz. Dramatik bir dü-
ü  yok i sizlik oranlarında. Oranlar 

ilk defa Avrupa alanlarındaki Euro 
bölgesindeki birkaç ülkenin gerisine 
dü tü gibi yorumlar okuyoruz ama 
bu sevinilecek bir ey de il tabii ki.

Rakamlarda iyile meler
gözlemlenirken insanların ya am
kalitesinde bir iyile me olmuyor. 
Önümüzdeki yıllarda iyimser bir 
tablo görebilir miyiz Türkiye’de 
yoksa tam tersi mi olur? Bu konuda 
bir öngörünüz var mı?

Yeni i  alanları yaratılmadı ı sü-
rece bu tablonun daha iyi olmasına

imkan yok, daha da kötü olacak. 
kinci bir sebep olarak da e itimin

arzıyla istihdam arasında ahenk 
yok ki, bu çok önemli bir problem. 
Hükümetlerin de bunu kendilerine 
mesele etmesi lazım. Bir ara mesele 
eder gibi görünmü tü, öncelikleri 
arasına da alınmı tı. YÖK’le, Milli 
E itim Bakanlı ı arasında bu an-
lamda bir ili ki süreci ba lamı tı ki, 
bence anlamlıydı. Bu giri imin, kap-
samlı, sonuç odaklı ve takvime ba -
lanmı  biçimde sürmesi gerekiyor. 
Örne in, 50 leti im Fakültesi var u
anda Türkiye’de. Bence bunların bir 
bölümünün kapatılması lazım. Ken-
di mesle imizden bir örnek oldu u
için söylüyorum. Medyanın sayısal
olarak, bu kadar çok mezuna ihtiyacı
yok. Bu kadar çok ileti im fakültesi, 
gelecek adına mutsuzlu u ço altı-
yor, derinle tiriyor.

Birçok sektörde de ara eleman 
ihtiyacı var ama gerekli bölüm 
mezunları çok yetersiz sayıda.

Evet bu anlamda bir sorun var, 
bunun öncelenmesi gerekiyor.

Bölüm mezunları çok olunca 
aralarında i e girmek için yo un
bir rekabetin olması da normal. 
Yeni i e ba layan gençlerde tüm 
bunların olumsuz yansımasını
görüyor musunuz?

Bunu ben genelde gözlemliyo-
rum zaten, bugüne has de il. leti-
im fakültesi mezunu de ilim önce-

likle onu söyleyeyim. Ancak leti im
fakültelerinde “her eyden biraz 
mantı ı” oldu unu gözlemliyorum. 
Uzmanla amıyorlar. Zaman zaman 
ileti im fakültelerinin de i ik e itim
ve seminer programı oluyor. Orada 
birlikte çalı tı ımız genç arkada lar-
da bunu görme fırsatım oluyor. Her 
eyden birazla olmaz. O biraz dona-

nım eksikli iyle mezun olmasına yol 
açar. Bu da genç arkada larımız için 
bir problem tabi.

Çi dem Toker, basında her geçen gün sayıları artan kadın
yöneticilerden yalnızca biri, Ak am Gazetesi’nin Ankara 
Temsilcisi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan 
Toker, gazetecili e 1986’da Anka Ajansı’nda kültür-sanat 
muhabiri olarak ba ladı. Mesleki kariyerini ekonomi muhabiri 
olarak sürdürdü. Ekonomi basınının usta kalemlerinden biri oldu. 

Çi dem Toker ile Türkiye’de ya anan ekonomik krizler, medyada 
kadınların yükseli i, kadına yönelik iddet, medyanın emek 
konularına duyarsızlı ı ve Türkiye’deki sendikal örgütlenme 
üzerine konu tuk. Toker mesle inde yükselmi  bir kadın
ve deneyimli bir ekonomi gazetecisi olarak sorularımızı
de erlendirdi.
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Medyada son yıllarda kadınları üst 
görevlerde görüyoruz. Bu yükseli i
neye ba lıyorsunuz?

Ben dramatik bir yükseli  oldu-
u kanısında de ilim. Sadece biraz 

görünürlü ümüz artıyor. O yükseli
belki de ondan görünüyor.

Eskiden varsa da çok azdı. imdi
görebiliyoruz medyada kadınları
üst pozisyonlarda. Özellikle 
Ankara temsilcilerinin sayısında
önemli bir artı  var. Bunu neye 
ba lıyorsunuz?

Evet, yeterli de il tabii. Onun 
birçok farklı sebebi var. Önce kendi-
mizden ba layalım; Kadınların nefesi 
daha çabuk kesiliyor. Kabul etmemiz 
lazım. Bu, muhabirlikten itibaren 
ba lıyor, sahanın zorlayıcı ko ulları-
na kar ı güçlü bir direnç geli tirile-
miyor. Bunun yapısal sebepleri ola-
bilir, evlilik, anne olmak gibi, ba ka
birçok sebep de sayılabilir. Direnç 
katsayımız do al ya da do al olma-
yan sebeplerden, sosyal sebeplerden 
dolayı erkeklerinki kadar yüksek 
de il. Bu bize ili kin bir sebep ama 
onun ötesinde zaten genelde bir er-
kek egemen toplum olmamızın med-
yaya tezahürünün sonuçları var. O 
daha önemli bir ey tabi. Gazetecilik 
adanmı lık gerektiren bir i  bence. O 
adanmı lı ı; o zaman ve mekandan 
feragati göze alabilen, bu mesle i
hakikaten tutkuyla yapan arkada -
larımızın daha iyi pozisyonlarda ol-
du unu dü ünüyorum ve görebili-
yorum da.

Medyada çalı an kadınlar i lerinde
ba arılı olmak ve yükselmek 
istiyorlarsa aile ya amlarından
feragat etmek zorunda kalabilir 
diyebilir miyiz?

Aslında her genelleme gibi bu 
da yanlı . O yüzden genelleme yap-
maktan kaçınırım. Sonuçta her ili ki
ve aile kalıbı farklı olabilir. Ama bu 
meslek zaten böyle bir i tir. Ba ka
türlüsü elinizden gelmez. Yoksa ben 
uradan fedakarlık edeyim buradan 

biraz fedakarlık edeyim gibi mili-
metrik hesapları yok. Gazetecilik 
ucu açık mesaili bir i tir. Gece 11’de 
12’de yata ınızdan bir telefonla kal-
dırılırsınız, bazen uyumazsınız da. 
Yani kurallı kalıplı bir i  de il.

Ama bu da Türkiye’deki geleneksel 
aile yapısıyla ba da mayan bir 
i  tanımı çiziyor kadınlar için 
maalesef. Burada bir genelleme 
yapabiliriz Türkiye için 
dü ündü ümüzde.

Evet, aynen öyle geleneksel ya-
pıyla uyu muyor ku kusuz. Dolayı-
sıyla yava  yava  kademeli bir çekil-
me oluyor. Daha sakin, masa ba ında
daha dikkat ve analitik bir bakı
gerektiren, sahada sava  biçiminde 
olmayı gerektirmeyen pozisyonlar 
biraz daha kadınların kendi sosyal 
hayatlarıyla kendi tercihleriyle de bi-
çimleniyor, onu söylemeye çalı ıyo-
rum. Yani bu illa da kötü erkeklerin 
ve kötü erkek yöneticilerin tercihle-
rinden kaynaklanan bir ey de il.

Dedi iniz gibi bir sürü sebebi 
olabilir ama yükselmek için de bu 
i i a kla yapmak gerekiyor.

Tutkuyla yapmak gerekiyor. Ga-
zetecilik ekmek parası için, mecbur 
kalındı ı için yapılan bir i  de ildir,
olmamalı da. Ba ka türlüsü içimiz-
den gelmedi i için, istedi imiz için 
yapaca ımız bir i tir. Parası pulu, 
ücreti, di er eyler arkadan gelir.

Bir kadın olarak kadın iddetinin
(cinayetlerinin) son günlerde 
basında sıkça yer almasını sayısal
bir artı a mı yoksa bu konuda ülke 
olarak hassasiyet göstermemize mi 
ba lıyorsunuz?

kisinin de payı var. Bunun ne 
kadar ölçülebilir oldu undan emin 
de ilim. Kadına yönelik iddetin art-
tı ı bir gerçek. Ama bunun ötesinde 
medya çe itlili indeki geli me bunu 
daha görünür kılıyor. Medyanın, ga-
zeteleri bir kenara bırakırsanız, fiber 
optik kabloların ta ıdı ı bütün bu 

ekranların muazzam bir ço altma
gücü var. Sa da solda, evde, sokak-
ta her yerde ço altıyor. Bu ço altma,
meseleyi yeniden kurguluyor ve gö-
rünürlülü ünü artırıyor. Bu, kötü 
de il. Kadına yönelik iddetin far-
kındalı ının artması adına iyi bir ey
ama sorunu çözmüyor u anda. Bir 
de tabi medyadaki editoryal kademe-
deki kadınların sayıca artması buna 
olumlu katkı yapıyor. Mesela bizim 
yayın koordinatörümüz bir kadın,
Nergis Bozkurt, yazı i lerinde de çok 
sayıda kadın yöneticimiz var. Böyle 
bir profil, kadına iddet haberlerinin 
görünür kılınmasında etkili oluyor.

Medyanın son yıllarda eme e,
emekçinin sorunlarına
duyarsızla tı ı yönünde bir ele tiri
var. Buna katılıyor musunuz?

Kim yapıyor bu ele tirileri?

Çe itli platformlarda dillendirilen 
bir ele tiri. Özellikle emek 
çevrelerinde tabii ki. En son 
Tekel Eylemi’nde hiç yer almadı ı
kadar çok yazıldı basında emek 
konuları…

Dört yazı yazdım Tekel Eylemi 
konusunda. Çok da yakından iz-
ledim, henüz bu görevde de ildim
gazetede. Ba ından sonuna kadar 
yakından izledim. Medyanın emek 
haberlerine özellikle duyarsızla ması
diye bir ey oldu unu çok dü ünmü-
yorum. Ama çok farklı, parçalı, hız-
la de i en, kaygan ve a ır sorunları
olan, gündemi de çok hızlı de i en
bir ülkeyiz. ç siyaset çok ba at. Dı
politika bazen, u son dönem oldu-
u gibi rol çalıyor, öne geçiyor. Ama 

siyaset her zaman ilk sırada yer alan 
gündem maddesi oldu medyanın.
Tekel Eylemi’ne gelince ben do rusu
medyanın yeterli ilgiyi gösterdi ini
dü ünüyorum. çinde olanlar, o ke-
derli halleri ya ayanlar bunu yeterli 
görmemi  olabilirler ama sorun bu 
eylemin uzun sürmesinde ve çözüm-
süz kalmasından kaynaklandı.
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Aslında o dönemde medyayı
ikiye ayırabiliriz. Bazı gazete ve 
televizyonlar hergün eylemden 
bahsederken, bazıları ya çok az 
yer verdi ya da hiç yer vermedi. 
Sonuç olarak siz medyanın emek 
sorunlarına duyarsız oldu unu
dü ünmüyorsunuz. Gündem hızlı
de i ti i ve siz de son ya ananları
yansıtmak zorunda kaldı ınız için 
emekçi sorunu geri planda kalıyor.

Geri planda kalıyor ne yazık ki. 
Ama bu do ru bir ey de il tabii ki. 

Ama siz de söylediniz Türkiye’nin 
en önemli sorunlarından biri 
i sizlik. Türkiye’de içinde 
bulundu umuz ko ullarda da 
hiçbirimizin i  güvencesi tam de il,
hepimiz bir gün kendimizi o büyük 
i siz grubuna dahil bulabiliriz. 
Böyle bakıldı ında çok öncelikli 
bir konu olmasına ra men yine de 
sıra gelmiyor. 

Sıra gelmiyor. ki sebeple. Ter-
cihler nedeniyle de gelmiyor. Med-
yanın “medya” olmasından dolayı
da gelmiyor. Medyanın sahiplik ya-
pısını kastediyorum. Çok derin ve 
karma ık bir konu bu. Basın ne za-
man basın olmaktan çıkıp medyaya 
dönü tü, o süreçle beraber emekçi 
sorunları haber olarak daha az gö-
rülmeye ba ladı. Sendikala ma da 
buna ba lı olarak azaldı ve bitti. Bu 
bir sonuç ama, neden de il.

Kötümser bulabilirsiniz ama ben 
gerçekçilik diyorum, bu sürecin geri 
dönece ini çok zannetmiyorum. Asıl
i i gazetecilik olan gazete sahiplerinin 
tarihte kaldı ını dü ünürsek ve med-
ya dı ında pek çok alanda; finansta, 
sigortacılıkta, enerjide, madende var 
olan i  sahipleri medyada oldu u
müddetçe, sendikal örgütlenmede 
eski günlere dönülebilece ini ben 
çok dü ünmüyorum gerçekçi olmak 
adına. Üstelik bu sadece Türkiye’yi 
etkileyen bir rüzgar da de il.

Türkiye’deki sendikal örgütlenme 
hakkında neler dü ünüyorsunuz?

Basında örgütlenmeye ihtiyaç 
oldu unu dü ünmüyor musunuz?

Medyada sendikala ma gerekli-
dir. Ama parasal ve akçalı haklardan 
ziyade, editoryal ba ımsızlık için, 
ifade özgürlü ünün daha iyi vücut 
bulabilmesi için, habercili in daha 
hakkıyla her türlü korkudan azade 
olarak yapılabilmesi için önemli-
dir. Yani 30 yıl önceki medyadaki, 
basındaki örgütlenme ile bugünün 
ko ulları ile medyadaki örgütlenme 
dinamikleri aynı de il. Sendikal ör-
gütlenmenin bu anlamda bir ihtiyaç 
oldu unu dü ünüyorum.

Medya çalı anları parasal haklarını
bireysel olarak yeterince elde 
edebiliyorlar mı? Yani parasal 
haklarının korunmaya ihtiyacı yok 
mu? Maddi açıdan rahatlar mı?

Hayır de iller elbette. Ama bu 
konuda medyanın de i ik sektörle-
ri arasında da farklılık var, uçurum 
var. Gazete çalı anlarının ücretleri 
ile televizyon çalı anlarının ücretleri 
arasında ciddi skala farklılıkları var. 
Uygulanan yasalar farklı. Sarf ettikle-
ri eme e kar ılık yeterli gelecek pa-
rayı kazanamıyor medya çalı anları.

Bireysel ba arılara ba lı olarak 
bireysel pazarlıklarla bazıları iyi 
kazanırken, daha alt seviyede 
çalı anlar ma dur ediliyor de il mi 
birçok sektörde oldu u gibi?

Bireysel ba arıların ödüllendiril-
mesine kar ı de ilim çünkü haberci-
lik böyle bir i . Çok yüksek rekabet 
gerektiren, bir göz ve bakı  i i, his-
setme, sezgi i i ve o sezgiyi bilgiyle 
donatma i i, sürat ve enerji i i. O ka-
dar çok eyin bir arada olması gere-
kiyor ki. Bunların hepsini kendinde 
barındıranın daha iyi ücret almasına
kar ı de ilim. Ancak hak ettiklerinin 
çok altında ücretler alan gazeteci sa-
yısı hiç de az de il.

Sendikaya sektörde çalı an her-
kesin inanması lazım. Yani öyle bir 
dönem olur ki, ihtiyaçlar öyle bir 
dayatır, artlar öyle ekillenir ki ve o 
öyle bir sürece dönü ür ki, o süreç-
te de i im kaçınılmaz olur. Böyle bir 
süreç olmadıkça ve gelmedikçe zor. 
Çünkü öbür yandan da öyle bir ey
var, i siz kalma korkusu, ideallerin 
ve yüksek de erlerin çok önüne ge-
çebiliyor. Bunu insan davranı larında
geçmi te de gördük imdi de görebi-
liyoruz. Kınamak anlamında de il bir 
realite anlamında söylüyorum.



LACA LAVE KATILIM PAYI 
UYGULAMASINA TEPK
KUMLU: “ LAÇ F YATLARINA
UYGULANAN ND R M TUTARI 
S GORTALI HASTALARDAN ALINMAK 
STENMEKTED R”

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, 15 Aralık
2011 günü ilaca ilave katılım payı uygulaması ile ilgili 
bir açıklama yaptı. Kumlu açıklamasında unlara yer 
verdi:

“TBMM Sa lık, Aile, Çalı ma ve Sosyal ler
Komisyonu’nda 15.12.2011 Per embe günü (bugün) 
görü ülecek olan “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı ı
Kanunu ile Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı”nda sigortalı hastalara verilecek her bir 
ilaç kalemi veya kutu adedi için 3 lirayı geçmemek üzere 
katılım payı alınması öngörülmekte, yatan hastalardan 
ise yüzde 1 oranında katılım payı alınması hükmü ko-
runmaktadır.

Hiç ku kusuz Tasarı’da birle ik hizmetler üzerinden 
emeklilik, ya lılık ya da malullük aylı ı ba lananlar ile 
ölenlerin hak sahiplerine emekli ikramiyesi ödenmesine 
olanak sa lanması; Van depreminde malul kalan sigorta-
lılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık ba lan-
ması olumlu hükümlerdir. Ancak tüm kesimlerce destek-
lenecek bu düzenlemelerin yapıldı ı Tasarı’nın içerisine, 
tüm kesimlerin haklı olarak tepki gösterecekleri “ilaca 
ilave katılım payı uygulanmasına” ili kin düzenlemeye 
de yer verilmesi dü ündürücü ve üzüntü vericidir.

Anayasa Mahkemesinin ilgili yasayı iptalinden sonra, 
2007 yılında Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık Sigortası
Kanunu’nda De i iklik Yapan Kanun Tasarısı’nın görü-
ülmesi sırasında Çalı ma Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 

Çelik ile Emek Platformu’nu olu turan ba kanlar arasın-
da sa lanan mutabakatta, yatan hastalardan katılım payı
alınmayaca ı karara ba lanmı , Ancak Faruk Çelik’in ba-
kanlıktan ayrılmasından sonra Kanun’a yapılan ilave ile 
yatan hastalardan yüzde 1 oranında katılım payı alınması
öngörülmü tü.

Komisyonda görü ülecek Tasarıda maddenin ilgili 
hükmü yeniden düzenlenirken, Sayın Çelik ile vardı-
ımız mutabakat gere i beklentilerimizin aksine yatan 

hastalardan yüzde 1 katılım payı alınması hükmü aynen 
korunmu  ve ayaktan tedavilerde yüzde 10 ve 20 oranın-
daki katılım payına ilave olarak ayrıca sigortalı hastalara 
verilecek her bir ilaç kaleminden veya kutu adetinden 3 
liraya kadar katılım payı alınması ön görülmü tür.

Bu uygulama ile ilaç fiyatlarına uygulanan indirim tu-
tarı sigortalı hastalardan alınmak istenmektedir.

Çalı anlar yeteri kadar genel sa lık sigortası primi 
ödemekte ve katılım payı vermektedir.

Bu yetmiyormu  gibi, sigortalı hastaların cepten öde-
mekte oldukları para miktarının artırılması, özellikle 
ba ta dü ük gelirli sigortalılar olmak üzere tüm sigortalı-
ların tedavi olmalarını zorla tıracaktır.

lgili düzenlemenin sosyal tarafların görü ünün alın-
madan yapılması da o çok sözü edilen “sosyal diyalog” 
adına üzücü bir durumdur.

TÜRK- , TBMM’ den yatan hastalardan yüzde 1 ora-
nında katılım payı alınması ile her bir ilaç kaleminden 
veya kutu adetinden 3 liraya kadar katılım payı alınma-
sına ili kin hükümlerin yasa metninden çıkarılmasını
talep etmektedir.”

TBMM KOM SYONU’NDA
LACA LAVE KATILIM 

PAYI UYGULAMASININ 
TASARI METN NDEN
ÇIKARILMAMASINA TEPK
KUMLU: “TASARIDA YAPILAN DE KL K
YETERS Z”

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, ilaca ilave 
katılım payı uygulaması öngören Tasarı’nın TBMM Sa -
lık, Aile, Çalı ma ve Sosyal ler Komisyonu görü mele-
rinde Tasarı metninden çıkartılmaması ile ilgili olarak 16 
Aralık 2011 günü bir açıklama yaptı. Kumlu açıklama-
sında unlara yer verdi:

“TBMM Sa lık, Aile, Çalı ma ve Sosyal ler
Komisyonu’nda 15.12.2011 Per embe günü görü ü-
len ‘Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı ı Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı’nda sigortalı hastalara verilecek her bir ilaç kale-
mi veya kutu adedi için 3 lirayı geçmemek üzere katılım
payı alınmasını öngören düzenleme de i tirilerek, 4 ka-
leme kadar ilaç yazılı olan her reçete için toplam 3 lira, 
4 kalemden fazla her bir kutu ilaç için de ayrıca 3 liraya 
kadar katılım payı alınması; yatan hastalardan ise yüzde 
1 oranında katılım payı alınması hükmünün korunması
kararla tırılmı tır.

Söz konusu de i iklikler pozitif yönde olsa da bek-
lentileri kar ılamamaktadır.
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TÜRK- , TBMM’den ilaca uygulanması öngörülen 
ek katılım payı ile yatan hastalardan alınacak yüzde 1 
katılım payının tümüyle Tasarı metninden çıkartılmasını
istemektedir.

Tasarı önümüzdeki günlerde TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nunda görü ülecektir.

TÜRK- , taleplerinin TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda kar ılık bulmasını beklemektedir.

Tasarı’da birle ik hizmetler üzerinden emeklilik, 
ya lılık ya da malullük aylı ı ba lananlar ile ölenlerin 
hak sahiplerine emekli ikramiyesi ödenmesine olanak 
sa lanması; Van depreminde malul kalan sigortalılar
ile ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık ba lanması
olumlu hükümlerdir. Ancak, bu hükümlerden ya anmı
ve ya anacak olan tüm depremlerde ölen yada malul ka-
lanların da yararlanmalarına olanak sa lanması ve hiç 
bir ko ul öngörülmeden birle ik hizmetler üzerinden 
emekli aylı ı, ya lılık aylı ı, malullük aylı ı ba lananlar
ile ba lanacak olanlara ve ölenlerin hak sahiplerine de 
emekli ikramiyelerinin ödenmesi gerekmektedir. TÜRK-

, ilgili hükümlere bu çerçeveden bakılmasını da talep 
etmektedir”

TÜRK-  VE HAK- ’TEN
FRANSA’YA SÖZDE ERMEN
SOYKIRIMI TEPK S

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu ve HAK-
Genel Ba kanı Mahmut Arslan, Ermeni iddialarının red-
dedilmesini suç sayan yasa teklifinin Fransız meclisinde 
oylanacak olması nedeniyle Avrupa çi Sendikaları Kon-
federasyonu (ETUC) ve Fransa’dan CGT, CFTC, CFDT 
Konfederasyonlarına 21 Aralık 2011 günü ortak bir tepki 
mektubu gönderdi.

Mektupta, “Türkiye i çi hareketi, böyle bir konuda 
Avrupa i çi sınıfının sessiz kalmayaca ına, dü ünce ve 
ifade özgürlü ünü kısıtlayan ve ya anmı  gerçekleri bir 
kenara bırakarak tarihi, siyasi amaçlarına göre ekillen-
dirmek arzusunda olanlara kar ı tepkisini gösterece ine
inanmaktadır” denildi.

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu ve HAK-
Genel Ba kanı Mahmut Arslan tarafından ortakla a gön-
derilen mektupta u görü lere yer verildi:

“Uluslararası tarihçileri ve ara tırmacıları bir araya 
getirerek sözde Ermeni soykırımı iddialarının incelen-
mesi ve aydınlatılması yönünde Türk Hükümeti bugüne 
kadar pek çok öneride bulunmu tur. Türkiye i çi hare-

keti, tarihin objektif bir ekilde de erlendirilmesinden
yanadır ve tarihin politik hesaplarla ekillendirilmeye
çalı ılmasından son derece rahatsızlık duymaktadır. Bu 
anlamda, Türk Hükümetinin tarihi tarihçilere bırakma
dü üncesine katılmakta ve bu konuda bütün ülkelerin 
destek vermesini beklemektedir.

Türkiye i çi hareketi, konunun uluslararası tarihçi ve 
ara tırmacıları bir araya getirerek incelenmesini kabul 
etmeyenlerin farklı amaçlar ta ıdıklarına veya söz konu-
su dönemde kendi suç ve hatalarını gizlemek istedikleri-
ne inanmaktadır. Ayrıca, Ermeni soykırımını reddetmeyi 
suç sayan bir yasayı kabul eden veya tartı an ülkelerin 
demokrasi ve insan hakları anlayı larının sakat oldu una
inanmaktadır.

Yüzünü tarih boyunca Avrupa’ya dönmü  olan 
Türkiye’yi asılsız iddia ve anlamsız taleplerle yıpratmak
isteyenler her zaman var olmu tur. Ancak inandı ı do -
ruları söyledi i için kendisini veya bir ulusu haksız bir 
ekilde soykırımla itham edenlere kar ı çıktı ı için bir 

insanı suçlu görmek hatta bu uygulamayı yasala tırmak
nasıl bir bakı  açısıdır, anlamak mümkün de ildir. Dü-
ünce ve ifade özgürlü ünü yasayla kısıtlamak bu yüz-

yılın ya da Avrupa Birli i’nin de erleri olmadı ı gibi; 22 
Aralık 2011 günü, aydınlanma ça ının be i i olan ve söz 
konusu dönemde ya ananları gayet iyi bilen Fransa’nın
Milli Meclis’inde görü ülecek olması ise içler acısı bir 
durumdur.

Türkiye i çi hareketi, böyle bir konuda Avrupa i çi
sınıfının sessiz kalmayaca ına, dü ünce ve ifade özgür-
lü ünü kısıtlayan ve ya anmı  gerçekleri bir kenara bı-
rakarak tarihi, siyasi amaçlarına göre ekillendirmek
arzusunda olanlara kar ı tepkisini gösterece ine inan-
maktadır.”

FRANSA’YA TEPK
TÜRK-  Yönetim Kurulu, kamuoyunda “soykırımı

inkar yasası” olarak bilinen ve 1915 olaylarıyla ilgili Er-
meni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifi-
nin, Fransız Ulusal Meclisi’nde kabul edilmesini 22 Ara-
lık 2011 günü yaptı ı bir açıklamayla kınadı. Yönetim 
Kurulu açıklamasında unlara yer verildi:

“Tarihin objektif bir ekilde de erlendirilmesinden
yana olan TÜRK- , Fransız Ulusal Meclisi’nde alınan
kararın tarihin politik hesaplarla ekillendirilmeye çalı-
ılması gayretlerinin bir ifadesi saymaktadır. yi niyetten 

uzak bu tür yakla ımlar yaraların sarılmasından ziyade 
yeni yaraların açılmasını beraberinde getirecek ve uz-
la mazlıkları derinle tirecektir. Geli mi  demokrasinin 
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örneklerinden biri sayılan Fransa’da ifade özgürlü ünün
ipotek altına alınmasını beraberinde getiren bu karar de-
mokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

TÜRK- , Fransız Senatosu’nun Meclisten geçen söz 
konusu yasa teklifine geçit vermeyerek bu yanlı tan dö-
nülmesine ili kin beklentisini dile getirmektedir.”

KIRIKKALE EH TLER
TÜRK-  Yönetim Kurulu, Kırıkkale Mühimmat Depo-

sunda meydana gelen patlama sonucu dört i çimizin ha-
yatını kaybetmesi ile ilgili 3 Ocak 2012 günü bir açıklama 
yaptı. Yönetim Kurulu açıklamasında unlara yer verildi:

“2 Ocak 2012 gününün ilk saatlerinde Kırıkkale Mü-
himmat Deposunda meydana gelen patlama sonucunda 
Türk Harb-  Sendikamıza üye Salih Erkeç, Adnan Da -
deviren, Samet Aygar ve Cezayir Çalı kan isimli arka-
da larımızın vefatları, TÜRK-  toplulu unda büyük bir 
üzüntüye neden olmu tur. Askeri i yerlerinde çalı an
i çilerimizin yüksek risk altında oldu u bir gerçektir. 
Bu i yerlerinde i  sa lı ı, i  güvenli i önlemleri üzerinde 
hassasiyetle durulması gerekti i açıktır. Genel Kurmay 
Ba kanlı ı, konuyla ilgili olarak yaptı ı açıklamada, pat-
lamayla ilgili adli ve idari soru turmanın ba latıldı ını
açıklamı tır. Bizim gönlümüzde i  kazaları sonucu vefat 
eden bütün arkada larımız gibi bu dört arkada ımız da 
ehittir. Söz konusu arkada larımızın Kara Kuvvetleri 

Komutanlı ı tarafından da ehit sayılmaları ve mertebe-
lerinin hukuken de tescili bu acı olay kar ısındaki tek 
tesellimizdir. TÜRK-  bu memnuniyetini yazdı ı bir 
mektup ile Kara Kuvvetleri Komutanlı ı’na da iletmi tir.
TÜRK-  olarak, hayatını kaybeden i çilerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Harb-  Sendika-
mıza ve üyelerine ba sa lı ı ve sabır diliyoruz.”

KILIÇDARO LU’NA
MEKTUP

TÜRK- , TBMM Grup Toplantısında yaptı ı konu -
mada yer alan TÜRK-  aleyhine söylemleri nedeniyle 
CHP Genel Ba kanı Kemal Kılıçdaro lu’na bir mektup 
gönderdi. TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu ve 
TÜRK-  Genel Sekreteri Pevrul Kavlak imzasıyla gön-
derilen mektupta unlara yer verildi:

“Sayın Genel Ba kan;

Uzunca bir süredir TÜRK-  kar ıtı tavrınızı ve 
TÜRK- ’e kar ı öfkenizi dikkatle ve sabırla izliyoruz.

TÜRK- ’i ‘arka bahçeniz’ olarak görmek istedi inizi 
biliyor, ‘arka bahçe olma’ gelene i hiçbir zaman bulunma-

yan TÜRK- ’in tüm siyasi partilere koydu u mesafeyi size 
de koymasının sıkıntısını ya adı ınızı ve bu nedenle olur 
olmaz her konuda TÜRK- ’i hedef aldı ınızı görüyoruz.

Çok iyi biliyorsunuz ki sendikalar bütün demokratik 
ülkelerde oldu u gibi ülkemizde de demokrasinin temel 
kurumlarından biridir ve demokratik i leyi , sendikala-
rın do al yapısını olu turmaktadır.

TÜRK- ’ in ve üye sendikalarının yöneticileri, i çi-
nin huzurunda tıpkı sizler gibi genel kurullarda seçilir. 
Onları seçen genel kurul, yasal zorunluluk gere i alacak-
ları ücretleri de belirler. Bu nedenle sendika yöneticileri-
nin ücretleri de, bindikleri otomobiller de onları seçenler 
tarafından bilinir.

Asgari ücretin nasıl belirlendi i, bu belirlemeyi yapan 
kurulun yapısı ve çalı ma ko ulları tarafınızca bilinmekte-
dir. TÜRK- ’in tercihi bu dönemde muhalefet erhi koyup, 
zam oranının dü ük belirlenmesine neden olmak yerine, 
i çinin cebine girecek para miktarını artırmak yönünde ol-
mu tur. Bu gerçe i kavramanız için, i verenin ve hüküme-
tin önerdi i zam oranları ile bu oranın nasıl tarafımızdan 
iki katına çıkarıldı ını ara tırmanız yeterli olacaktır.

Kaldı ki TÜRK- , alınan zam oranının yetersiz oldu-
unu vurgulamı , ancak i çileri daha dü ük bir zamma 

mahkum etmemek için söz konusu orana onay verdi ini
de açıklamı tır.

TÜRK-  ile ilgili her konuda oldu u gibi, asgari üc-
ret konusunda da kuru, yetersiz ve tek yanlı bilgilerle 
konu manız, bilmelisiniz ki, her eyden önce partinizi 
yıpratmaktadır.

çi kurulu larını dı layarak, üyemiz i çileri tahrik 
ederek varabilece iniz bir yer yoktur. TÜRK-  toplulu-
u, söylemlerinizde kullandı ınız üsluptan son derece 

rahatsız olmaktadır ve bilmelisiniz ki bu rahatsızlı ın
tepkiye dönü mesi bizlerce güçlükle engellenmektedir.

Yapmanız gereken Türkiye’nin en geni  seçmen ke-
simini olu turan i çilerin ve emeklilerinin oylarını niçin 
alamadı ınızı dü ünmek, onlarla ve temsilcileri ile niçin 
sürekli kavga etti inizi, niçin öfke dolu oldu unuzu sor-
gulamaktır.

Sorgulamanız gereken bir di er husus da, bizlerle 
yaptı ınız ba  ba a görü melerde sergiledi iniz pozitif 
ve uyumlu tavrı niçin kürsülerde terk etti inizdir. ‘Özü 
sözü bir genel ba kan’ olabilmenin bir yolu da ba  ba a
görü melerle, kürsü söylemlerinde aynı dili kullanabil-
mekten geçmektedir.

TÜRK- , hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmadı ı
gibi CHP’nin de arka bahçesi olmayacaktır ve bu durumu 
kabullenmeniz bundan sonra ataca ınız adımlar açısın-
dan yararlı olacaktır.”
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Cumhurba kanı Gül’den Sendika ve Meslek Kurulu larına ftar
Cumhurba kanı Gül’ün Çankaya Kö kü’nde 17 A ustos 2011 günü verdi i iftar yeme ine

ba ta TÜRK-  olmak üzere sendika ve meslek kurulu larının temsilcileri katıldı.

Cumhurba kanı Abdullah Gül, 
sendika ve meslek kurulu u

temsilcileriyle Çankaya Kö kü’ndeki
iftar yeme inde bir araya geldi.

Yemekte bir konu ma yapan Cum-
hurba kanı Abdullah Gül, her eyin
ba ında huzur ve güvenli in geldi i-
ne i aret ederek, huzur ve güvenli in
çok geni  anlamda dü ünülebilece i-
ni belirtti ve “  dünyasındaki huzur, 
kar ılıklı anlayı  ve dayanı ma çok 
önemlidir. Bir tarafta i verenlerimiz,
bir tarafta çalı anlarımızın, emekçile-
rimizin temsilcisi sendikalarımız. Bü-
tün alanlarda, sanayide, hizmet sek-
töründe, tarımda,her alanda çalı ma
hayatındaki huzur, bir memleketin 
genel huzurunun temel direklerin-
den biridir. Bunu sa lamak da tabii 
ki devletin görevidir” dedi.

Cumhurba kanı Gül, konukla-
rının Türkiye’nin sadece ekonomik 
hayatıyla de il, daha geni  anlamda 
siyasi ve demokratik hayatıyla ilgi-
li görü lerinin ve tavsiyelerinin de 
oldu unu ve kendisinin tüm bun-
ları dikkatli bir biçimde izledi ini
kaydederek herkesin bu fikirlerden 
azami derece faydalanması gerekti-

ini aktardı. Bunların, Türkiye’nin 
gelece ini kurmakta büyük ufuklar 
açaca ına olan inancını dile getiren 
Cumhurba kanı Gül, “ unu unut-
mayalım ki, memleket kendi mem-
leketimizdir. Hepimiz bu ülkenin 
birbirine e it erefli vatanda larıyız;
hepimizin bireysel sorumlulu u ol-
du u gibi kurumsal sorumlulu u da 
vardır.” dedi.

Dünyanın özellikle son yıllarda
büyük ekonomik krizlerle kar ıla tı-
ını kaydeden Cumhurba kanı Gül, 

2008 krizinin üzerinden dünyanın
bir ba ka kriz ile kar ı kar ıya oldu-
unu kaydederek, bütün bunların her 

ülkenin kırılgan olabilece ini göster-
di ine dikkat çekti. Cumhurba kanı
Gül, “Bu ortamda ülkeler ne kadar 
kendi evlerini düzene koyarlarsa, 
kendi iç barı larını diyalog yoluyla 
temin ederlerse, çalı ma hayatında
ne kadar çok kar ılıklı anlayı  ve 
birbirinin hukukuna saygı duyulan 
bir ortam olu ursa bu zararlardan o 
kadar etkilenmeden kurtulabilirler. 
Tabii ki sadece bu krizlerden kurtul-
mak de il, refah düzeyini topyekün 
yükseltmek, yüceltmek gerekir.” 
dedi.

Ülkemizde bazı bölgelerde hâlâ 
refah düzeyinin geride oldu una dik-
kat çekerek, konuklarından, elbirli i
içerisinde çalı arak, tüm enerjilerini 
ülkemizin refahı ve mutlulu u için 
vermelerini isteyen Cumhurba kanı
Gül, “Sizler çalı ma hayatını en de-
erli temsilcilerisiniz; sizler ne kadar 

mutlu olursanız bu memleket o kadar 
mutlu demektir” eklinde seslendi.

Mutlulu un sadece özgürlükler-
le, hukukla olmadı ını ifade eden 
Cumhurba kanı Gül, bunun yanında
ekonomik zenginli in ve tüm vatan-
da ların temel ihtiyaçlarını rahat bir 
ekilde kar ılayabilece i bir ortamın

sa lanamaması halinde mutluluk-
tan bahsedilemeyece ini vurguladı.
Cumhurba kanı Gül, kiminin yedi i,
kiminin baktı ı bir ülkede mutluluk-
tan bahsedilemeyece ini aktararak, 
“Kom usu açken, di er bir kom u-
nun tok olmasını dü ünemeyiz. O 
bakımdan elbirli i içerisinde, bir 
taraftan kamuda, devlette sorumlu 
olanlar, bir taraftan özel sektörde so-
rumlu olanlar, hep beraber elbirli i
içerisinde bu arzu etti imiz hedefle-
re, ortama ula aca ız ve bunu sa la-
mak da bizim elimizde” dedi.
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Yargı, ekonomik yükümlülükten 
kaçmak için ta erona ba vuran

i verenler aleyhine örnek bir karara 
imza attı. Nihat Öztürk adlı ta eron
i çinin açtı ı i e iade davasında mah-
keme, Desan Tersanesi’nde, yasalara 
aykırı biçimde, sırf yasal yükümlü-
lükten kaçmak için hileli ekilde ta-
eron bir irket kuruldu unu, i çiler

ta eron irkette gösterildi i halde 
bütün talimatların asıl i veren tara-
fından verildi ini tespit etti. Mahke-
me, Öztürk’ün de ta eron firmanın
de il, asıl i veren olan Desan kadro-
sunda sayılmasına karar verdi.

Nihat Öztürk adlı i çi 1 Mayıs
2008’de aylık 850 TL’ye Desan’da 
‘Pruva Tersanecilik’ adlı ta eron ir-
kette i e ba ladı. 2 Ocak 2010’a ka-
dar bu irket adına çalı tı. Ardından
‘performans dü üklü ü’ gerekçesiy-
le i ten atıldı. Öztürk, Kartal 1. 
Mahkemesi’nde i e iade davası açtı.
Öztürk’ün avukatları, verdikleri di-
lekçede, her ne kadar müvekkilleri 
Pruva adlı ta eronda çalı sa bile asıl
i veren olan Desan’ın kadrosunda 
sayılması gerekti ini savundu. Desan 
ise aynı nedenle itiraz etti. Desan’a 
göre, davanın muhatabı kendileri 
de il, Pruva adlı ta eron irketti.

Tuzla’da Örnek Karar
Bu iddialar üzerine mahkeme 

Avukat Nafiye Ceylan’ı bilirki i ta-
yin etti. Raporda, bilirki i, 29 Nisan 
2011’de ke ife gitti i tersanede, Pru-
va adlı irketin yetkilisiyle görü mek
istedi. te bu noktada asıl i veren
ile ta eron irket ili kisi ortaya çık-
tı: “Davacının ba lı çalı tı ı Pruva 
irketinin yetkilisi ile görü ülmek

istenmi  ancak böyle bir ki iye ula-
ılamamı tır. Sadece davacının çalı -

tı ı sahada yapılan ke ifte, Desan’a 
ait i  kıyafetleri ile i çiler gözlemlen-
mi , ancak bu ki ilerin hangisinin alt 
i veren i çisi, hangisinin asıl i veren
i çisi oldu u anla ılamamı tır.”

Bilirki i’nin yaptı ı inceleme-
ye göre Desan, Pruva adlı irketle
yalnızca bir geminin raspa, boya ve 
sıvama i leri için sözle mi ti. Fakat 

 Yasası’na göre, yalnızca uzmanlık
gerektiren i ler ta erona havale edi-
lebilirdi. Oysa boya ve sıvama için 
uzmanlık gerekmiyordu. Raporun-
da bilirki i bu durumu öyle de er-
lendirdi: “Bu husus Alt verenlik
Yönetmenli i’ne aykırı bir durum-
dur. Sadece ekonomik nedenlerle 
yasal düzenlemelerden kurtulmak 
amacıyla kurulan bir ili ki oldu u
kanaati uyandırıyor.”

Bilirki i, daha önce Desan’da 
çalı mı  iki i çiyi de tanık olarak 
dinledi. Bu i çiler Desan’da i e ba -
ladıklarını, daha sonra bordrolarına
Pruva yazıldı ını, fakat talimatların
yine Desan’daki yetkililer tarafından
verildi ini anlattı. Ayrıca Bilirki i,
Desan’ın dokuz irkete daha ortak 
oldu unu, dokuz irketten birinin 
de Pruva oldu unu tespit etti. Bir 
Pruva faturası üzerinde de Kapta-
no lu Holding’in ka esinin bulun-
du u belirlendi.

Bu veriler ı ı ında Bilirki i, iki 
irket arasında organik bir ba  bu-

lundu unu, iki irket arasındaki
ili kinin, yasalara aykırı bir ekilde
muvazaalı kuruldu unu raporunda 
ifade etti. Dolayısıyla davacı Nihat 
Öztürk’ün ba tan bu yana Desan’ın
i çisi oldu unu ve i e iade edilmesi 
gerekti ini raporuna yazdı. Kartal 1. 

 Mahkemesi’nde 8 Eylül 2011’de 
görülen son duru mada Hâkim, bi-
lirki i raporu do rultusunda davalı
irketin Desan, i çi Öztürk’ün de 

Desan’ın i çisi oldu unu belirterek 
i e iadeyi onadı. Ayrıca dört aylık
ücret ve tazminatlarının da ödenme-
sini kararla tırdı.



Av. Selçuk EREN
av.selcukeren@hotmail.com

752008 yılında yürürlü e giren sos-
yal güvenlik reformuyla birlikte, 

do um yapmı  kadınlara borçlanma 
hakkı getirilmi ti. Düzenleme göre, 
iki do um yapmı  olan kadınlar,
do um sonrası çalı amadıkları iki-
er yıldan toplam dört yıllık süreyi 

borçlanabilecekti.

Borçlanma hakkı yasaya girdi 
girmesine ancak uygulamada yorum 
farklılıklarından kaynaklanan so-
runlar bitmek bilmiyor. SGK önce, 
do umdan önce sigortalı olmak ve 
i ten ayrıldıktan sonra 300 gün için-
de do um yapmı  olmak artlarını
aradı. Daha sonra 300 gün artını
kaldırdı fakat do umdan önce sigor-
talı (SSK) olma artı devam etti.

Do um borçlanmasından yarar-
lanmak isteyen ama do um öncesi 
SSK giri i olmayan binlerce kadının
borçlanma talebi reddedildi. Bunun 
üzerine konu yargıya ta ındı ve yargı
kararları çıkmaya ba ladı. Bunlardan 
biri de zmir 6.  Mahkemesi kararıy-
dı. Mahkeme, sigorta ba langıcından
önceki do umların da borçlanılabi-
lece ine hükmetmi  ancak bu karar 
Yargıtay tarafından bozulmu tu.

Do um Borçlanmasıyla lgili
Yargıtay Kararı

6.  Mahkemesi, Yargıtay’ın boz-
ma kararına kar ı direndi ve konu 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na 
intikal etti. Dava açmı  veya açma-
ya hazırlanan yüz binlerce kadın
buradan çıkacak kararı bekliyor-
du ve nihayet karar çıktı. Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu 2011/10-311 
esas No’lu kararında, “Do um borç-
lanması yapabilmek için do umdan
önce SSK’lı çalı mı  olmak arttır”
dedi. Yani sigorta ba langıcınızdan
önce yapmı  oldu unuz do umları
borçlanamayacaksınız.

Emekli çiye Kötü Haber
Danı tay 10. Dairesi, sadece 

kamu görevlisi emeklilere 
banka promosyonu verilmesini 
öngören Ba bakanlık genelgesi-
nin iptal istemini, oy birli iyle 
reddetti.

Türkiye Emekliler Derne i üye-
si bir i çi emeklisi, Ba bakanlık’ın

20 Temmuz 2007’de yayımlanan
‘’Banka Promosyonları’’ konulu 
genelgesinin, ‘’sadece kamu gö-
revlilerine ödenecek promosyon-
ları düzenlemesi, i çi emeklilerini 
kapsamaması nedeniyle e itlik il-
kesine ve hukuka aykırı oldu u-
nu’’ ileri sürerek, iptali istemiyle 
Danı tay’da dava açtı.

Dairenin kararında, ‘’Genel-
genin 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu uyarınca çıkarıldı ı
dikkate alındı ında bu yasa kap-
samında bulunmayan i çilere ait 
emekli maa larını kapsamayacak 
ekilde düzenleme yapılmasında

hukuka aykırılık bulunmamakta-
dır’’ ifadesi kullanıldı.



Meclisin Sosyal-Sınıfsal Bile imi
(1946-1960)

1946-1960 döneminde yasama or-
ganında i çi-sendikacıların sayısı ve 
i çi sınıfının sosyal temsili son derece 
cılızdır. Dönem içinde yapılan 4 genel 
ve 4 ara seçim sonucunda sadece 14 
(bazıları tekrar seçildi i için 11 isim 
söz konusudur) i çi-sendikacı köken-
li milletvekili seçilebilmi tir. Toplam 
2103 milletvekilinin sadece 14’ü i çi
ve sendika kökenlidir (Tablo 1).

Sendikacı-i çi kökenli milletve-
killerinin siyasi partiler arasında da-
ılımı konusunda da ciddi farklılıklar

söz konusudur. Demokrat Parti’den 
(DP) 12 i çi-sendikacı kökenli mil-
letvekili seçilirken, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden (CHP) ise sadece 2 mil-
letvekili seçilebilmi tir. CHP millet-
vekilleri içinde i çi-sendikacı köken-
li milletvekili sayısının azlı ı sadece 
dönem boyunca CHP milletvekille-
rinin azlı ı ile açıklanamaz. Çünkü 
oransal olarak da CHP, DP’nin çok 
gerisindedir.

çi-sendikacı kökenli milletve-
killerinin 1946-1960 dönemi boyun-
ca Meclis’te temsil oranı sadece yüz-
de 0.7’dir. Bu oran DP milletvekilleri 
içinde yüzde 0,9 iken, CHP’de yüzde 
0,3 olarak gerçekle mi tir. Dönem 
boyunca i çilerin yasama organında
temsili ihmal edilebilir orandadır.
Dikkat çeken nokta ise DP’nin sen-
dikacıların-i çilerin temsiline daha 
fazla olanak tanımı  olmasıdır. 1950 
ve 1954 seçimlerinde sadece DP’den 
sendikacı milletvekilleri seçilmi tir.
1946-50 arasında iki milletvekili ile 
ba layan i çi-sendikacı temsiliyetinin 
1957 seçimlerinde 6 milletvekiline 
ula tı ı görülmektedir. 1946-50 dö-

neminde yüzde 0.4 olan temsiliyetin 
1957 seçimlerinde yüzde 1 seviye-
sine ula tı ını görüyoruz. Toplam 
açısından ihmal edilebilir büyüklük-
ler olmasına kar ın, i çi-sendikacı
temsiliyetinin giderek artma e ilimi
gösterdi ini söylemek mümkündür. 
Di er sosyal sınıf ve mesleklerin si-
yasal temsili ile i çi ve sendikacıları
kar ıla tırdı ımızda oldukça çarpık
bir tablo ortaya çıkmaktadır.

Tablo 2’de görüldü ü gibi, 
TBMM’nin sınıfsal/mesleksel bile-
iminde i çi-sendikacı oranı sadece 

yüzde 0.7 olarak ortaya çıkarken, 
tüccar, sanayicilerin ve özel sektör 
yöneticilerinden olu an sermaye blo-
unun oranı yüzde 24.5’e ula makta-

dır. Sermayenin do rudan temsilcileri 
TBMM’de en büyük çıkar grubunu 
olu tururken i çi ve sendikacılar en 
küçük sosyal/sınıfsal grup özelli ini 
göstermektedir.1 Mecliste sermaye ve 
eme in temsili açısından çok ciddi bir 
asimetri, dahası uçurum oldu unu 
görmekteyiz. Ku kusuz bu çarpık tab-
lo yasama faaliyetlerinin sonuçlarına 
da do rudan etkide bulunmaktadır.

1946-1960 döneminde yasama 
organına egemen olan iki ana akım
parti açısından baktı ımızda, tab-
lonun sıralaması de i memektedir.
CHP sermayedar sınıflara yüzde 21.5 
oranında bir temsil sa larken i çi ve 

sendikacı temsili yüzde 0.2 civarında
kalmaktadır. Öte yandan yüzde 10 
civarında olan çiftçiler de hesaba ka-
tıldı ında varlıklı sınıfların do rudan
temsili yüzde 30-35 civarına yüksel-
mektedir. DP’de beklenece i gibi, 
sermayedar sınıfların temsili biraz 
daha yüksek bir sayıya yüzde 27.5’a 
ula maktadır. Buna kar ın i çi-sendi-
kacı temsili yüzde 1 gibi sembolik bir 
oranda kalmakla birlikte CHP’ye göre 
biraz daha yüksektir. DP bir yandan 
liberal yönelimli bir parti olarak ser-
maye temsiline daha çok yer verirken 
öte yandan alt sınıflara da bir nebze 
fazla yer vermektedir.

çi-sendikacı kökenli milletve-
kili adaylarının ve milletvekillerinin 
azlı ında siyasi partilerin tutumu 
kadar sendika liderlerinin de hatası
oldu u vurgulanmaktadır. Sendika-
cıların, birle erek siyasi mücadeleye 
atılmaları gerekirken, herkes tek ba-
ına adaylık mücadelesi veriyordu. 

Bu yüzden anla mazlıklar, çekeme-
mezlikler ve kötülemeler, i çi aday-
ları birbirine dü ürüyordu.2

Sendikacı Milletvekilleri
Ba arılı mı?

Sendikacı kökenli milletvekille-
rinin i levsel olup olamadı ı, kendi-
lerinden bekleneni verip veremedi i
konusuna olumlu yanıt vermek ol-

Doç. Dr. Aziz ÇEL K
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Sendikacı Milletvekilleri
(1946-1960) - 2

Tablo 1
Mecliste çi-Sendikacı Kökenli Milletvekilleri (1946-1960)

 1946-1950 1950-1954 1954-1957 1957-1960
1946-1960

Toplam
Partiler A B C A B C A B C A B C A B C

CHP 395 2 0.3 69 - - 31 - - 178 1 0.6 673 3 0.3

DP 66 - - 415 3 0.7 503 4 0.8 424 5 1.2 1408 12 0.9

Di er 4 - - 3 - - 7 - - 8 - - 22 - -

Toplam 465 2 0.4 487 3 0.6 541 4 0.7 610 6 1.0 2103 15 0.7

A: Milletvekili Sayısı, B: çi-Sendikacı Milletvekili Sayısı, C: çi-Sendikacı Milletvekili Oranı (Yüzde). Di er: CMP, HP, 
MP ve Ba ımsızlardan olu maktadır

Kaynak: Tablo u kaynaklardan yararlanılarak tarafımızdan olu turulmu tur: Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü 1920-
1991, Ankara 1994; Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 10, stanbul: leti im Yayınları, (tarihsiz); http://
www.tuik.gov.tr/secimdagitimapp/secim.zul
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dukça zordur. Sayılarının az olması,
seçildikten sonra sendikal örgütler-
deki görevlerinden ayrılmaları önem-
li bir açmazdı.

1924 Anayasası “yasama ba da -
mazlı ını” oldukça sınırlı tutmu tu:
23. Madde ”Meb’usluk ve Hükûmet 
memuriyeti bir zat uhdesinde içtima 
edemez” hükmünü içeriyordu. Do-
layısıyla sendikacıların sendikal gö-
revleriyle milletvekillerini bir arada 
yürütmeleri önünde Anayasal bir en-
gel yoktu. Ancak gerek SB gerekse 
TÜRK-  Ana Tüzüklerinde yer alan 
hükümler bu örgütlerde icra organ-
larında bulunanların siyasi partilerde 
görev almasını engelliyordu.

Öte yandan partilerin temel ter-
cihleri ve parti disiplini nedeniyle 
sendikacı milletvekillerinden beklen-
tinin dü ük olması do aldır. Ancak 
bu beklentileri de kar ıladıklarını
söylemek zordur.

Sendikacı milletvekillerinin ne-
ler yapabildiklerini dönemin sendi-
ka faaliyet raporlarından da izlemek 
mümkündür. SB 1953 tarihli rapo-
runda “ stanbul i çi milletvekilleri 
Sayın Ahmet Topçu ile hsan Altınel
stanbul’a her geli lerinde Birli imize

u rayarak tek tek ve kül halinde i çi-
yi alakadar eden mevzularla me gul
olmu lardı3 derken, 1954 raporun-
da stanbul Milletvekilleri hakkında
8-10 satırlık bir bilgi yer almakta ve 

stanbul Milletvekilleri ile iki toplan-
tı yapıldı ı, i çi milletvekillerinin de 
Birlikle temaslarını eksik etmedikle-
ri belirtilmektedir.4 1958 TÜRK-
Mümessiller Heyetine sunulan dare
Heyeti raporunda ise sendikacı mil-
letvekillerinin beklentileri kar ıla-
maktan çok uzak oldu u u sesleni -
te kendini açı a vuruyordu:5

“Yıllarca bizlerle beraber omuz 
omuza, diz dize, dirsek dirse e vazi-
fe görmü  sendikaların muhtelif ka-
demelerinde vazife ile zaman vermi
derdimize, Kongrelerde, toplantılarda
yemek masalarında, kö e bucakta en 
kısa tabirle her fırsat bulu ta söylemi
müdafaa etmi  ve te rii kuvvete sahip 
ki ilerden talepte bulunmu , bu gün ise 
ayni libaslara sahip i çilikten yeti mi
millet vekillerinin bizlerden müzaha-
retlerini esirgememelerini dünkü bil-
dikleri ve ya adıkları, bu gün de unut-
mamaları gereken meselelerimizi dile 
getirmelerini kıymetli mesailerinin bir 
kısmını bizden esirgememelerini bil-
hassa talep etmekteyiz.”

aban Yıldız, Ahmet Topçu ile 
sendikacılıkta olsun, siyasi sahada 
olsun yakın arkada  oldu unu, DP 
listesinden aday olarak gördü ünde
sevindi ini ancak milletvekili olduk-
tan sonra sükûtu hayale u radı ını
belirtmektedir.6 1957 yılında Akis’te 
i çi milletvekilleri ile ilgili olarak 
yer alan bir de erlendirme, sendika-
cı kökenli milletvekillerinin aslında

ana akım siyasi partiler tarafından
dev irildiklerini ve seçildikten sonra 
i çilikle ilgilerini kestiklerini ortaya 
koyuyordu. Milletvekilli i, sendika-
cılar için bir sosyal mobilite, sosyal 
statülerini de i tirme aracı haline 
gelmi ti:7

“[H]ele i çi adayları, ister iktidar, 
ister muhalafet saflarında olsun, her-
eyden önce i çilikle ili kilerini kesi-

yorlar ve tabiatiyle i çi davalarını unu-
tuyorlardı. B.M.M ne i çi adayı olarak 
girip de sonunda zenginle meden, ev, 
apartman yapmadan dönen görülme-
mi ti. Birçokları fabrika ve atölye sa-
hibi bile olmu lar, ticarete atılmı lardı.
Bunlar arasında aday listesinde yerini 
sa lamladıktan sonra, seçim mücade-
lesini bir yana bırakıp, ticari i leri için 
kredi pe inde ko anlara bile rastlamak 
mümkün. Tabiatiyle bu artlar altında
i çi adaylarının B.M.M de veya dı ın-
da i çilere de il kendilerine fayda sa -
lamaya çalı tıkları görülmü tü. (...) 
Nitekim bugüne kadar B.M.M ndeki 
i çi milletvekillerinin i çiler lehine bir 
te ebbüste bulundukları, faydalı i ler
yaptıkları görülmemi ti. zmir i çileri
geçen devre milletvekilleri Ankaraya 
giderken kendilerine ekmekle so an
vermi lerdi. çiler bu suretle nasıl ge-
çindiklerini anlatıyorlardı. Fakat i çi
milletvekilleri ekmekle so anı çoktan 
unutmu lardı ve ister iktidar partisi-
ne, ister muhalefet partisine mensup 
olsunlar DP’nin refah ve kalkınma
edebiyatına itiraz edebilecek halleri 
yoktu.”[sic]

1946-1960 Dönemi Sendikacı
Milletvekillerinin Biyografileri

1946-1960 döneminde seçilen 
i çi-sendikacı milletvekillerine ili kin
ayrıntılı bilgiler (mensup oldukları
partiler, seçildikleri dönem, sendikal 
konumları, seçildikleri bölgeler, e i-
tim durumları vb.) a a ıdaki alfabe-
tik olarak yer almaktadır.8

Abidin Tekön: zmir do umlu
olan Tekön 1950 ve 1954 seçimlerin-
de DP zmir Milletvekili seçilmi tir.
Ortaokul mezunu olan Tekön Rumca 

Tablo 2
Mecliste Sınıfsal-Mesleki Temsil Oranları (1946-1960)

CHP DP Genel
Tüccar-Sanayici-Özel Sektör 
Yönetici

21.5 27.5 24.5

Hukukçu 17.2 20.6 18.9
Memur 20.2 15.4 17.8
Di er 16.9 17.8 17.4
Çiftçi 11.2 10.0 10.6
Asker 9.3 4.6 6.9
Sanatçı-gazeteci 3.5 2.9 3.2

çi-Sendikacı 0.2 1.2 0.7

Kaynak: Çoker, Gürsel ve di erleri, “Cumhuriyet Meclislerinin Anatomisi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye 
Ansiklopedisi, Cilt 10, sayfa 2674’te yer alan tablodaki veriler esas alınarak yeniden düzenlenmi  ve hesaplan-
mı tır. Di er kategorisinde teknik elemanlar, mimar, mühendis, mali mü avir ve esnaflar yer almaktadır.
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bilmektedir. ark Sanayi ve Mensucat 
fabrikasında tesviyeci ustası olarak 
çalı an Tekön, 1947’de aynı fabrika-
da i çi mümessili seçildi. Ardından,
daha sonra zmir Mensucat Sanayi 

çileri Sendikası adını alacak olan 
zmir Sanayi çileri Birli i Derne i-

nin ba kanlı ına seçildi. 1948 yılında
çinin Sesi adıyla bir gazete çıkardı.

ki sene boyunca gazetenin sorumlu-
lu unu yürüttü.

Tekön, çinin Sesi gazetesinde 
CHP iktidarına kar ı oldukça sert 
bir muhalefet yürüttü. “Grev neden 
hakkımızdır?” ba lıklı yazılarla grev 
hakkını savundu. Meclisi ve millet-
vekillerini “B. Millet Meclisinden 
Neler bekliyorduk ve daha ne Vakte 
kadar bekliyece iz”, “Uyuyor sanma-
yın her eyden haberdarız!...” ba lık-
lı yazılarla ele tirdi. Gazetede “imti-
yazsız ve sınıfsız bir hayata susadık”
gibi ironik ba lıklı yazılara yer verdi. 
Tekön’un kullandı ı söylem döne-
min çe itli sendika yayınlarına göre 
oldukça serttir.9

Tekön oldukça aktif bir DP’lidir. 
1946’da DP’nin zmir’de ilk kuru-
lu u ile birlikte DP’ye üye olmu
ocak ve bucak yöneticili i yapmı tır.
Tekön’ün Tercümeihal Kâ ıdında
yer alan u satırlar dönemin sendika-
parti ili kileri ve i çilerin CHP’ye ba-
kı ı açısından oldukça aydınlatıcıdır:
“Ayrıca kayıtlı bulundu um ve 16000 
üyesi bulunan ve halk partisi vasili i
altında çalı an zmir sanayi i çiler bir-
li i derne inin 947 senesi umumi heyet 
toplantısında yine i çi arkada larımın
teveccühü ile (Sanayi çiler Derne i-
nin) ba kanlı ına seçilmek suretile bu 
derne i de Halk partisinin vasili inden
kurtardım.”10

Ahmet Topçu: 1950 ve 1954 dö-
nemlerinde DP stanbul milletvekili. 
stanbul do umlu. lkokul mezunu. 

32 ya ında milletvekili oldu. Millet-
vekili olmadan önce 12 yıl Pa abahçe
cam fabrikasında usta olarak çalı -
mı tı. stanbul i e ve Cam çileri
Sendikasının kurulu una katıldı ve 
1947’den milletvekili seçilinceye ka-

dar bu sendikanın ba kanlı ını yaptı.
Ayrıca SB Yönetim Kurulu üyeli-
i yaptı.11 Topçu, DP’nin Pa abahçe

ocak ba kanlı ını da yapmı tır.12 Top-
çu, Barkın’ı oldukça yanıltmı  belki 
de hayal kırıklı ına u ratmı  bir sen-
dikacıdır. Daha önce de belirtti imiz
gibi, Barkın, Topçu’nun Demokrat 
Parti faaliyetlerini durdurup kendile-
riyle her yönden i birli ine geçti ini
rapor etmektedir.13

Topçu bu rapordan 8 ay sonra DP 
milletvekili seçilecektir. Topçu ko-
nu malarıyla ve Hürbilek gazetesin-
deki polemikleriyle tanınan, militan 
ve kalem or bir öncü i çidir.14 Top-
çu, Hürbilek’in bir soru turmasına
verdi i yanıtta devletin i veren sını-
fının di er sınıflar üzerinde hakimi-
yetini temsil etti ini belirtmekte ve 
sınıf mücadelesi yolunu önermekte-
dir.15 Topçu’nun bu görü leri olduk-
ça tartı ma yaratmı tır.16 Topçu’nun 
görü leri üzerinde dönemin sosyalist 
aydınlarının etkisi çok belirgindir.

Topçu’nun Hürbilek’in sorularına
verdi i yanıtlardaki devlet ve sınıf
analizi dönemin sosyalist aydınla-
rından Fehmi Yazıcı’nın görü leriy-
le neredeyse aynıdır. Topçu unları
söylemektedir “Halbuki devlet i -
veren sınıfının di er sınıflar üzerin-
deki hakimiyetini temsil etti inden
devletin i çi ve sermayeci arasında
herhangi bir ihtilaftan dolayı ka[rar 
vermesi i ]erenin karar vermesi de-
mektir. (...) Sınıf mücadelesi yolu, 
bu yol her sınıfın kendi kuvvetlerine 
dayanarak haklarını elde etme yolu-
dur. Demokrat memleketler bu usulü 
takip etmi lerdir.”17

Yazıcı ise Haziran 1949’da bası-
lan kitabında unları söylemektedir: 
“Halbuki Devlet, iktidarı elinde tutan 
sınıfın hakimiyetinin bir ifadesidir. 
Hakikat bu olunca da, temsil etti i
sınıf aleyhine bir hareketi Devlet’ten 
beklemek abes olur. (...) Nitekim, sı-
nıflı bir cemiyette, i çi ile sermayeci 
arasında çıkan herhangi bir ihtilafta 
Devlet’in hakem olması, demek; o 
ihtilaf hakkında yine sermayecinin 

karar vermesi, demektir. Gerçek de-
mokrasilerde sınıflar; haklarını, refah 
ve saadetlerini, kendi kuvvetlerine 
dayanarak ihkak ederler.”18

Topçu’nun sosyalizan siyasal gö-
rü lerle DP’den milletvekili olmayı
tercih etmesinde, ba ka nedenlerin 
yanı sıra CHP’nin o dönem i çi sı-
nıfına, sendikalara ve grev hakkına
yakla ımı ve genel olarak tek-parti 
yönetiminin baskıcı politikalarını
temsil etmesi nedeniyle sendikacı ve 
sol aydınlardan CHP’ye yönelen tep-
ki de rol oynamı tır.

Ahmet Ünal: 1957 seçimlerinde 
DP zmir milletvekili seçildi. lkokul
mezunu. Mensucat Fabrikası iplik 
ustası. zmir çi Sendikaları Birli i
Ba kanı. 27 Mayıs sonrasında tutuk-
landı. Yassıada’da yargılandı ve Ana-
yasayı ihlâlden mahkûm oldu.19

Ali Rıza Arı: 1947 ara seçimle-
rinde CHP stanbul milletvekili seçil-
di. Lise mezunu. Makine ve elektrik 
teknisyeni, stanbul Elektrik Santralı
atölye efi. Sendikal görevi yok. Arı,
1950 seçimleri CHP seçim bro ürün-
de öyle tanıtılmaktadır: “Demirhisar 
do umlu. Avrupa’nın çok sayıda eh-
rinde i  sistemleri, i  hayatı ve sosyal 
sistemler üzerinde tetkiklerde bu-
lundu. Balıkesir’de Müdafayi Hukuk 
te kilatında çalı tı. stanbul elektrik 
irketinde elektrik i çisi, Silahtara a

fabrikasında makine ve elektrik tek-
nisyenli i yaptı.” Metal i çisi. Meclis 
Çalı ma Komisyonunun kâtip üyeli-
ini yaptı. Hal tercümesinde ayrıca,

“i çiyi ve stanbulluyu ilgilendiren 
her meselede ate li çalı maları ile ta-
nınmı tır” ifadesi yer almaktadır.20

hsan Altınel: 1950’de DP stan-
bul Milletvekili seçildi. Sinop do um-
lu. lkokul mezunu. Mesle i dokuma 
i çisi. stanbul Mensucat (Çikva vili)
Fabrikası’nda Umumi Kontrolör ola-
rak çalı maktadır. Hür Mensucat -
çileri Sendikası Ba kanıdır. Hürbilek’e
göre ayrıca fabrikanın kar ısında bir 
kahvehane i letmekte ve 4-5 ay evvel 
arkada larının te viki ile sendika ha-
reketlerine katılmı tır.21
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smail nan: 1957’de CHP Anka-
ra milletvekili seçildi. Trabzon do-
umlu olan nan ilkokul mezundur. 

1942’den 1947’ye kadar çe itli i ler-
de çalı tı. 1948’de stanbul Garsonlar 
Sendikasının kurulmasında büyük 
rolü olmu  ve bu sendikanın ba kan-
lı ına getirilmi tir. SB dare Heyeti 
sözcülü ü ve muhasipli i yaptı. 1950 
seçimlerine stanbul Ba ımsız Millet-
vekili adayı olarak katıldı. 1952’de 
Toleyis Federasyonu ve TÜRK-
Genel Ba kanlı ına seçildi. 1953’ten 
1957’ye kadar TÜRK-  Genel Sek-
reterli ini yürüttü. 1961’de i çi ve 
sendika kontenjanından Kurucu 
Meclis’e seçildi.22

Mahmut Yüksel: 1957, seçimle-
rinde DP stanbul milletvekili seçildi. 
nebolu do umlu. Ak am Sanat Oku-

lu mezunu. Makine tamir ve montör 
ustası olarak i çilik yaptı. 1948 yı-
lında Liman Dok çileri Sendikası
Ba kanlı ına, 1952 yılında Deniz-
Federasyonu ve SB Ba kanlı ına se-
çildi.23 27 Mayıs sonrasında tutuklan-
dı, Yassıada’da beraat etti. 1972 yılına
kadar sendikacılı a devam etti.24

Naci Kurt: 1954 seçimlerinde DP 
stanbul milletvekili seçildi. Mardin-

Midyat do umlu olan Kurt sanat ens-
titüsü mezunu. Sümerbank Bakırköy
ve Cibali tütün fabrikalarında çalı tı.
A aç çileri Sendikasının Ba kalı ı-
nı yaptı. TTMGYF’nin kurulu una
katıldı ve ilk genel kurulda ba kan-
lı ına seçildi. 1953’te TÜRK-  Genel 
Ba kanı seçildi. Meclis’te 1954-1957 
arası Çalı ma Komisyonu raportörlü-
ü yaptı.25

Necati Diken: DP, 1954 ve 
1957’de DP Zonguldak Milletvekili 
seçildi. Devrek do umlu. Sanat oku-
lu mezunu. Zonguldak Maden çile-
ri Sendikası Ba kanı.

Recep Kırım: 1957’de DP Bursa 
milletvekili seçildi. Yunanistan-Dra-
ma do umlu. Lise mezunu. Ailesi 
Cumhuriyetten sonra mübadil olarak 
Türkiye’ye geldi. Bursa Merinos fab-
rikasında i çi olarak çalı tı. 1951’de 
Bursa Mensucat çileri Sendika-

sı Ba kanlı ını profesyonel olarak 
sürdürmeye ba ladı. 1954’te Bursa 

çi Sendikaları Birli i Ba kanı seçil-
di. Bursa’da Nisan 1952’de yapılan
TÜRK-  kurulu  hazırlık toplantısı-
na katıldı. 27 Mayıs sonrasında 2.5 yıl
tutuklu kaldı ve yargılama sonucunda 
Anayasayı ihlâlden suçlu bulundu.26

Rü tü Güneri: 1957 seçimlerinde 
DP stanbul milletvekili seçildi. Er-
baa do umlu, lise mezunu ve Fran-
sızca bilir. Hukuk fakültesine devam 
etmekteyken e itimini tamamla-
mak üzere Fransa’ya gitti. Tercü-
meilhal Kâ ıdındaki beyanına göre, 
Fransa’da i çi hareketleri, sendikaları
daha do rusu sosyal hayatı tetkike 
zaman buldu. Türkiye Gemi Adamla-
rı Sendikası Ba kanlı ına seçildi.27 27 
Mayıs sonrasında 16 ay tutuklu kal-
dı. Beraat etti.28 Türkiye çi Parti’e 
katıldı, MYK üyesi seçildi ve Genel 
Sekreterli ine getirildi. Ancak Kasım
1962’de Cemil Gider ile birlikte par-
tiden istifa etti.29
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L20 Emek Zirvesi
Fransa’da Yapıldı

3-4 Kasım 2011 günlerinde 
Cannes’da gerçekle tirilen G20 Zir-
vesinin bir parçası olarak en büyük 
ekonomiye sahip 20 ülkenin sendi-
ka liderleri hükümet ve devlet ba -
kanlarına küresel krizden çıkı  reçe-
tesini sunmak amacıyla L20 Emek 
Zirvesi adı altında bir araya geldi.

TÜRK- ’in G20 Zirvesine katı-
lan Türkiye Cumhuriyeti Ba bakanı
Recep Tayyip Erdo an’a iletti i ve 
L20 bildirisinde ekonomik büyü-
menin her ülkede yava ladı ı, Euro 
bölgesindeki büyük ekonomilerin 
GSYH’lerinde gerilemenin devam 
edece i belirtildi. Ekonomik büyü-
menin daha hızlı oldu u yükselen ve 
geli mekte olan ekonomilerin ise bir 
yava lama sürecinde oldukları ifade 
edildi. Mali piyasaların büyümenin 
ba arısızlı a u raması nedeniyle 
panik halinde oldu u ve kısa vadeli 
kamu fonlarında kesintiye gitmenin 
yalnızca büyümeyi daha fazla bas-
kılayaca ı ve birçok G20 ekonomi-
sini yıkıcı iktisadi, sosyal ve siyasi 
sonuçları olan yeni bir resesyon ile 
kar ı kar ıya bırakaca ı vurgulandı.

Bildiride, i sizli in toparlan-
manın önündeki en büyük tehlike 
oldu u, i sizlik rakamlarının 2015 
yılına kadar kriz öncesindeki sevi-
yesine inmesi için her yıl 21 milyon 
ki inin istihdam edilmesi gerekti i
belirtildi. Yava layan büyüme, artan 
i sizlik ve ço u G20 ülkesinde gide-
rek artan gelir adaletsizli inin krize 
öncülük etti i, bu durumun büyük 
sosyal patlamalara ve siyasi istik-
rarsızlıklara neden olabilece i ifade 
edildi. Bu çerçevede, Cannes’daki 
G20 Liderlerinden yalnızca mali pi-
yasalara de il, istihdam güvencesi 
olmayanlara ve ücretleri baskı altın-

da olan çalı lara ve ailelerine de gü-
ven mesajları vermesi istendi.

Atalay Katıldı

Türkiye çalı anlarını temsilen 
L20 Zirvesine, TÜRK-  Genel Mali 
Sekreteri Ergün Atalay katıldı. Ata-
lay, söz konusu toplantılara ili kin
yaptı ı de erlendirmede L20 Emek 
Zirvesi ve B20 veren Zirvesinin, 
G20 sürecinin bir parçası haline 
geldi ini ve bunun küresel düzey-
de sosyal diyalogun tesis edilmesi 
yolunda önemli bir adım oldu unu
söyledi. Dünya ekonomisi için teh-
likenin devam etti ini ve yeni kriz-
lerin ya anabilece ini ifade etti. G20 
Zirvesinin ba ta i sizlik sorununa 
çözüm bulmak olmak üzere gerek-
li önlemleri almaması durumunda 
yeni kriz riskinin giderilemeyece i-
ni belirten Atalay, kriz öncesi 200 
milyon olan küresel i siz sayısının
kriz sonrası 27 milyon arttı ını ifade 
etti. Daha önceki G20 Zirvelerinde 
sendikal hareket olarak krize çözüm 
bulma görevinin IMF’ye verilmesini 
ele tirdiklerini ve gelinen noktada 
bu ele tirinin ne kadar haklı bir ele -
tiri oldu unun görüldü ünü ifade 
eden Atalay, IMF ile ba larını kriz 
öncesi koparmasının Türkiye’yi bir 
faciadan kurtardı ını söyledi.

Küresel düzeyde ekonomik iyi-
le menin önündeki en büyük enge-
lin i sizlik oldu una dikkat çeken 
Atalay, ILO ve OECD verilerine göre 
2015 yılında i sizli in kriz öncesi 
duruma gelebilmesi için her yıl en 
az 21 milyon yeni i  olana ına ihti-
yaç oldu unu belirtti. Ucuz i gücü,
güvencesiz çalı tırma, i çi hak ve 
özgürlüklerinin kısıtlanması yoluy-
la elde edilen ekonomik büyümenin 

insani yanının olmadı ını, dolayı-
sıyla bir anlam ifade etmedi ini vur-
guladı. Atalay, uluslararası sendikal 
hareketin G20 Zirvesinden beklenti-
lerini öyle özetledi:

“Pittsburgh’da verilen sözlerin 
yerine getirilmesi ve iyile menin
merkezine istihdamın yerle tirilme-
si, sosyal ortaklık ve toplu sözle -
me kurumlarının güçlendirilmesi, 
pazarlıkla belirlenmi  yasal asgari 
ücretin tesis edilmesi, dü ük gelirli-
lere gelir deste i yoluyla ücret ada-
letsizli inin giderilmesi, gençlerin 
istihdamına yönelik özel program-
lar, kapsayıcı sosyal koruma ve mali 
i lemlerden vergi alınması.”

Atalay, ücret kesintilerinin, kamu 
hizmetlerinde kalitenin dü ürülme-
sinin, sosyal hak kısıtlamalarının ve 
sendikal hakları hiçe saymanın kri-
zin çözümü anlamında bir yarar ge-
tirmedi ini bunun ba ta Yunanistan 
olmak üzere krizi a ır geçiren tüm 
ülkelerin uygulamalarında görüldü-
ünü ifade etti. Önümüzdeki gün-

lerde yasala ması beklenen, sendikal 
ya amı yeniden ekillendirecek olan 
“Toplu li kileri Kanunun” sendi-
kal hak ve özgürlükleri geli tirmesi
gerekti ini belirten Atalay, “ çi ve 
sendikadan korkmayan bir düzenle-
me istiyoruz” dedi.

L20 Emek Zirvesinde bir ara-
ya gelen sendika liderleri, G20 zir-
vesine katılan Devlet ve Hükümet 
ba kanlarının yanı sıra BM Genel 
Sekreteri Ban Ki Moon, Avrupa Ko-
misyonu Ba kanı Jose Manuel Bar-
roso, ILO Genel Direktörü Juan So-
mavia, OECD Genel Sekreteri Angel 
Gurria, Dünya Ticaret Örgütü Genel 
Direktörü Pascal Lamy, IMF dare
Direktörü Christine Lagarde, Dün-
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ya Bankası Ba kanı Robert Zoellick 
gibi küresel ekonomiye yön veren 
ki ilerle çe itli toplantılar yaptı. Söz 
konusu toplantılarda uluslararası
sendikal hareket, küresel kriz ve in-
sanların ya am ko ullarını belirleye-
cek yeni ekonomi politikaları konu-
sunda görü  ve taleplerini aktardı.

Küresel sendikal hareket, Cannes 
G20 Zirvesi çerçevesinde, B20 adı
altında toplanan geli mi  20 ülkenin 
i veren örgütleri ile de bir araya ge-
lerek ortak bir açıklama yaptı. Açık-
lamada, B20 ve L20’nin dünya eko-
nomisinin içinde bulundu u vahim 
durumdan derin bir endi e duydu-
u, i sizlik ve belirsizlik dı ında bir 

geli me vaat etmeyen küresel piyasa 
istikrasızlı ıyla kar ı kar ıya oldu u
ifade edildi. Bu nedenle, G20 günde-
mine sosyal konuların dahil edilme-

sini talep eden açıklamada, i sizli i
ve küresel ekonomiye güvenmeyen 
insanların kaygılarını azaltmaları ve 
sosyal konuları öncelikli gündem 
maddesi haline getirmeleri için G20 
Liderlerine ça rıda bulunuldu. Bu 
noktada, Uluslararası veren Örgü-
tü, Uluslararası Sendikalar Konfe-
derasyonu ve Uluslararası Çalı ma
Örgütü’nün katkılarının dikkate 
alınması istendi.

Açıklamada, ülkelerin istihdamın
korunması ve geli tirilmesi için çaba 
sarf ettikleri, ancak büyümenin ço u
G20 ülkesinde azaldı ı ve i sizli in 
daha kötü bir hal aldı ı belirtilerek 
i letme ve yeni i  olanakları yaratıl-
masına öncelik verilmesi talep edildi.

Gençlerin durumuna özel olarak 
de inen açıklamada, mesleki e itim

olanakları ve istihdam edilebilirli in
geli tirilmesi için daha fazla gayret 
gösterilmesi istendi. Genç istihdamı,
giri imcilik, i lerin çevre ile uyum-
lu hale getirilmesi, kayıtdı ı ekono-
miye kar ı mücadele, gibi konulara 
dikkat çekildi.

 ve emek dünyası temsilcileri-
nin, sosyal korumanın tesisi ve güç-
lendirilmesi noktasında güçlü ortak 
ilkeler temelinde çıkar birli i içinde 
oldukları ifade edildi. Çalı ma ya-
amında temel hakların ve ilkelerin 

uygulanmasının hükümetlerin so-
rumlulu unda oldu u vurgulanan 
açıklamada, somut geli meler sa -
lanması amacıyla 1998’de yayımla-
nan Çalı maya li kin Temel Haklar 
ve lkeler Bildirisine ve ILO’nun ilgi-
li di er araçlarına i aret edildi.



TÜRK-  21. Ola an Genel 
Kurulu’na sunulan Çalı ma
Raporu’nun “Ekonomik ve 

Sosyal Alandaki Geli meler” bölü-
münde yer alan de erlendirmede,
ülkede uygulanan sosyo-ekonomik 
politikalarda köklü de i im yapıl-
ması gere ine vurgu yapılmı tı.1

Dünya ekonomisinde ya anan
belirsizliklerin geli mi  ve geli mek-
te olan ülkeleri do rudan etkiledi i,
ülkeler arasındaki ayrı manın gide-
rek artı ı bir ortamda, Türkiye’de 
2012 yılı için öngörülen temel eko-
nomik büyüklükler önem ta ımak-
tadır.

Türkiye’nin sorunları yapısaldır
ve kökeni geçmi e dayanmaktadır.
Ya anan ekonomik ve sosyal krizler 
sadece bugünün sorunu de ildir.
Bir anlamda, günümüze gelen neo-
liberal politikaların yarattı ı bir so-
nuçtur. Ülkemiz uygulamalarının da 
ortaya çıkardı ı gibi, anılan politika-
ların geçerli oldu u ekonomilerde 
birikim, kalıcı büyüme, yapısal de-
i me, insani geli im, istihdam, sa-

nayile me, teknolojik dönü üm, adil 
gelir da ılımı, sosyal adalet, ekono-
mik ba ımsızlık gibi temel ve orta 
uzun döneme dönük hedefler göz 
ardı edilmektedir.

2012 -2014 arasını kapsayan Orta 
Vadeli program (OVP),2 ulusal eko-

nominin kısa-orta dönemde makro 
dengelerini özetleyen ana stratejik 
metindir. OVM’de öngörülen makro 
ekonomik göstergeler ba ta ücretli 
çalı anlar olarak bütün kesimlerin 
ya ama ko ullarını etkiledi inden
önem kazanmaktadır.

OVM kapsamında hazırlanan
2012 Yılı Programı’nda3 yer alan bazı
hedefler uygulamalarda hemen kar-
ılık bulmu tur. Programda yer veri-

len “asgari ücretin 2012 yılı Ocak ve 
Temmuz aylarında yüzde 3 oranın-
da artırılması” öngörüsü,4 asgari üc-
retin yeniden belirlenmesi çalı ma-
larında etkili kılınmak istenmi tir.
Benzer ekilde Programda ye alan ve 
çalı anların ya ama ko ullarını do -
rudan belirleyen ele geçen ücretler-
deki 2011 yılı geli meleri, 2012’de 
uygulanacak (sürdürülecek) politi-
kaların da izini yansıtmaktadır.

OVM’de öngörülen 2012 yılı te-
mel hedefleri 2011 yılı gerçekle me
tahminiyle birlikte tabloda yer al-
maktadır.

Ekonomilerin uzun dönem bü-
yüme performansları önem ta ı-
maktadır. Sürdürülebilir büyüme 
hızlarının sa lanması, uygulanan 
ekonomik politikaların kendi dina-
mikleri içinde bir takım faktörlerin 
etkile imiyle gerçekle mekte, ser-
maye ve i gücü artı ı büyümenin 
itici gücü olmaktadır. 2012 yılı için 
gayrisafi yurtiçi hasılada büyüme 
hızının yava layaca ı ve yüzde 4,0 
olaca ı öngörülmektedir.

2012 yılında, toplam tüketim ve 
toplam sabit sermaye yatırımında bir 
önceki yıla göre yava lama öngörül-

mektedir. Uygulana gelen ekonomik 
politika çerçevesinde kamunun üre-
timden çekilmesi sonucu kamu sabit 
sermaye yatırımlarının payı giderek 
azalmaktadır. Özel kesim sabit ser-
maye yatırımları ise tüm beklenti-
lere, te viklere ve kredilere ra men
istenilen düzeyde de ildir.

Bu durum, çalı anların satın alma 
gücünü geriletecek politikaların uy-
gulanaca ı anlamını ta ımakta, di er
yandan özellikle i gücü piyasasında
sıkıntılar olaca ını ve istihdamda 
önemli bir artı  ya anmayaca ını
göstermektedir.

Nüfusun yıl ortalaması olarak 
935 bin ki i artaca ı 2012 yılında,
i gücüne katılma ve istihdam ora-
nında önemli bir de i iklik öngörül-
memesine kar ın, istihdamda 332 
bin ki ilik artı  hedeflenmekte ve 
böylece i sizlik oranının yüzde 10,4 
düzeyinde kalaca ı beklenmektedir. 
Di er bir ifadeyle, istihdam yarat-
ma ve i sizlikle mücadele sorununa 
OVP ile yeni ve farklı bir politika uy-
gulaması söz konusu de ildir.

Türkiye’nin ihracatı, ya anan kü-
resel krizle birlikte dünyada görülen 
durgunlu a ba lı olarak gerilemenin 
ardından 2011 yılında yeniden yük-
selerek kriz öncesi düzeye gelmi tir.
Türkiye’nin ithal ikameci politikala-
rın yerine dı a açılmacı politikalar 
izlemesi ve dı  ticaretin serbestle -
mesi ile birlikte ön plan çıkan/çıka-
rılan ihracat verilerinde 2011 yılı iti-
bariyle 134,8 milyar dolar tutarının
yakalanması olumlu bir geli medir.
Ancak dı  ticaretin ithalat aya ına
bakıldı ında aynı yıl itibariyle ülke-
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nin ithalat tutarı 236,9 milyar dolar 
olarak tahmin edilmektedir. Dı  ti-
caret dengesi anılan yıl 102,1 milyar 
dolar açık verecektir. 2012 yılında
ihracat ve ithalatta artı  öngörül-
mekte ve fakat dı  ticaret dengesi 
yine 100 milyar doların üzerinde 
olacaktır.

Türkiye ekonomisi belirsizlik-
lerin öngörüldü ü 2012 yılında
ya anacak bir krizden en fazla dı
ticaret kanalıyla etkilenecektir. Kü-
resel finans krizi sonrası Türkiye’ye 
uluslararası sermaye gelmesi için 
uygulanacak politikalar önem ka-
zanmaktadır. Ulusal tasarrufların
artırılması yerine yurtdı ı kaynakla-
ra dayanan bir büyüme anlayı ı, dı
kaynak imkanlarındaki daralmaya 
ba lı olarak büyümenin finansmanı-
nı da zorla tıracaktır.

Türkiye ekonomisinin en önemli 
kırılgan noktası cari i lemler açı ı-
dır Yapılan çalı malar cari i lemler-
deki açı ın nihai olarak yurtiçinde 
yerli üretimi olumsuz etkiledi ini
ve istihdamı geriletti ini, i sizlik
oranlarının yükseldi ini ortaya koy-
mu tur. Cari i lemler dengesi 2011 
yılında oldu u gibi –biraz gerilese 
de- 2012 yılında yine açık vermek-
tedir. 2012 yılında Türkiye’nin cari 
açı ı 65,4 milyar dolar olacaktır ve 
aynı yıl itibariyle mili gelirin yüzde 
8,0’ine ula acaktır.

2000’li yıllarda temel do rul-
tusu fazla de i meden uygulanan 
ekonomik politikaya yönelik temel 
övgü konularından birisi enflasyon 
hızının orta dönemde tek haneli 
rakamlara dü ürülebilmi  olması
olmu tur. Ancak OVP’de 2011 yılı
için tüketici fiyatları endeksinde yıl-
sonu de i imi için öngörülen yüzde 
7,8 oranındaki tahmin yüzde 10,45 
olarak gerçekle mi tir. Bu durumda 
2012 için öngörülen yüzde 5,2’lik 
hedefin gerçekle tirilmesi pek olası
gözükmemektedir. Öngörülen enf-
lasyona ba lı olarak belirlenen ücret 
zamlarında, gerçekle en enflasyon 

farkı düzeltmesi yapılmadı ında
çalı anların satın alma gücü gerile-
mekte ve ya ama ko ulları daha da 
bozulmaktadır.

Ülkenin gerçekleriyle uyumlu, 
kalkınma hedef ve politikalarıyla do-
natılmı  bir programa ihtiyaç bulun-
maktadır. imdiye kadar uygulanan 
ekonomik politikalar esas itibariyle 
çalı anların fedakarlı ını esas almı ,
bu yakla ım hak ve çıkar kayıplarını
da beraberinde getirmi tir. Geçmi
dönemde çalı anlara bir dizi yanlı -
lıklar ve haksızlık yapılmı tır. Görü-
nen odur ki bu yapı 2012 ve izleyen 
yıllarda da sürdürülmek istenmek-
tedir. Aslında bu yapıyı sürdürmeye 
çalı mak, çalı anların ya ama ve ça-
lı ma ko ullarını daha da geriletmek 
anlamındadır.

Ekonomik açıdan ülkenin önün-
de bulunan iki alternatiften, halen 
sürdürülmekte olan uluslararası
ekonomik program yerine ülkenin 
gerçekleriyle uyumlu kalkınma he-
def ve politikalarıyla donatılmı  bir 
program temel olmalıdır. nsana
öncelik veren ekonomik ve sosyal 
politikaların benimsenmesi ve ülke-
de uygulanması gündemin öncelikli 
konusudur.

Notlar

1 TÜRK-  21. Ola an Genel Kurul Çalı ma
Raporu, Ankara, 2011, s.213.

2 13 Ekim 2011 günlü ve 28083 mükerrer 
sayılı Resmi Gazete.

3 30 Ekim 2011 günlü ve 28100 mükerrer 
sayılı Resmi Gazete.

4 2012 Yılı Programı, s. 73.

Tablo 1: Temel Ekonomik Büyüklükler

 2011 2012
GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) 1.281 1.426
GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) 766 822
Ki i Ba ına Milli Gelir (GSYH, Dolar) 10.363 10.973
GSYH Büyümesi (1) 7,5 4,0
Toplam Tüketim (1) 6,2 3,0
   Kamu 6,5 3,1
   Özel 6,1 3,0
Toplam Sabit Sermaye Yatırımı (1) 19,3 6,2
   Kamu 7,7 -0,6
   Özel 22,3 7,7
Nüfus (Yıl Ortası, Bin Ki i) 73.950 74.885

gücüne Katılma Oranı (%) 49,9 49,7
stihdam Düzeyi (Bin Ki i) 23.925 24.257
stihdam Oranı (%) 44,7 44,5
sizlik Oranı (%) 10,5 10,4

hracat (FOB) (Milyar Dolar) 134,8 148,5
thalat (CIF) (Milyar Dolar) 236,9 248,7

Dı  Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) -102,1 -100,2
hracat / thalat (%) 56,9 59,7

Cari lemler Dengesi (Milyar Dolar) -71,7 -65,4
Cari lemler Dengesi / GSYH (%) -9,4 -8,0
GSYH Deflatörü 8,0 7,0
TÜFE Yıl Sonu % De i me (Tahmin) (2) 7,8 5,2

Kaynak: Orta Vadeli Program (2012-2014)
(1) Sabit fiyatlarla yüzde de i imi göstermektedir.
(2) 2012 yılı rakamı TCMB Enflasyon Raporu 2011-III’te yer alan tahmindir.
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TBMM’nde kabul edilen ve onay-
lanmak üzere Cumhurba kanı-

na gönderilen “Türkiye Cumhuri-
yeti Emekli Sandı ı Kanunu ile Bazı
Kanunlarda De i iklik Yapılmasına
Dair Kanunla” sigortalılar, emekli-
ler bunların geçindirmekle yükümlü 
oldukları aile bireyleri ile dul ve ye-
timler, hekimler tarafından yazılacak
reçetelerdeki ilaçları, ödemekte ol-

laçlar çin Cepten Daha Fazla Para Ödenecek
dukları yüzde 10 ile 20 oranındaki
katılıp payına ek olarak, ayrıca 3 ku-
tuya kadar ilaç yazılı her reçete için 3 
lira, 3 kutudan fazla her bir ilaç için-
de 1 lira daha ödeyerek alabilecek.

Örne in hastalı ı nedeniyle he-
kime ba vuran hastaya 5 kutu ilaç 
yazıldı ını ve ilaçların bedelinin 30 
lira oldu unu varsayarsak, sigortalı

hasta, muayene katılım payı dı ın-
da, ilaçlarını 6 lira ödeyerek alabil-
mekteydi. Yürürlü e konan yeni 
yasa ile ilaçlarını 11 lira ödeyerek 
alabilecek.

Yeni yasa dü ük gelir grubundaki 
sigortalılar ile emekli dul ve yetimle-
ri olumsuz etkileyecek, tedavilerini 
zorla tıracak.

Sosyal güvenlik kurumu sigortalılar ile emekli 
dul ve yetimlere SMS ile ücretsiz bilgi verecek. 
Kurum 2012 yılında GMS numaralarını kuru-

ma online olarak ya da do rudan bildirenlere;

ahıs ödemeleri, çölyak ödemeleri, 4a sigortalı
tescil, 4b sigortalı tescil, 4c sigortalı tescil, 4a sigor-
talı i ten ayrılı , 4b sigortalı i ten ayrılı , 4c sigortalı
i ten ayrılı , 4a toptan ödeme, 4b toptan ödeme, 4b 

aylık ba lama, 4a geçici i  göremezlik, 4b geçici i  gö-
remezlik, 4a emzirme yardımı ödemesi, 4b emzirme 
yardımı ödemesi, 4a hizmet borçlanmaları, 4a emekli 
ödemeleri, 4a cenaze ödemeleri konularında SMS ile 
hizmet verecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyen si-
gortalılar ile emekli dul ve yetimler “http://app2.sgk.
gov.tr/Ileti imBilgileriSorgula.jsp” adresinden gsm 
numaralarını kuruma bildirecek.

SGK SMS le Bilgi Verecek

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu perso-
nel atamasında tümüyle devre dı ı kaldı. Sosyal 

Güvenlik Kurumu Yasası ile Genel Müdürlükler 
ile Strateji Geli tirme Ba kanlı ı bünyesindeki dai-
re ba kanları, insan kaynakları, Destek Hizmetleri 
Daire ba kanları ile Sosyal Güvenlik l Müdürleri 
Kurum Ba kanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu 
Kararı ile atanırken, “Çalı ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlı ının Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i ik-
lik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” 
Yönetim Kurulunun bu yetkisini kaldırdı. Yapılan bu 
düzenleme Kurumun özerk yönetim yapısını ortadan 
kaldırdı. Sadece yasada yazılı bir metin olarak kaldı.

Çok daha önemlisi, personel atamalarında bilgi 
ve beceriden çok siyasi tercihlerin dikkate alınaca-
ı endi esi kurum çalı anlarını da, kurumun sosyal 

taraflarını da rahatsız etti.

Yönetim Kurulu Baypas EdildiYönetim Kurulu Baypas Edildi
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1Ocak 2012 tarihinden itibaren Genel Sa lık Si-
gortasının zorunlu uygulamasına ba landı ından,

özel sektörde kısmi süreli çalı tı ı halde, ay içinde ça-
lı madı ı günler için prim ödemeyen i çi, 2012 yılın-
dan itibaren ay içinde primlerinin ödenmedi i sürele-
rin genel sa lık sigortası primini kendisi ödeyecek.

Kamuda kısmi süreli çalı an i çilerin çalı madık-
ları sürelere ait Genel Sa lık Sigortası primini i veren-
leri öderken, özel sektörde çalı an i çiler ay içindeki 
eksik günlere ili kin Genel Sa lık Sigortası primlerini 
gelir testi sonucu belirlenecek kazançları üzerinden 

kendileri ödeyecek. Ay içinde çalı madıkları günlerin 
primlerini ödemeyen i çi Genel Sa lık Sigortasından
yararlanamayacak ve ödenmeyen primler Kurum ta-
rafından resen tahsil edilecek.

Yoksullu u kabul edilen i çinin bu sürelere ili -
kin primini devlet ödeyecek.

Kamu veya özel sektörde çalı an sigortalı i çiler
bir ayı geçen ücretsiz izin kullanmaları halinde bir 
aydan sonraki sürelerin Genel Sa lık Sigortası prim-
lerini de kendileri ödeyecek.

Özel Sektörde Kısmi Süreli Çalı anlar
GSS Primi Ödeyecek

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık
Sigortası Yasası ile ülkemizde uy-

gulanmasına ba lanılan Genel Sa lık
Sigortasının zorunlu uygulanmasına
en son 01.01.2011 tarihinde ba lana-
caktı. Ancak, 12 Haziran 2011 günü 
genel seçimlerin yapılacak olması
nedeniyle Genel Sa lık Sigortasının
zorunlu uygulaması bir kez daha 
ertelenmi , 01.01.2012 tarihine bı-
rakılmı tı.

01.01.2012 tarihinden itibaren 
Genel Sa lık Sigortasının zorunlu uy-
gulaması ba ladı. Çalı mayan, sosyal 
güvenlik kurumlarından gelir aylık
almayan, iste e ba lı sigortaya de-
vam etmeyen ülkede ya ayan herkes, 
vatansız sı ınmacılar ile, mütekabili-
yet esasına dayalı olarak oturma izni 
almı  yabancı uyruklular dahil Ge-
nel Sa lık Sigortalısı olarak Kurum 
tarafından resen tescilleri yapılacak.
Sigortalılar ile emeklilerin 18 ya ını
doldurmu  okumayan, çalı mayan
kız ve erkek çocuklarının da Genel 
Sa lık Sigortalısı olarak Kurum tara-
fından resen tescil edilecek.

18 ya ını 1.10.2008 tarihinden 
önce doldurmu  kız çocuklarının ev-
lenmedikçe, çalı madıkça ebeveynin 

Yılba ından tibaren GSS Zorunlu
sa lık sigortasından yararlanma hak-
ları devam edecek. Ekim 2008 ayın-
dan sonra 18 ya ını doldurmu  kız
ve erkek çocuklardan orta ö renime
devam edenler, 20 ya ını doldurduk-
ları tarihten sonra yüksek ö renime
devam etmezler ise Genel Sa lık Si-
gortalısı olarak Kurum tarafından
resen tescilleri yapılacak.

Yüksek ö renime devam edenlerin 
ise 25 ya larına kadar Genel Sa lık Si-
gortalısı olarak tescilleri ö renim gör-
dükleri okullar tarafından yaptırılarak 
primleri bu okullarca ödenecek.

Genel Sa lık Sigortası primi, gelir 
testi sonrasında Sosyal Yardımla ma
ve Dayanı ma Vakıflarınca belirlenen 
gelirin yüzde 12’si tutarında olacak.

Kurum tarafından genel sa lık
sigortalısı olarak resen tescili yapı-
lacak olanlar 01.01.2012 tarihinden 
itibaren bir ay içinde Sosyal Yardım-
la ma ve Dayanı ma Vakıflarına ba -
vurarak prim ödeyecekleri gelirlerini 
tespit ettirecek.

Bir ay içinde Sosyal Yardımla ma
ve Dayanı ma Vakıflarına ba vurup
gelir testi yaptırmayanlar asgari üc-
retin iki katı kazanç üzerinden prim 
ödeyecek.

65 Ya ını Doldurmu  Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatan-
da larına Aylık Ba lanması Hakkın-
da Kanun hükümlerine göre aylık
alan ki iler, stiklal Madalyası Ve-
rilmi  Bulunanlara Vatani Hizmet 
Tertibinden eref Aylı ı Ba lanması
Hakkında Kanun hükümlerine göre 
eref aylı ı alan ki iler, Vatani Hiz-

met Tertibi Aylıklarının Ba lanması
Hakkında Kanun hükümlerine göre 
aylık alan ki iler, Nakdi Tazminat ve 
Aylık Ba lanması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre aylık alan ki iler,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu hükümlerine göre 
korunma, bakım ve rehabilitasyon 
hizmetlerinden ücretsiz faydalanan 
ki iler, harp malullü ü aylı ı alanlar 
ile Terörle Mücadele Kanunu kap-
samında aylık alanlar, Köy Kanu-
nuna göre aylık alan ki iler, Dünya 
Olimpiyat ve Avrupa ampiyonlu u
Kazanmı  Sporculara ve Bunların Ai-
lelerine Aylık Ba lanması Hakkında
Kanun hükümlerine göre aylık alan 
ki iler, Genel Sa lık Sigortalısı ola-
rak ayrıca tescil edilmelerine gerek 
kalmadan sa lık yardımlarından ya-
rarlanacak.



Sosyal güvenlik hukukunda yer 
alan ölüm sigortası aileyi esas 
almaktadır. Zira ne zaman ve 

nerede kar ıla ılaca ı belli olmayan 
ölüm, ailenin gelir getiren bireyinin 
ya da bireylerinden birinin ba ına
gelebilir. Bu sebeple ailenin geliri, 
ya amsal giderleri kar ılamayacak
duruma dü ece i gibi tamamen or-
tadan da kalkabilir. Ölüm sigortası,
ölen sigortalının hak sahiplerinin 
böyle bir durumla kar ıla maması
için olu turulan bir sosyal sigorta 
koludur.

Sosyal güvenlik hukukunda 
ölüm sigortasından sa lanan iki 
yardım vardır. Bunlardan ilki sigor-
talının i  kazası ve meslek hastalı ı
nedeniyle ölmesinden dolayı ba la-

nan ölüm geliri, ikincisi sigortalının
i  kazası ve meslek hastalı ı dı ında
bir nedenle ölmesinden dolayı hak 
sahiplerine ba lanan ölüm aylı ıdır.

01.10.2008 tarihinde yürürlü-
e giren 5510 sayılı yasa ile birlikte 

ölüm aylı ına hak kazanma ko ulla-
rında de i iklik yapılmı tır. Sosyal 
güvenlik hukukunun önemli bir 
ilkesi, her uyu mazlı ın dayandı ı
i lem ve olayların meydana geldi i
tarihte, yürürlükte olan yasal kural-
lara göre çözümlenmesi gerekti idir.
Bu ilkeden yola çıkarak çalı mamız-
da, 5510 sayılı yasanın yürürlü e
girmesinden önce ve sonra ölen si-
gortalı hak sahiplerinin ölüm aylı ı
talep artlarını inceleyece iz.

Ölüm Aylı ı

Hak sahiplerinin ölüm aylı ı
talebinde bulunabilmeleri için si-
gortalı hayatta iken Kanunda belir-
tilen artları yerine getirmi  olması
gerekir. Bu artların en önemlisi, si-
gortalılık süresi ve prim ödeme gün 
sayısıdır. Sigortalılık süresi ilk defa 
sigortalı olarak çalı maya ba lanı-
lan tarih ile ölüm aylı ı için yapılan
ba vuru tarihi arasındaki süredir. 
Prim gün sayısı ise sigortalı olarak 
çalı tı ı dönemde adına yatırılan
ya lılık, malullük ve ölüm sigorta 
primleridir.

Sigortalı, ya lılık, malullük ya 
da vazife malullü ü aylı ı alırken
ölmü se veya bu aylıklardan birini 
almak için ba vuruda bulunmu ,
ancak i lemleri tamamlanmadan 
ölmü se, hak sahiplerine do rudan
ölüm aylı ı ba lanır. Ayrıca bu ay-
lıklardan birini almaktayken, sigor-
talı olarak çalı maya ba lamasından
dolayı aylı ı kesilen sigortalı ölürse 
bu durumda yine hak sahiplerine 
ölüm aylı ı ba lanır.

Sigortalı yukarıda bahsedilen ay-
lıklardan birine hak kazanmamı sa,
ölümü halinde hak sahiplerinin ta-
lepte bulunması için Kanunda be-

lirtilen ölüm aylı ı artlarını yerine 
getirmi  olması gerekir.

Söz konusu artlar 4a(SSK) kap-
samında olan sigortalının ölüm ta-
rihine göre de i iklik göstermekte-
dir. Sigortalı 01.10.2008 tarihinden 
önce ölmü se hak sahiplerine mülga 
506 sayılı Kanun hükümlerine göre, 
bu tarihten sonra ölmü se 5510 sa-
yılı Kanun hükümlerine göre ölüm 
aylı ı ba lanır.

01.10.2008 Tarihinden Önce;

Sigortalı 01.10.2008 tarihinden 
önce ölmü se, 5 yıl sigortalılık süre-
si ve 900 prim gün sayısı artını ye-
rine getirmi  olması halinde hak sa-
hiplerine ölüm aylı ı ba lanır. E er
prim gün sayısı eksikse hak sahipleri 
hizmet borçlanması yaparak eksik 
günleri tamamlayabilir.

01.10.2008 Tarihinden Sonra;

5510 sayılı Kanun yürürlü e
girdikten sonra ölen 4a(SSK) kap-
samında çalı an sigortalıların hak 
sahipleri iki ayrı ekilde ölüm aylı ı
talebinde bulunur.

 a) Sigortalılık süresi aranmak-
sızın, 1800 prim gün sayısını
yerine getiren sigortalıların
hak sahiplerine ölüm aylı ı
ba lanır. Bu artı yerine geti-
rerek ba vuru yapacak olan-
lar, prim gün sayısı eksikse 
bu süreyi hizmet borçlanması
yaparak tamamlayabilir.

 b) 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 
prim gün sayısını yerine geti-
ren sigortalının hak sahipleri 
ölüm aylı ı talebinde buluna-
bilir. Ancak bu hak sahipleri 
e er günleri eksikse hizmet 
borçlanması yapma hakkına
sahip de ildir.

Örnek: Sigortalının 6 yıl sigor-
talılık süresi ve 850 prim gün sayı-
sı bulunmaktadır. Hak sahiplerinin 
Kanunda belirtilen 1800 prim gün 

Barı Y AYDIN
TÜRK-  Uzman Yardımcısı
barisiyiaydin@turkis.org.tr
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sayısını tamamlamak için askerlik 
borçlanması yapması gerekir. An-
cak askerlik süresi 600 gün oldu u
için daha fazla süre borçlanamadık-
larından ikinci seçenek olan 5 yıl
sigortalılık süresi ve 900 prim gün 
sayısı üzerinden talepte bulunmak 
istemi lerdir. Ancak bu seçenekte 
hizmet borçlanması yapılmadı ı için 
ölüm aylı ı talebinde bulunamamı -
lardır.

Örnek: 05.05.2011 tarihinde ve-
fat eden sigortalının 8 yıl sigortalı-
lık süresi ve 899 gün prim ödemesi 
oldu u tespit edilmi tir. 5510 sayılı
Kanunda belirtilen hükümlere göre 
sigortalı en az 900 gün prim ödeme 
artını yerine getirmedi inden ve 

aynı yasa hükümlerine göre hak sa-
hiplerinin hizmet borçlanması yap-
ma hakkı olmadı ından ölüm aylı ı
ba lanmaz.

Hak Sahiplerine li kin Ko ullar

5510 sayılı Kanunun 20 ve 34’ncü 
maddelerine göre kendilerine ölüm 
sigortası yardımı yapılacak ve aylık
ba lanacak olanlar, ölen sigortalının
e i, çocukları ve anne babasıdır.

E e Aylık Ba lama artları

Dul kalan e e sigortalı ile yasal 
olarak evli olması halinde ölüm aylı-
ı ba lanır. Dini nikahla evlenen ya 

da herhangi bir evlilik ba ı olmadan 
birlikte ya ayan e lere ölüm aylı ı
ba lanmaz. Dul e in evlenmesi ha-
linde ba lanan aylık kesilir. E in si-
gortalı olarak çalı ması ya da sosyal 
güvenlik kurumlarından gelir alma-
sı, aylık ba lanmasını etkilemez an-
cak aylı ın oranını dü ürür.

Çocuklara Aylık Ba lama artları

“Sigortalı tarafından evlat edinil-
mi , tanınmı  veya soyba ı düzeltil-
mi  veya babalı ı hükme ba lanmı
çocukları ile sigortalının ölümünden 
sonra do an çocukları, ba lanacak
aylıktan kanunda belirtilen esaslara 
göre yararlanırlar.”1

Çocukların ölüm aylı ına hak 
kazanmaları için 5510 sayılı Kanuna 
göre veya yabancı bir ülke mevzu-
atına göre çalı maması ya da kendi 
sigortalılı ı nedeniyle gelir veya ay-
lık ba lanmaması gerekir. Ancak ço-
cukların 5510 sayılı Kanunun 5’nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a),2

(b)3 ve (e)4 bendine göre çalı ma-
ları, ölüm aylı ının ba lanmasına
engel de ildir. Bütün çocuklar ölüm 
aylı ına hak kazanabilmek için bu 
artları yerine getirmek zorundadır.

Ancak ölüm aylı ının ba lanmasın-
da kız, erkek ve malul çocukları ara-
sında bazı farklılıklar mevcuttur.

Erkek Çocuklar

Erkek çocuklar, ö renci olma-
maları halinde 18 ya ına kadar ölüm 
aylı ını almaya devam ederler. Bu 
ya  sınırından sonra aylık do rudan
kesilir. Ancak orta ö renimlerine
devam etmeleri halinde 20, yüksek 
ö renim yapmaları halinde ise 25 
ya ına kadar aylık alırlar.

Kanunda belirlenen ya ı dol-
durmadan ö rencilikleri sona eren 
erkek çocukların aylıkları, ö renci-
likle resmen ili i inin kesildi i tari-
hi takip eden ay ba ında kesilir. Ö -
renciyken aylık almaya devam eden 
erkek çocukların evlenmesi halinde 
aylıkları -kız çocuklarından farklı
olarak- kesilmez.

Kız Çocuklar

Genellikle kız çocuklarının ölüm 
aylı ına hak kazanma ko ulları ka-
rı tırılmaktadır. Erkek çocuklardan 
farklı olarak kız çocuklarında bel-
li bir ya a kadar ö renci olma artı
aranmaz. Çünkü kız çocukları ö -
renciliklerini tamamladıktan sonra 
a a ıdaki artları ta ımaları halinde 
ölüm aylı ı almaya ya ları ne olursa 
olsun devam ederler.

 1) Evli olmamak,

 2) Sonradan bo anmı  ve dul 
kalmı  olmak,

 3) Sigortalı olarak çalı mamak,

 4) Sosyal güvenlik kurumundan 
gelir ve aylık almamak.

“Ölüm aylı ı almakta olan kız
çocukları evlenmeleri halinde talep-
te bulunurlarsa almakta oldukları
gelir ve aylıklarının iki yıllık tutarı
bir defaya mahsus olmak üzere ev-
lenme ödene i olarak pe in ödenir.”5

Evlenen kız çocuklarının gelir ve ay-
lıkları, evlenme tarihinden sonraki 
ödeme dönemi ba ından itibaren 
durdurulur ve bu tarihten iki sene 
sonra kesilir. Kız çocuklarının aylı ı
kesildikten sonra di er hak sahiple-
rinin gelir ve aylıklarında artı  olur. 
Kız çocuklarının bo anması söz ko-
nusu olursa aylık tekrar ba lanır.
Ancak bo anma iki yıldan önce ger-
çekle irse iki yıllık sürenin dolması-
nın ardından aylık ba lanır.

Malul Çocuklar

Sosyal Güvenlik Kurumu sa lık
kurulunca çalı ma gücünü en az 
yüzde 60 oranında kaybetti i tespit 
edilen hak sahibi malul kız ve erkek 
çocuklar ölüm aylı ına, ya larına,
ö rencilik niteli ine ve evli olup ol-
mamalarına bakılmaksızın hak ka-
zanırlar. Malul çocuklarda bu artlar
aranmasa da di er hak sahibi çocuk-
larda oldu u gibi ölüm aylı ı tale-
binde bulunabilmek için 5510 sayılı
Kanuna - Kanunun 5’nci maddesinin 
birinci fıkrasının (a,b,e) bentlerine 
göre çalı maları hariç- veya yabancı
bir ülke mevzuatında tabi olarak ça-
lı mamaları gerekir.

Ana ve Baba

Ana ve babaların çocuklarının
ölümünden dolayı ölüm aylı ı ta-
lebinde bulunmaları,sigortalının e
ve çocuklarından artan hisse kal-
ması halinde mümkündür. Ölüm 
aylı ı ba lanırken öncelikle e  ve 
çocuklar göz önünde bulundurulur. 
Sigortalının dul kalan e ’i yüzde 50 
oranında hak sahibiyken, çocukla-
rın her biri yüzde 25 oranında hak 
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sahibidir. Dul kalan e ’e sigortalı
olarak çalı maması ve çocu u ol-
maması halinde yüzde 75 oranında
aylık ba lanır. Çocuklar sigortalının
ölümü ile anasız ve babasız kalmı sa
ve kendilerinden ba ka hak sahibi 
bulunmuyorsa ba lanacak aylı ın
oranı yüzde 50’dir. Dul kalan e  ile 
birlikte iki ve daha fazla çocuk varsa 
hissenin tamamı do rudan bu ki i-
lere ba lanır. Artan hisse olmadı ın-
dan ana ve babaya ölüm aylı ı ba -
lanmaz. Ancak daha sonra durum 
de i ikli i (evlenme, ö rencili in
sona ermesi, sigortalı i e ba lama
vb.) nedeniyle artan hisse ortaya çı-
karsa ana ve baba ölüm aylı ı tale-
binde bulunmaya hak kazanır. Di er
artlara haiz olmaları halinde ölüm 

aylı ı hemen ba lanır. unu belirt-
meliyiz ki 65 ya ın üzerinde olan 
ana ve babalar için artan hisse artı
aranmadan do rudan aylık ba lanır.
Ancak hem 65 ya  üstü hem di er
ana ve babalar için aranan ölüm ay-
lı ı artları aynıdır.

Ana ve babada ölüm aylı ı için 
aranan artlar;

 1) Ana ve babanın her türlü ka-
zanç ve irattan elde etmi  ol-
du u gelir asgari ücretin net 
tutarından daha az olmalıdır.

Ana ve babanın herhangi bir 
geliri varsa ve bu gelir ilgili tarihte 
geçerli olan asgari ücretin net tuta-
rından (01.07.2011-31.12.2011 ta-
rihleri arası asgari ücret net tutarı
658,95 TL’dir) fazla ise aylık ba -
lanmaz. Ana ve babaya yüzde 12,5 
oranında olmak üzere toplam yüzde 
25 oranında aylık ba lanır. Örne in,
baba kazançlarından dolayı 800 TL 
ya lılık aylı ı alıyorsa, ölüm aylı ına
asgari ücretin net tutarından fazla 
geliri oldu u için hak kazanamaz. 
Ayrıca ana ve baba evliyse ve toplam 
gelirlerinin ki i ba ına dü en tutarı
asgari ücretin net tutarının üzerin-
deyse ikisine de aylık ba lanmaz.
(Örne in aylık 1500 TL kira geliri 
olan ana ve babanın ki i ba ına dü-

en geliri asgari ücretin net tutarın-
dan fazladır.)

 2) Di er çocuklardan hak kaza-
nılan gelir ve aylıkları hariç 
olmak üzere, gelir ve/veya ay-
lık ba lanmamı  olmasıdır.

Sonuç

01.10.2008 tarihinde yürürlü-
e giren 5510 sayılı Kanun mevcut 

Sosyal Güvenlik Kurulu larını ta-
mamen ortadan kaldırmı  ve sosyal 
güvenlik haklarını tek bir yasa altın-
da toplamı tır. Dokuzuncu be  yıl-
lık kalkınma planında bu reformun 
amacı adil, kolay eri ilebilir, yok-
sullu a kar ı daha etkin bir koruma 
sa layan, mali açıdan sürdürülebilir 
bir sosyal güvenlik sistemine ula a-
bilmek olarak açıklanmı tır.

Çalı mamızın konusu olan ölüm 
aylı ına hak kazanma artları da bu 
Kanun ile de i ikli e u ramı tır. Söz 
konusu de i iklik farklı sigorta sta-
tülerinde çalı anların aylı a hak ka-
zanma ko ullarında norm ve standart 
birli i sa lanmaya çalı ılsa da kolay 
eri ilmedi i ve bu sebeple hak sahip-
lerini yoksullukla kar ı kar ıya bırak-
tı ı için amacına ula amamı tır.

Kanun koyucu, norm ve standart 
birli ini sa lamak amacıyla düzen-
leme yaparken farklı çalı ma ko ul-
larını göz önünde bulundurmamı -
tır. Son yıllarda hızla artan belirli 
süreli çalı ma, kısmi süreli çalı ma
ve evde çalı ma modelleri ile i çiler
tam zamanlı i  güvencesinden yok-
sun kalmı  ve istihdamın sürekli-
li i azalmı tır. Ülkemizde sayısı 2 
milyona ula an ta eron i çisi i  gü-
vencesinden yoksun insan onuruna 
yakı mayan artlarda çalı maktadır.
2010 yılı SGK verilerine göre; 1 mil-
yon 802 bin ki i mevsimlik ve 2 mil-
yon 643 bin ki i yarı zamanlı olarak 
istihdam edilmektedir. Bu ekilde
istihdam edilenler toplam istihda-
mın yüzde 20’sini olu turmaktadır.
Bu çalı anlar yılın büyük bir kısmını
çalı madan geçirmek durumunda-

dır. Bu nedenle ölüm aylı ı için art
ko ulan prim gün sayısını tamam-
lamaları neredeyse imkansız hale 
gelmektedir. Çalı ma ko ullarını
gözetmeden borçlanma hakkını kal-
dırmak sigortalının hak sahiplerini 
yoksullukla kar ı kar ıya bırakmak
anlamına gelmektedir.

Sosyal devlet olmanın bir gere i,
iktisaden zor durumda kalmı  olan 
vatanda ların sosyal güvenlik kapsa-
mında geçim ko ullarını sa lamak-
tır. Bu sigorta üzerinden ba lanan
gelir ya da aylıklar sosyal devlet ol-
manın maliyetidir. Ölen sigortalının
geride kalan hak sahiplerinin gelir 
kaybı nedeniyle ma dur olması,
sosyal devlet anlayı ı ile ba da tırı-
lamayaca ı gibi ba lanan bu gelir ve 
aylıkların sosyal güvenlik ekonomi-
si üzerinde bir yük olarak görülerek 
hak kazanma artlarının a ırla tırıl-
ması da anla ılamamaktadır. 4/a si-
gorta kapsamında çalı anların ölüm 
aylı ına hak kazanma artlarının
çalı ma ko ulları göz önünde bu-
lundurularak yeniden düzenlenmesi 
gerekir. Bu nedenle 01.10.2008 ön-
cesinde ki uygulamada oldu u gibi 
hak sahiplerinin borçlanarak ölüm 
aylı ı talebinde bulunmaları haksız
uygulamaya son verecektir.

Notlar

1 5510 Sayılı Kanun 34. Madde 2. Fıkra.

2 A bendi :Hizmet akdi ile çalı mamakla
birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukev-
leri bünyesinde olu turulan tesis, atölye ve 
benzeri ünitelerde i  kazası ve meslek has-
talı ı ile analık sigortasına tabi çalı tırılan
hükümlü ve tutuklular.

3 B bendi : Haklarında i  kazası ve meslek 
hastalı ı ile hastalık sigortası hükümleri 
uygulanan, 3308 s. Mesleki E itim Kanu-
nunda belirtilen aday çırak, çırak ve i let-
melerde mesleki e itim gören ö renciler ile 
yine i  kazası ve meslek hastalı ı sigortası-
na tabi meslek liselerinde okumakta iken 
veya yüksek ö renimleri sırasında zorunlu 
staja tabi tutulan ö renciler.

4 E bendi : Türkiye i  kurumu tarafından dü-
zenlenen meslek edindirme, geli tirme ve 
de i tirme e itimine katılan ve haklarında
i  kazası ve meslek hastalı ı sigortası hü-
kümleri uygulanan kursiyerler.

5 5510 Sayılı Kanun 37. Madde.



5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sa lık Sigortası Ka-
nunu, emekli aylıklarının

hesaplanmasında farklı bir yöntem 
getirmi  ve geçmi  dönemleri de et-
kileyen bir süreci ba latmı tır. 2000 
yılı öncesi çalı ması olanların Ekim 
2008 sonrasında aylık ba lanması ta-
lebinde bulunmaları durumunda, üç 
farklı kısmi aylık üzerinden emek-
li aylı ı hesaplanmaktadır. Birinci
kısmi aylık; 2000 yılı öncesi prim 
kazançlarına göre belirlenen göster-
ge/prim gün sayısı ve aylık ba lama
oranı esas alınarak hesaplanmakta-
dır. kinci kısmi aylık; Ocak 2000 
/ Ekim 2008 dönemindeki prim ka-
zançları ortalaması ve bu dönemde-
ki prim gün sayısı ile aylık ba lama
oranı dikkate alınarak hesaplanmak-
tadır. Üçüncü kısmi aylık; Ekim 
2008 sonrası süreçte ödenen prim 
kazançları / prim gün sayısı ve aylık
ba lama oranı ile belirlenmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa lık Sigortası Kanunu, prim 
kazançlarının güncellenmesini ve 
aylık ba lama oranlarını de i tir-
di inden, kısmi aylık hesaplamala-
rında birbirini etkileyen yöntemler 
getirilmi tir.

Her bir kısmi aylık hesaplanır-
ken, çalı ılan dönemlerdeki orta-
lama kazançlar ve aylık ba lama
oranları temel alınmaktadır. Toplam 
prim gün sayısı ile her kısmi aylık

dönemindeki ödenen prim gün sa-
yısı üzerinden bir oran belirlenerek, 
kısmi aylıklar hesaplanmaktadır.
Ekim 2008 sonrası dönemde çalı ma
süresi artıkça, prim kazancına göre 
de i mekle birlikte aylıkları küçül-
ten bir sistem getirilmi tir.

5510 sayılı Kanun, aylıkların he-
saplanmasında belirleyici olan gün-
cellenme katsayısını de i tirmi tir.
1 Ekim 2008 öncesi dönemlerdeki 
prim kazançlarına yıl sonu TÜFE 
artı ları ve geli me hızının yüz-
de 100’ü yansıtılmaktaydı. 1 Ekim 
2008 sonrası prim kazançları gün-
cellenirken, yıl sonu TÜFE artı ları-
nın yüzde 100’ü ile geli me hızının
yüzde 30’unun uygulanması, emekli 
aylı ının dü mesinde birinci etken 
olmu tur.

Emekli aylı ının hesaplanmasın-
da ikinci etken, aylık ba lama ora-
nıdır.

9000 prim gün sayısı olan bir 
sigortalı üzerinden de erlendirme
yapıldı ında;

 506 sayılı Kanun hükümleri-
ne göre, aylık ba lama oranı
yüzde 76,

 4447 sayılı Kanun hükümle-
rine göre, aylık ba lama oranı
yüzde 65,

 5510 sayılı Kanun hükümle-
rine göre, aylık ba lam oranı
yüzde 50

5510 sayılı Kanunda yapılan aylık
hesaplamalarındaki de i iklik; 2009 
yılından itibaren çalı ılan sürenin 
uzaması ve prim kazanç tutarları,
emekli aylıklarının hesaplanmasını
temelden etkilemi tir. 4447 ve 5510 

sayılı Kanunların geçici maddelerin-
de, emekli aylı ı hesaplamalarında
çalı ılan dönemlerdeki mevzuatının
geçerli olaca ının öngörülmesine 
ra men, 5510 sayılı Kanun hüküm-
lerine göre çalı ma süresi uzadıkça,
emekli aylıklarında kayıplar dikkat 
çekmektedir.

2011 yılında aylı a hak kazanma 
ko ullarını yerine getiren bir sigor-
talının prime esas kazancının 2500 
TL’nin altında olması durumunda; 
2012 ve takip eden yıllarda emek-
li aylı ı talebinde bulundu unda
emekli aylı ının dü tü ü bir tablo 
ile kar ıla ılmaktadır. 2012 yılında
ba lanacak aylı ın, 2011 sonunda 
ba lanan aylıktan daha az olması,
sigorta kurallarına da aykırı bir uy-
gulamadır. Ekim 2008 sonrası çalı -
ma süresi arttıkça, özellikle asgari 
kazanç üzerinden prim yatıranların
kayıpları çok daha büyük olacaktır.

Çözüm Ne?

Emekli aylıklarındaki dü menin
önlenebilmesi için, güncellenme 
katsayısında yer alan geli me hızı-
nın yüzde 30’u yerine yüzde 100’ü 
benimsenmelidir. 4447 sayılı Kanun 
dönemindeki gibi, çalı ılan ilk 10 yı-
lın aylık ba lama oranı her bir 360 
gün için yüzde 3.5, sonraki günler 
için her bir 360 güne yüzde 2 aylık
ba lama oranı getirilmelidir. Alt sı-
nır aylı ı aylık ba lama oranı yüzde 
60 olarak benimsenmelidir.

Güncellenme katsayısından ya-
rarlanmayan 2000 yılı öncesi ve 
sonrasındaki emeklilerin refahtan 
pay almaları öngörülmeli ve bu e-
kilde emekliler arasında e itlik sa -
lanmalıdır.

Namık TAN
TÜRK-  Ara tırma Müdür Yardımcısı
namiktan@turkis.org.tr
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Tüm AB ülkeleri ve ulusal politi-
kalar için, akıllı, sürdürülebilir 

ve sosyal içermeci politikalar teme-
linde sosyoekonomik model kuran 
Avrupa 2020 stratejisi, Avrupa ça-
pında istihdamı 2020 yılı itibariyle 
yüzde 75’e, yüksekö retimi tamam-
lamı ların oranını yüzde 40’a çıkar-
mayı, okulu terk edenlerin oranını
yüzde 10’un altına indirmeyi ve en 
azından 20 milyon insanı yoksulluk 
ve sosyal dı lanma riskinden kurtar-
mayı taahhüt ediyor.

Strateji, içermeci bir i gücü ve 
toplumun in ası için güçlü bir poli-
tika çerçevesi sunuyor.

AB bu hedeflere ula mak için 
neler yapıyor ve uygulamada ne gibi 
giri imlerde bulunuyor? Bu sorula-
rın yanıtları, yılda iki defa yayımla-
nan “Sosyal Avrupa Rehberleri” di-
zisinde aranıyor.

Sosyal Avrupa Rehberi, yılda iki 
defa yayımlanan, AB politikasının,
istihdam, sosyal konular ve içerme 
gibi belirli alanlarını kapsayan ve 
bu alanlara ili kin özlü de erlendir-
melerde bulunan bir belge niteli i
ta ıyor. Bu belge, temel konu ve so-
runları tanımlarken, AB seviyesin-
deki politikaları ortaya koyup, AB 
üyesi ülkelerdeki olumlu örnekleri 
ilgililerin bilgisine sunuyor. Belge-

de, Ba kanlık Konseyi ve Avrupa 
Meclisi’nin ilgili konulara dair gö-
rü lerine de yer veriliyor. Bu dizinin 
ilk sayısında AB’nin kar ı kar ıya
kaldı ı en önemli sorunu olan istih-
dam konusuna yo unla ılıyor. Bu 
sayıda özellikle AB’nin i sizli e kar ı
yürüttü ü mücadeleye ili kin çalı -
malar ile yeni becerilerin geli tirilip
i  fırsatlarının yaratılması konuları
ele alınıyor. Avrupa 2020 Stratejisi 
Avrupa ekonomik yöneti imi ekse-
ninde istihdam politikasının rolü de 
bu sayıda tartı ılıyor. Belgenin son 
bölümünde AB istihdam politikası-
nın gelecekteki temel yönelimlerine 
ili kin bir çerçeveden söz ediliyor.

Yeni Sosyal Avrupa Rehberi Yayımlandı

Avrupa genelinde (özelikle 
AB 27’de) i  arayanların sa-

yısı krizin ba langıcından beri en 
yüksek seviyesine ula tı.

Avrupa’nın i sizlik oranı Ey-
lül 2011 itibariyle yüzde 9,7 sı-
nırına ula tı. Di er bir ifadeyle 
binde birlik bir artı  gösterdi. 
Bu, Mart 2011 i sizlik rakamın-
dan binde üç daha fazladır ve 
2010’un ilk yarısı için kaydedil-
mi  olan en yüksek seviyedeki 
i sizlik rakamıyla aynı seviyeye 
tekabül etmektedir. Avro bölge-
sindeki i lik rakamları da yüzde 
10,2’ye ula arak benzer bir artı
gösterdi.

Ortalama i siz sayısı ubat
2011’den beri 585 bin ki i ar-
tarak Eylül 2011’de 23 milyon 
ki iye ula tı ve Nisan 2010’da 
kaydedilen en yüksek i siz sayı-
sından yalnızca 75 bin ki i daha 
az olarak tespit edildi.

Almanya, Belçika, Çek Cum-
huriyeti, sveç, Macaristan ve 
rlanda gibi ülkelerde i sizlik be-

lirli bir oranda dü se bile, birçok 
AB üyesi ülkede i  arayanların
sayısı artı  göstermeye devam 
etti. AB i sizlik ortalamasının
altında olan ülkelerde bile i siz-
lik oranlık yükseli e geçti. Söz 
konusu ülkelerin içinde Avustur-
ya, talya, Hollanda, Romanya ve 
Slovenya yer almakta. spanya,
Bulgaristan, Portekiz, Slovak-
ya ve Yunanistan gibi önceden 
yüksek i sizlik oranlarına sahip 
oldu u tespit edilen ülkelerin 
durumu imdi daha olumsuz bir 
görünüm arz etmekte.

Genç i sizli i AB’nin temel 
sorunu olarak gündemdeki yerini 
korumakta. Genç i sizli i ubat
2011’den beri 98 bin ki i artarak 
Eylül 2011 itibariyle 5,3 milyon 
ki iye ula tı. Bu rakamın oransal 
kar ılı ı ise yüzde 21,4 olarak 

tespit edildi. Bu oran bir önceki 
aydan binde 2, Eylül 2010’dan 
ise binde 5 daha yüksek. Aynı
zamanda bu oran ubat 2010’da 
kaydedilmi  olan en yüksek i -
sizlik oranıyla aynı seviyede.

Hali hazırdaki ekonomik ko-
ullarda, Avrupalı tüketicilerin 

ço u önümüzdeki dönem i siz-
li in artaca ını dü ünürken, i -
verenler üçüncü sektör ve in aat
sektöründe istihdamın azalaca ı-
na inanmakta.

Olumlu bir gösterge olarak, 
internet üzerinden i e alım i lem-
leri –yava  bir ekilde olsa da- ar-
tı  göstermekte. Di er yandan is-
tihdam bürolarının artı  hızında
ise yava lama söz konusu.

Ekim ayında yeniden yapılan-
ma faaliyeti –i  olanakları üze-
rinde olumsuz bir etki yaratarak- 
artmaya devam etti.

Aylık Emek Piyasası Raporu Aralık 2011
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Avrupa Komisyonu tarafından
yayımlanan Avrupa’da stihdam

ve Sosyal Geli meler (ESDE) rapo-
runun yıllık ilk de erlendirmesinde,
istihdam ve sosyal politika önleme-
lerini içeren bir politika karmasının,
hali hazırdaki mali konsolidasyon 
iklimi ve tatsız ekonomik görüm 
altında, uzun dönemli istihdam açı-
sından zengin bir toparlanmanın
sa lanması için önemli oldu unun
altı çiziliyor.

Raporda ula ılan sonuçlar, özel-
likle imalat ve in aat sektöründeki 
ücret e itsizli i ve orta seviyede ka-
zanç getiren i lerin ortadan kalkması
gibi Avrupa’nın yapısal sorunlarının,
kriz tarafından ne derece kötüle ti-
rildi ini ortaya koymakta. 2010’da 
yoksulluk ve sosyal dı lanma ris-
kiyle kar ı kar ıya olan Avrupaların
sayısı 115 milyon olarak belirlendi. 
Bu rakam tüm AB nüfusunun yüzde 
23’üne tekabül etmekte.

Rapor, AB’nin daha az e itlikçi
olan ülkelerinde ( talya veya Yuna-
nistan gibi) e itsizliklerin azaldı ını
veya e itsizliklerin yava  bir ekilde
arttı ını, buna kar ılık Kuzey ülke-
leri gibi (AB üyesi ülkeler olarak s-
veç, Danimarka, Finlandiya) AB’nin 
daha e itlikçi ülkelerinde e itsizlik-
lerin genel olarak artı  e iliminde
oldu unu ortaya koymakta.

Yoksulluk açısından de erlendi-
rildi inde, Do u Avrupa ülkelerinin 
temel ya amsal maddelere ula ma
konusunda, Kuzey ve Batı Avrupa 
ülkelerine göre daha ciddi sorunlar-
la kar ıla tı ı raporda belirtilmekte. 
Özellikle ya lılık döneminde tek ba-
ına ya ayan ebeveynler ve çalı ma

gücünü kaybeden bireylerin yoksul-

luk ve sosyal dı lanmayla kar ıla ma
riskinin daha yo un oldu u raporda 
vurgulanmakta. Çalı tı ı halde yok-
sulluk riskiyle kar ı kar ıya olan ve 
“çalı an yoksullar” olarak anılanla-
rın oranının ise yüzde 8’in üzerinde 
oldu u tespit edilmekte.

Ya lı i çilerin istihdam edile-
bilirli inin artırılması ve aktif ya -
lanmanın te viki, AB’nin 2020 yılı
hedefi olan yüzde 75’lik istihdama 
ula masında önemli birer araç ola-
rak de erlendirilmekte. Aktif ya -
lanma politikalarının erken emek-
lili i engelleyece i, ya am boyu 
ö renme sürecini canlandıraca ı,
çalı ma ko ullarını ya lıların ihti-
yaçlarına göre ekillendirip ya lıla-

ra koruma sa layaca ı raporda sa-
vunulmakta.

çilerin dola ımı, i sizli e ve 
emek piyasaları içindeki dengesiz-
liklere dikkat çekmesi açısından
önemli bir konu olarak de erlen-
dirilmekte. Eldeki verilere göre i çi
göçü alan ço u ülkede, i sizlik veya 
ücretler üzerinde kayda de er bir 
de i im olmadı ı, i çi gönderen ül-
kelerde ise beyin göçü olgusunun 
ortalama olarak sınırlı bir görünüme 
sahip oldu u raporda belirtilmekte. 
Elde edilen deneyimler, i çilerin do-
la ımının, hem i çi göçü alan ülkeye 
ve kayıt dı ı çalı manın dü ürülme-
sine hem de bireylere yararlı oldu-
unu ortaya koymakta.

Avrupanın Krizden Çıkı  Reçetesi: 

stihdam ve Sosyal Politikalar

Çokuluslu irket
Anla malarına li kin

Veri Tabanı
Çokuluslu irket anla malarına ili kin veri tabanından ilgili arama 

kriterli sonucunda dünya genelinde 10 milyondan fazla i çi is-
tihdam eden 138 irketle ilgili ba ıtlanmı  215 belgeye ula ılabilir.

Çokuluslu irket anla maları, Avrupalı/çokuluslu irketlerin fa-
aliyetlerini yürüttü ü veya söz konusu irketlerin almı  oldu u ka-
rarların etkili oldu u ülkelerde, irket seviyesinde, yönetimler ve i çi
örgütleri arasında yürüttü ü müzakerelerin sonucunda ba ıtlandı.

Bu sözle meler, istihdam politikası, serbest dola ım ve meslek içi 
e itimin yanı sıra yeniden yapılanma, yeniden örgütlenme ve alın-
ması gereken önlemlerle de ilgili. Söz konusu sözle meler, i çi sa lı-
ı ve güvenli i, çalı ma ko ulları, e it fırsatlar veya benzer konulara 

da dikkat çekmekte. Sözle meler, geli mekte olan irketlerin sosyal 
sorumlulu u üzerine yapılan en yenilikçi faaliyetler arasında de er-
lendiriliyor. Sözle melerin, çokuluslu irketler ve onların payda ları
arasında temel i çi haklarına duyulan saygıyı geli tirecek etkili bir 
araç oldu u belirtiliyor.
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1.

Amaç maddesi 1980 öncesinde 
tarafları yoran ve üzerinde yo un
müzakereler yapılan maddelerden 
birisiydi. verenler, i çi sendikala-
rının Toplu  Sözle mesi Grev ve 
Lokavt Kanunu’ndaki toplu i  söz-
le mesi tanımını a an ve siyasi ni-
telikli bazı kavramları bu madde de 
düzenlemek istediklerini ve bunun 
mümkün olmadı ını dü ünüyorlar-
dı. Buna kar ılık i çi sendikaları sen-
dika ve toplu i  sözle mesi haklarını
özgürce kullanmalarına izin veril-
mek istenilmedi ini söylüyorlardı.

Çalı mamız 1980 sonrasını esas 
aldı ı için tartı malara örnek gös-
terilebilecek maddelere yer verme-
yece iz ve yukarıdaki hatırlatmayı
yapmakla yetinece iz. Zaten 1980 
sonrası i çi sendikalarının bir kısmı
kapatılırken, kapatılmayanların da 
faaliyetleri durdurulmu tur. Bu ne-
denle de tüm toplu i  sözle meleri
2364 sayılı Kanun ile olu turulan
Yüksek Hakem Kurulu tarafından
yeniden yürürlü e konulmu tur.

Yüksek Hakem Kurulu, toplu i
sözle melerini yeniden yürürlü e
koyma çalı malarına ba lamadan
önce bir süre uygulayaca ı ilke ka-
rarları üzerinde çalı mı tır. lkeler
belirlemi , bu ilkeleri uygun toplu 
i  sözle mesi maddeleri kaleme al-
mı tır. Yüksek Hakem Kurulu tara-
fından kaleme alınan maddelerden 
birisi de amaç maddesidir. Kurul ta-

rafından yeniden yürürlü e konulan 
toplu i  sözle melerine bu madde 
yazılmı tır.

Çalı mamıza konu olarak yakın
tarihli toplu i  sözle melerinden
alınan örnek maddelerin bir kısmı
Yüksek Hakem Kurulu tarafından
düzenlenmi  maddenin de i tiril-
meden devam etti ini, bir kısmı ise 
ufak de i iklikler yapılarak sürdü-
rüldü ünü göstermektedir. Ku ku-
suz de i ik düzenlenmi  örnekler de 
bulunmaktadır.

Toplu i  sözle melerinin bir kıs-
mında da taraflar amaç maddesi dü-
zenlemek ihtiyacı duymamı lardır.

A a ıda de i ik toplu i  sözle -
melerinden alınmı  5 örnek madde-
ye yer verilmi  (2.) ve bu maddeler 
üzerine dü ünülenler (3.) kaleme 
alınarak son söz (4.) söylenmi tir.

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

Toplu Sözle mesi MaddeleriToplu  Sözle mesi Maddeleri
(Amaç)(Amaç)
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2.

a- Bu toplu i  sözle mesinin amacı
i yerinde düzenli, verimli çalı mayı
sa lamak, üretimi artırmak, i veren-
lerin ve i çilerin hak ve menfaatleri-
ni dengelemek, kar ılıklı iyi niyet ve 
güvenli i  barı ını sa lamak, taraflar 
arasında do abilecek farklılıkları uz-
la tırıcı yollarla çözümlemektir.

b- Bu toplu i  sözle mesinin amacı,
i yerinde düzenli ve verimli çalı mayı
sa lamak, üretimi arttırmak, i veren-
lerin ve i çilerin hak ve menfaatleri-
ni dengelemek kar ılıklı iyi niyet ve 
güvenli i  barı ını sa lamak, taraflar 
arasında do acak farklılıkları uzla -
tırıcı yollarla kotarmaktır.

c- Sözle menin amacı; hizmet ak-
dinin yapılması, muhtevası ve sona 
ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, 
i çi, i veren ve sendika münasebetleri-
ni ilgilendiren di er hususlar ile taraf-
ları kar ılıklı hak ve borçlarını tespit 
etmek ve bunların uygulanmasını sa -
lamak ve taraflar arasında çıkabile-
cek ihtilafların uzla ma yollarını ve 
hal ekillerini göstermek, i  ahengini 
ve çalı ma barı ını sa lamaktır.

d- Bu toplu i  sözle mesinin amacı,
hizmet akdinin yapılması, muhtevası,
yürütümü ve sona ermesi ile ilgili hu-
susları düzenlemek, i yerinde düzenli 
ve verimli çalı mayı sa lamak üretimi 
artırmak, i verenin ve i çilerin hak ve 
menfaatlerini dengelemek, kar ılıklı
iyi niyet ve güvenle i  barı ını sa la-
mak, taraflar arasında do abilecek
farklılıkları uzla tırıcı yollarla çö-
zümlemektir.

e- Tarafların amacı; i  sözle mesi-
nin yapılması, içeri i ve sona ermesi 
ile ilgili hususları düzenlemek ve i çi-
i veren ili kilerini ilgilendiren di er
hususlar ile tarafların kar ılıklı hak 
ve borçlarını tespit, bunların iyi niyet-
le uygulanmasını ve denetimini sa la-
mak ve taraflar arasında çıkabilecek
uyu mazlıkların uzla ma yoluyla hal 
ve ekillerini göstermek ve bütün bu 
hususlar üzerinde bu i letme toplu i
sözle mesinde anla maya varıldı ı

ekilde i veren ve i veren vekilleriyle 
onun çalı tırdı ı i çiler ve i çi sendi-
kası arasındaki i  ahengi ve çalı ma
barı ını sa lamak, i çilerin ve i vere-
nin ekonomik ve sosyal durumlarını ve 
çalı ma artlarını düzenlemek, ekono-
mik güçlerini arttırmak, üretimi en iyi 
sa lık ve güvenli i , i yeri ve çalı ma
ko ullarında gerçekle tirmektir.

3.

Örnek madde (a) Yüksek Hakem 
Kurulu’nun halen kendisine gelen 
uyu mazlıklarda toplu i  sözle -
melerine yazdı ı maddedir. Örnek 
madde (2) ise, “çözümlemektir” iba-
resi yerine “kotarmaktır” yazılması
dı ında yine aynı maddedir.

2822 sayılı Toplu  Sözle mesi
Grev ve Lokavt Kanunu 2. madde-
sinde toplu i  sözle mesini; “hiz-
met akdinin yapılması, muhtevası
ve sona ermesi ile ilgili hususları
düzenlemek üzere i çi sendikası ile 
i veren sendikası veya sendika üye-
si olmayan i veren arasında yapılan
sözle medir” eklinde tanımlamak-
tadır. Taraflar dilerlerse, kar ılıklı
hak ve borçlarını, sözle menin uy-
gulanmasını ve denetimini, uyu -
mazlıkların çözümü için ba vurula-
cak yolları düzenleyen maddeler de 
düzenleyebilirler.

Örnek madde (c), 2822 sayılı
kanunun 2. maddesini esas alarak 
yapılmı  bir düzenlemedir. lave
olarak “i  ahengi ve çalı ma barı ını
sa lamak” ibaresi eklenmi tir.

Örnek madde (d) ise; (c). mad-
denin birinci cümlesi ile (a). mad-
denin son bölümünün birle tirildi i
bir düzenlemedir.

Örnek madde (e)’ye gelince; 
kanunun 2. maddesi düzenleme-
si yanında, Yüksek Hakem Kurulu 
tarafından yapılan düzenlemeyi de 
kapsamaktadır. Ayrıca; “ veren ve 
i veren vekilleri ile i çiler ve i çi sen-
dikası arasında i  ahengi ve çalı ma
barı ını sa lamak, i çilerin ve i vere-
nin ekonomik ve sosyal durumlarını
ve çalı ma artlarını düzenlemek, 

i çilerin ve i verenin ekonomik güç-
lerini artırmak, üretimi en iyi sa lık
ve güvenli i -i yeri ve çalı ma ko ul-
larında gerçekle tirmek” düzenle-
meleri de yapılmı tır.

Bu son düzenlemelerdeki yazım
bozuklu unun yanında “i çilerin 
ve i verenin ekonomik ve sosyal 
durumlarını düzenlemek” eklinde 
yorumlanması kolay olmayan bir dü-
zenleme de dikkat çekicidir. Zira top-
lu i  sözle mesi ile i çilerin çalı ma 
ili kileri dı ındaki hayatlarına ili kin 
düzenlemeler kararla tırılamaz.

4.

Toplu i  sözle mesi, yazılı ya-
pılma zorunlulu u olan bir sözle -
me türü olup i yerinin hukukudur. 
Taraflar, öncelikle toplu i  sözle -
mesine uyacaklar, sorularına cevap 
bulamadıkları halde sırasıyla di er
hukuk kurallarına ba vuracaklardır.
Bu nedenle toplu i  sözle melerinde
yapılan düzenlemelerin açık, net, 
anla ılır olması çok önemlidir.

Toplu i  sözle melerine amaç 
maddesi yazılmasını hukuk düzen-
lemelerinin (yönetmelik, tüzük, ka-
nun) amaç maddesi ile ba lıyor ol-
masına ba lamak mümkündür. Zira 
amaç maddesi toplu i  sözle mesine
yazılması zorunlu nitelikte bir mad-
de de ildir. Amaç maddesi normatif 
bir hüküm de ildir. Kaldı ki norma-
tif hükümlerin dahi toplu i  sözle -
mesinde yer almasının art olmadı-
ını ileri süren görü ler vardır.

Ayrıca i  sözle mesine ili kin
olarak belirtilen hususların (i  söz-
le mesinin kurulması, içeri i ve 
sona ermesi) en az birinin toplu i
sözle mesinde düzenlenmesini ye-
terli sayan görü  de bilinmektedir.

Sonuç olarak amaç maddesi, ta-
rafların toplu i  sözle mesine giri
yaptıkları, iyi niyetlerini açıkladık-
ları ve kar ılıklı hak ve borçlarını bu 
niyetle yerine getireceklerini sözle -
tikleri, i yerine ve çalı ma barı ına
verdikleri önemi dile getirdikleri bir 
maddedir.
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Bo anmı  ve E i Vefat Etmi  Kadınlar
Kadınların ya amlarını sürdür-

meleri için kurumlar dı ında ge-
nellikle kom ular, aile ve akrabalar 
gibi enformel destek mekanizma-
larından da yararlandıkları, ancak 
bu desteklerin ço u zaman yetersiz 
kaldı ı dile getiriliyor.

Sosyal güvencesiz olan e i vefat 
etmi  kadınların yüzde 66,6’sı, bo-
anmı  kadınların ise yüzde 39,8’i 

ki i ba ına 100 TL’nin altında gelir 
düzeyi olan hanelerde ya ıyor. Sos-
yal güvencesi olan kadınların ya-
adıkları hanelerin gelir durumları

beklendi i gibi gelir açısından gö-
reli olarak daha iyi konumda. Buna 
kar ılık, hem sosyal güvencesiz 
hem sosyal güvenceli konumdaki 
kadınların arasında e i vefat etmi -
lerin gelir durumunun göreli olarak 
daha kötü oldu u görülüyor.

E i vefat etmi  kadınların yüzde 
5,5’i, bo anmı  kadınların yüzde 
26,1’i gelir getirici i lerde çalı ıyor.
Kadınların yüzde 63’ünün esnafa, 
ev sahibine borcu var.

Aile ve Kamu Kurumu Deste i
Yok

Ara tırmaya göre, kadınlar aile-
lerinden ve kamu kurumlarından
maddi ve manevi deste i alamıyor;
bunun nedeni, kadınlara kar ı cin-
siyete dayalı e itsizlik ve ayrımcılı-
ın yanında son yıllarda artan gü-

vencesiz çalı ma ya amı ve sosyal 
güvenlik sisteminin yetersizlikle-
ri. Ayrıca, sosyal güvence kapsa-
mındaki e leri ölen kadınlar ya da 
bo anma sonrası nafaka hakkı ka-
zanan kadınlar bile gelir kaybı ve 
yoksulla ma ya ıyor.

Özellikle küçük ya ta çocukları
olan kadınlar eve i  alarak oldukça 
dü ük ücretler kar ılı ı parça ba ı
i ler yapıyor ya da gündeli e gitme, 
mahalledeki apartman merdivenle-

rini silme gibi zor ko ullarda çalı-
ıyor.

Dul Kadın Sıkıntısı

Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nden Prof. Dr. emsa Özar, 
kadınların çalı abilir durumda ol-
duklarında bile i  bulma sıkıntısı
ya adıklarını bunun meslek edin-
dirme kursu ile çözülemedi ini
çünkü kurslarda paraya dönmeyen, 
“kadın meslekleri” denen el i i gibi 
i ler ö retildi ini söyledi. Derin-
lemesine yaptıkları görü melerde,
maddi sıkıntının yanında e i ölmü
kadınların sürekli “dul kadın olma” 
halinin ya amlarında olu turdu u
baskıdan ikâyetçi olduklarını söy-
leyen Özar, baskı ya amayanların
da zaten baskı görmemek için ken-
di içlerine kapandıklarına dikkat 
çekti.

Nakit Yardımı Çözüm Getirmez

Ara tırmaya göre, dünyadaki ve 
bu çalı madaki bulgular, kadınların
ya amlarını kendi tercihleri do rul-
tusunda iyile tirecek bir ortamın
olu turulmasının “yardım” adı al-
tında nakit transferi yaparak müm-
kün de il.

Sunulacak politikalar bir yan-
dan kadınların sorunlarını acil çöz-
meye yönelik olmalı, di er yandan 
da kadınları erke e ve aileye ba ım-
lı olmadan ya amını sürdürmesini 
sa lamayı hedeflemeli.

Ara tırma sonucu, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı Fatma ahin’e
sunularak, önceli in e i ölmü
kadınlara verecekleri belirtilmi .
Kadınlara TOK ’den ev verilmesi, 
Kredi Yurtlar Kurumu’nun bu ka-
dınların çocuklarına burs sa lama-
sı, -KUR’un yine aynı kadınlara i
bulmada öncelik vermesine dair de 
protokoller hazırlanmı .

Ba bakanlık Sosyal Yardımla ma
ve Dayanı ma Genel Müdür-

lü ü ve Bo aziçi Üniversitesi, bo-
anmı  ve e i vefat etmi  kadınlar

üzerine bir ara tırma yaptı. Ara -
tırmada bu kadınların toplumsal 
hayata ne ekilde tutundukları ve 
buna yönelik bir politikalar üzerin-
de duruldu.

“Bo anmı  ve E i Vefat Etmi
Kadınlar çin Bir Nakit Sosyal Yar-
dım Programı Geli tirilmesine Yö-
nelik Ara tırma Projesi” adlı ara tır-
ma kapsamında, Haziran-Temmuz 
2010 döneminde, stanbul, Trab-
zon, Bursa ve Van’da, Eylül 2010’da 
ise Denizli ve Malatya’da e i vefat 
etmi , bo anmı  1220 kadınla an-
ket çalı ması uygulandı. Ayrıca e i
cezaevinde olan ve e i tarafından
terk edilmi  toplam 26 kadınla da 
yüz yüze derinlemesine görü me
yapıldı.

Ara tırma çıktıları kadınların
ma duriyetini ortaya koydu. So-
nuçlara göre, e i vefat etmi  kadın-
ların yüzde 52,2’sinin, bo anmı
kadınların yüzde 51,6’sının, evli 
kadınların ise yüzde 73,4’ünün sos-
yal güvencesi bulunmuyor.

Sa lık hizmetlerine eri imde
önemli bir araç olan ye il kart sa-
hipli i ise çok dü ük. Sosyal gü-
vencesi olmayan e i vefat etmi
kadınların yüzde 49,2’si, bo anmı
kadınların ise yakla ık yüzde 59’u 
ye il kart kapsamında de il.

Kadınların dörtte biri yiyecek, 
yakacak, giyecek, ev e yası ve ço-
cukların e itimi gibi temel ihtiyaç-
ları kar ılayabiliyor; görü ülen tüm 
kadınların dörtte birinden fazlası
ya amsal ihtiyaçlarının kar ılanma
durumunun yeterli olmadı ını ifa-
de ediyor.
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“Çocuk Anneler” Ara tırması
adli mercilere daha fazla ihbar edil-
meye ba landı ına de inen Güven, 
ancak bunun da beraberinde çe itli
sıkıntıları getirdi ini vurguladı.

Güven; “Do rusu çocuk gelin-
lerle ilgili bir eyler yapmak isterken 
bir anlamda çocuk anne ve karnında
ta ıdı ı bebe in ya am hakları tehli-
keye girmeye ba ladı. Çocuk ya taki
kadınlarla evli olanların ve ailele-
rin, konunun gündeme gelmesiyle 
çevreden baskı görmeye ba ladı ı
ve psikolojik bir sorun ya andı ını,
bununla birlikte ailede ve çevrede 
çocuk annelere hastanede do um
yaptırmama gibi bir e ilimin de or-
taya çıkmasından kaygı duyulmak-
tadır” dedi.

Güven, “çocuk anneler” soru-
nunun ve erken evliliklerin sadece 
ç Anadolu, Do u veya Güneydo u

Anadolu’da gerçekle medi ini, ben-
zer durumların stanbul, Antalya, 
zmir gibi kentlerde de ya andı ını

belirtti. Ayrıca, “çocuk anneler” so-
rununun çözülmesine yönelik bir 
yasanın, Meclis tarafından ele alın-
ması gerekti ini ifade etti.

Suçla mücadele konusunda ek-
sikli i ortaya koyan bu duruma, 
Anayasa Mahkemesinin de kısmen
neden oldu unu savunan Güven; 
“Çünkü TCK’nın ilgili maddesi, e it-
lik ilkesine aykırılık
nedeniyle 2005 yılın-
da iptal edildi. ptal
edilen bu düzenleme 
ne getiriyordu? ayet
ma dur çocukla, ev-
lenmi  gibi birlikte 
olan veya evlenme-
mi  ki i arasında 5 
ya  fark varsa, ikâ-
yete ba lı olmaksızın
direkt soru turma
yürütülebiliyordu. 
En azından bu haliy-

le küçü ün ya lı birine gelin gitmesi 
riski ortadan kalkmı  oluyordu. Ama 
artık bu koruma maalesef yok. Yal-
nız 12 Eylül referandumu ile yapılan
anayasa de i ikli i sonucu, çocuklar 
ve kadınlar için pozitif ayrımcılı ın
önü açılmı  oldu. Sanırım bu düzen-
leme bugün olmu  olsaydı, Anaya-
sa Mahkemesi muhtemelen bu ilke 
nedeniyle, düzenlemeyi iptal etme-
yecekti. Meclisin bu konuyu acilen 
ele alıp yeni bir düzenleme yapması
lazım. Çünkü çocukları koruyan bir 
yasaya ihtiyaç var” diye konu tu.

Bu konuda yapılan ara tırmala-
rın ve konuya verilen önemin fazla 
olması, Türkiye’de çocuk gelinler 
ve çocuk anneler sorunuyla ilgili ilk 
kapsamlı raporun önümüzdeki gün-
lerde TBMM’de açıklanaca ı an-
lıurfa yerel gazetesi ve Kanal Urfa 
tarafından bildirildi.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus 
Etütleri Enstitüsü’ne göre, Türkiye’de 
5 milyondan fazla çocuk gelin bulu-
nuyor. Bu yılın ilk 6 ayında resmi ve-
rilere göre Diyarbakır’da 181 çocuk 
anne oldu. anlıurfa’da ise 120 kız
çocu u do um yaptı. Türkiye’nin en 
önemli toplumsal sorunlarından biri 
olan çocuk gelin ve çocuk anne olgu-
su, tüm yönleriyle, bilimsel bir ara -
tırmayla ortaya kondu.

Kız çocuklarının erken ya ta
evlendirilmesi konusu, az ge-

li mi  ve geli mekte olan birçok 
ülkede ya anıyor. anlıurfa Barosu 
Çocuk Hakları Komisyonu, çocuk 
ya ta evlenip çocuk sahibi olunması
konusunun mücadele edilmesi gere-
ken bir sorun olması, mevcut yasa-
larla çözülememesi ve çocukları ko-
ruyan bir yasaya ihtiyaç duyulması
nedeniyle bir ara tırma yaptı.

anlıurfa Barosu tarafından
gerçekle tirilen “Çocuk Anneler” 
ara tırmasının çıktıları ne yazık ki 
üzüntü verici. anlıurfa’da geçen 
yıl kayıtlara 21 bin 91 do umdan
712’sinin “çocuk anneler” tarafın-
dan gerçekle tirildi i belirtildi.

Ara tırma sonuçları hakkında
bilgi veren Baro Ba kanı rfan Gü-
ven, anlıurfa Kadın Hastalıkları ve 
Do um Hastanesi’nde geçen yılki
do umların yüzde 3,4’ünün küçük 
ya ta evlendirilen kız çocukları ta-
rafından gerçekle tirildi ini, bu e-
kildeki vakaların, büyük oranda adli 
makamlara yansıtılmadı ını belirtti.

Güven ayrıca, hastanedeki vaka-
ların neredeyse hiç savcılı a bildi-
rilmedi ini ve anlıurfa Kadın Has-
talıkları ve Do um Hastanesi’nde 
2010 yılında 712 çocuk anne do um
yapmı  olmasına ra men, bunların
sadece 8’inin savcılı a bildirilmi
oldu unu; 2011 yılında ise 120 ço-
cuk anne hastanede do um yapmı
olmasına ra men, bunların sadece 
12’sinin savcılı a bildirilmi  oldu-
unu vurguladı. Güven, “TÜ K ve-

rilerine bakıldı ında konu Türkiye 
çapında genel bir sıkıntı. Bu konuda 
de erlendirme yetkisi sadece cum-
huriyet savcısında oldu u için ma-
kamların ve yetkili birimlerin bunu 
savcılı a bildirmesi art” dedi.

Konunun gündeme gelmesinin 
ardından erken ya ta do umların



Bazı istisnai durumların dı ın-
da Avusturya’da çalı anların
i  akdinin feshedilmesinde 

herhangi bir engel bulunmamakta-
dır. Bu istisnai durumlar, çalı anın
engelli olması, askerlik görevini 
yapması, hamilelik ve lohusalık du-
rumunun bulunması, bunların so-
nucunda do um izninde ve çıraklık
e itiminde bulunması gibi hallerdir.

Yukarıda belirtilen nedenlerin 
olmaması halinde i  sözle mesi kısa
süreli i  akdini bitirme sürelerine 
uyarak her an bitirilebilir. Bu ger-
çeklikten hareketle yasa yapıcılar
Avusturya sendikal hareketinin de 
mücadelesi sonucunda kıdem taz-
minatı ödenmesini bir yasayla yü-
rürlü e koymu tur. Buradaki amaç 
çalı anın i  akdinin feshinden bir 

i  bulana kadarki sürede kendisine 
maddi destek olunmasıdır.  söz-
le mesinin yüz kızartıcı bir nedenin 
dı ında kolaylıkla bitirilmesi olası
olmayan devlet memurları kıdem
tazminatı uygulaması dı ında bıra-
kılmı tır.

Hala yürürlükte bulunan üç kı-
dem tazminatı biçimi vardır. Bun-
lardan birincisi Eski Kıdem Tazmi-
natı, ikincisi Yeni Kıdem Tazminatı,
üçüncüsü ise n aat çileri Kıdem
Tazminatı’dır.

Bu kıdem tazminatlarını teker te-
ker ele alalım:

A. Eski Kıdem Tazminatı Hakkı:

Kıdem Tazminatı uygulamala-
rında en eski olanıdır. Eski Kıdem
Tazminatı hakkının kapsamı 1979 
yılında yürürlü e giren çi Kıdem
Tazminatı Yasası ve 1921 yılından
beri yürürlükte bulunan Hizmetliler 
Yasası ile belirlenmi tir.

Bu hakkın ödenmesinde iki te-
mel art önem arz etmektedir; bi-

rincisi i  sözle mesinin en az üç yılı
doldurmu  bulunması, ikincisi ise 
i  akdinin bitirilme biçimidir. Aynı
i letmede aralıksız olarak en az üç 
yıl çalı mı  olan i çilerin i  ili kileri
a a ıdaki biçimlerde bitirilmesi ha-
linde kendilerine kıdem tazminatı
hakkı ödenir:

 ili kisinin i veren tarafın-
dan bitirilmesi,

verenin çalı anını haksız
olarak i ten el çektirilmesi,

 ili kisinin çalı an tarafından
sa lık veya i verenin yerine 
getirmesi gereken yükümlü-
lü ü yerine getirmemesi gibi 
nedenlerden çıkı  bildirim sü-
resine uymadan haklı olarak 
önceden sonlandırılması,

 Belli bir zamanla süreli bir i
ili kisinin o sürenin bitimi ile 
sonlandırılması,

 ili kisinin i veren ile çalı a-
nın varmı  oldukları anla ma
ile sona erdirilmesi.

Kadim ÜLKER
Viyana çi Odası Çalı ma Hukuku Danı manı

96
Avusturya’da Kıdem Tazminatı



97

Kıdem Tazminatı Ne Zaman 
Ödenmez?

 ili kisi, emeklilik ve annelik 
koruması gibi istisnai durumların
dı ında, çalı an tarafından fesih bil-
dirim süresine uyarak veya haksız
nedenlerden dolayı bitirilmesinde, 
ya da i veren tarafından fesih bildi-
rim süresine uymadan haklı olarak 
i  sözle mesinin anında bitirilmesin-
de kıdem tazminatı hakkı olmaz.

Birlikte Hesaplanan Süreler

Aynı i letmede daha önceden 
çalı ılan sürelerin hepsi kıdem taz-
minatı ödenmemi  olması halinde 
kıdem tazminatı için gerekli sürele-
re dâhil edilir. Çıraklık e itimi sü-
resinin bulunması halinde ise aynı
i letmede çalı ılmı lık süresi toplam 
yedi yılı doldurması gerekmektedir. 
Üç veya dört yıllık çıraklık süresi 
tek ba ına kıdem tazminatı hakkının
ödenmesine yeterli de ildir.

Genç çalı anların yurt içinde 
yapmı  oldukları askerlik süreleri 
kıdem tazminatına tam olarak kabul 
edilen çalı ma süreleridir. Bu süreler 
de kıdem tazminatı hakkı için top-
lam çalı mı lık süresine dâhil edilir.

Hamile kadınların do um ön-
cesi ve sonrasında sekizer haftalık
lohusalık döneminde i letmede ça-
lı masının yasak oldu u süreler de 
kıdem tazminatına dâhil edilir. Ço-
cuk bakım süresi do um izni ise ya-
sal olarak kıdem süresinde dikkate 
alınmaz.

Ba ka i letmelerde çalı ılmı  sü-
reler kıdem tazminatında dikkate 
alınmaz, ancak çalı ılan firma ile 
özel anla maya varılırsa, o süreler 
de kıdem tazminatına kabul edile-
bilinir.

Çalı mı lık Süresine Göre Kıdem
Tazminatı Hakkı

Kıdem tazminatı hakkı çalı mı -
lık süresine göre öyledir:

3 yıl çalı mı lık süresinde 2 aylık
ücret,

5 yıl çalı mı lık süresinde 3 aylık
ücret,

10 yıl çalı mı lık süresinde 4 ay-
lık ücret,

15 yıl çalı mı lık süresinde 6 ay-
lık ücret,

20 yıl çalı mı lık süresinde 9 ay-
lık ücret,

25 yıl çalı mı lık süresinde 12 
aylık ücret.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kıdem tazminatının hesaplan-
masında son aylık ücret esas alınır.
Bu son aylık ücrette düzenli olarak 
ödenen ek ödemeler, 13. ve 14. üc-
ret olarak ödenen izin ve noel para-
larının paya dü en kısmı da kıdem
tazminatı hesabında dikkate alınır.
Sürekli farklı ücretlerin ödenmesi 
halinde, kıdem tazminatının eksik 
veya fazla hesaplanmamsı için son 
ücret/maa  de il, bir yıllık ortalama 
kazancın hepsinin ortalaması esas 
alınır. Ayrıca çe itli giderlerin kar ı-
lı ı olarak ödenen kilometre ve diyet 
paraları kıdem tazminatında dikkate 
alınmaz.

Kıdem Tazminatı Ne Zaman 
Ödenmelidir?

 ili kisinin bitmesi halinde, üç 
aylık kıdem tazminatı hakkı hemen 
ödenmesi zorunludur. Üç aylık üc-
retten fazla olan kıdem tazminatı
hakkı ise i  ili kisinin bitmesinden 
üç ay sonra dördüncü ayın ba la-
masıyla birlikte, birer aylık taksitler 
halinde i  sözle mesi bitirilmi  olan 
i çiye ödenmesi gerekir.

 sözle mesinin çalı an tarafın-
dan emeklili e ayrılma nedeninden 
dolayı i  ili kisinin bitirilmesi ha-
linde, ödenecek kıdem tazminatı
hakkı i veren tarafından yasal ola-
rak taksitle ödeme kuralı vardır. Bu 
durumda o i letmede en az on yıllık

çalı ma süresinin dolmu  olma artı
aranır.

Bu durumda kıdem tazminatı-
nın tümü taksitle ödenebilir. Her bir 
taksit en az yarım kıdem tazminatı
ücreti kadar olmalıdır.

Emeklilikte Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı hakkı a a ıda-
ki ko ullarda i çi veya hizmetli ta-
rafından bitirilmesi durumunda da 
ödenir.

 1.  ili kisi aralıksız en az 10 
yıllı süreyi doldurmu  olması
halinde:

 • Erkeklerde 65. , kadınlarda
ise 60. ya ın doldurulmu
olması, ya da

 • Yasal emeklilik sigortası
nezdinde uzun süreli ça-
lı mı lıktan dolayı erken 
emeklilik hakkına sahip 
olanlar, ya da

 • Emeklilik sigortasından
uzun süreli çalı mı lıkta
elde edilen koridor emekli-
li e ayrılmı  olanlar, ya da

 • A ır i lerde çalı maktan do-
layı emekliye ayrılanlar.

 2. A a ıda belirtilen emeklilikle-
rin olması durumunda:

 • Yasal emeklilik sigortasın-
dan i gücünü kaybetmekten 
dolayı bir emeklilik hakkı
olanlar, ya da

 • Yine yasal emeklilik sigorta-
sı tarafından çalı anın i  gü-
cünü kaybından - malulen 
emeklilikten- dolayı erken 
emeklilik hakkı tanınması
durumunda emeklili e ay-
rılanlar ve i  ili kilerini de 
kendilerinin bitirmeleri ha-
linde, yasal kıdem tazminatı
hakkı ödenir.

Burada en az on yıllık çalı ma
süresini doldurmu  olma artı aran-
maz.
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B. Yeni Kıdem Tazminatı

Eski Kıdem Tazminatı için art
ko ulan an az üç yıllık çalı mı lı ın
aynı i letmede bulunması çalı an
önemli bir kesim tarafından yerine 
getirilememekteydi. Örne in Avus-
turya ekonomisinin önemli girdisini 
olu turan turizm alanında otel ve 
lokanta i lerinde sezon i çisi olarak 
çalı anlar emeklili e kadar kıdem
tazminatından mahrum olmaktaydı-
lar. Tarım, bahçe ve çiçek yeti tirme
kollarında çalı anlar da otel ve lo-
kanta i çilerinden farklı de illerdi.
Bu gereksinimden yola çıkarak “Her-
kese kıdem tazminatı” talebi sonra-
sında Yeni Kıdem Tazminatı 1 Ocak 
2003’ten sonra ba layan i  ili kileri
için geçerli olan Yeni Kıdem Tazmi-
natı yasası yürürlü e sokuldu.

Yeni Kıdem Tazminatı yasası
yürürlü e sokuldu u ilk yıllarda
muhafazakâr partilerden, sosyal de-
mokrat partilere, oradan da sendikal 
örgütlere kadar herkes yasaya sahip 
çıktılar. Yasanın kendi yasaları ol-
du unu her türlü siyasi parti seçim 
propagandasında kullandılar. Sen-
dikalar ise 2003 yılında yürürlü e
sokulan yasanın çok önemli bir sos-
yal politika ba arısı olarak üyelerine 
anlattılar.

lk kıdem tazminatı ödemeleri-
nin ba ladı ı 2006 yılı ve sonrasında
Yeni Kıdem Tazminatı ile Eski Kıdem
Tazminatı ödemelerinde da lar kadar 
fark oldu u görüldü. Ayrıntısını ya-
zının devamında okuyaca ınız Yeni 
Kıdem Tazminatı ödemesinin Eski 
Kıdem Tazminatına e it olabilmesi 
için 35 yıl çalı mı  olmak gerekmek-
tedir. Kısaca Eski Kıdem Tazmina-
tına göre 25 yıl çalı ıldı ı durumda 
alınacak kıdem tazminatı bedeli Yeni 
Kıdem Tazminatı uygulamasına göre 
35 yıl çalı mı lı a e ittir.

Kıdem Tazminatı Kasası’na veren
Ödentisi

veren her çalı tırdı ı i çisi için 
Kıdem Tazminatı Kasası’na kıdem

tazminatı ödemesi yapar. Kıdem taz-
minatı ödentisi aylık ücretin yüzde 
1,53 oranı kadardır. Her takvim yı-
lında ödenen 13. ve 14. ücretler olan 
noel ve izin paraları için de kıdem
tazminatı ödentisi Kıdem Tazminatı
Kasası’na ödenir. Çalı mı lı ın ilk 
ayında bu ödeme yapılmaz, ilk ay 
nötr zamandır.

Bir ay bekleme süresinden sonra 
i veren i letmesinde çalı tırdı ı i -
çisi için çalı mı lı ın ikinci ayından
itibaren kıdem tazminatı ödentisini 
yetkili kasaya havale etmeye ba -
lar. Aynı i yerinde i çiye giri  çıkı
yapılması ve tekrar çalı maya ba -
lanması durumunda, kıdem tazmi-
natı ödemesi birinci aydan itibaren 
ödenmeye devam eder.

 sözle mesinin devam etmesi-
ne ra men, ücretin a a ıda belirti-
len nedenlerden i veren tarafından
ödenmedi i zamanlar için de i veren
Kıdem Tazminatı Kasası’na kıdem
tazminatı ödemesi yapmak zorun-
dadır:

 Askerlik görevini yerine geti-
renlerin askerlikte bulunduk-
ları süre ve e itimde bulunu-
lan süreler,

 Lo usalık parası ve istirahat 
parası alınan sürelerde,

Bakım parası alınan ve hasta bir 
yakına bakım izninde bulunulan sü-
reler için kıdem tazminatı da Sosyal 
ve Çalı ma Bakanlı ı tarafından ku-
rulmu  bir fon tarafından kar ılanır.
E itim izninde bulunanların kıdem
tazminat ödentisi Federal  ve Tica-
ret Bakanlı ı tarafından alınması ge-
reken i sizlik parasının yüzde 1,53 
oranında ödenir.

Kıdem Tazminatı Kasası’nın
Seçimi, Kasanın Belirlenmesinde 
Söz Hakkı, Yaptırım artları

Bir i verenin ödedi i bütün kı-
dem tazminatı ödentisi hep aynı
kasaya yapılır. Bir i letmede çalı an

her i çi ve hizmetli için ödenecek 
kıdem tazminatı primi aynı kasaya 
havale edilir.

Bir i yerinde i çi temsilcisinin 
bulunması halinde, kıdem tazmina-
tının havale edilece i Kıdem Tazmi-
natı Kasasının seçimi, i veren ile i çi
temsilcili i arasında varılan anla -
mayla belirlenir.

çi temsilcili inin bulunmadı ı
i letmelerde Kıdem Tazminatı Ka-
sasını sadece i veren belirler. Çalı-
anların üçte biri i veren tarafından 

kasanın seçilmesine iki hafta içeri-
sinde yazılı itiraz etmedikleri tak-
dirde, Kıdem Tazminatı Kasası’nın
seçimi yapıldı demektir. çilerin 
sendikaya üye olmamasına ra men 
bran  yetkili sendikası bu sürede 
görü melere katılabilir. Yetkili Kı-
dem Tazminatı Kasası’nın belir-
lenmesinde anla manın olmaması
durumunda Uyu ma Dairesi’ne gi-
dilerek, uyu manın sa lanması ta-
lep edilir.

Bir Kıdem Tazminatı Kasası’na
dâhil olmak somut bir giri  anla ma-
sıyla olur, bu anla ma içinde kasanın
idari masrafları için kesece i gider-
ler de belirlenir. Kıdem Tazminatı
Kasası kendileriyle çalı mak isteyen 
firmayı ve i vereni genel artlarla ka-
bul etmek zorundadır.

veren, altı ay içerisinde bir Kı-
dem Tazminatı Kasası hala belirle-
memi  olması durumunda, Sosyal 
Sigortalar Birlikleri Merkezi yasala-
rın öngörmesinden dolayı i letme
için zorunlu bir Kıdem Tazminatı
Kasası atar.

Adı geçen Kıdem Tazminatı
Kasası pratikte bir sigorta veya bir 
banka tarafından kurulmu  ve idare 
edilmekte olan bir i letmedir. çiler
için sigorta veya bir bankadan olu-
an bu kasaya ödenen kıdem tazmi-

natı ödentisi, ödemenin olaca ı güne 
kadar yine i verenler tarafından ser-
maye olarak de erlendirilir.
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Primlerin Ödenmesi

Primlerin ödemesi sosyal kesin-
tilerle birlikte Bölge Hastalık Sigor-
tası üzerinden yapılır. Bölge Hasta-
lık Sigortası almı  oldu u bu prim 
ödemesini yetkili Kıdem Tazminatı
Kasası’na havale eder.

Ödenen primlerinin kontrolü 
Bölge Hastalık Sigortası’nın görevi-
dir, kontrol idari bir süreçtir ve 
Mahkemesi’nde konuyla ilgili dava 
açılması gereksizdir.

Firma tarafından ödenmesi ge-
reken kıdem tazminatı kasaya ha-
vale edilmedi i zaman, di er sigorta 
primleri gibi i verenden cezalı ola-
rak tahsil edilir, bu ceza durumu 
2010 tarihi itibarıyla yüzde 7,32’dir.

Kıdem Tazminatının Miktarı

Kıdem tazminatının miktarı, her 
ay kasaya ödenen prim bedellerin 
toplamından olu ur, buna kasada 
birikmi  paranın kasada kaldı ı sü-
rede i leyen yasal faiz oranı da dâhil 
edilirken, kasanın idari masraflar 
bu toplanan kıdem tazminatı para-
sından dü ülür. Kıdem Tazminatı
Kasası ödenen kıdem tazminatının
nominal de erini garanti etmek zo-
rundadır.

Kıdem Tazminatının Çalı ana
Ödenme artları

Kıdem tazminatının ödeme ko-
ulu en ba ta i  ili kisinin bitmi

olma ko uluna ba lıdır.

 ili kisinin çalı an tarafın-
dan bitirilmi  olmaması, hak-
sız olarak i ten el çektirilmi
olmamaları ve ayrıca i  ili ki-
si i çi ve hizmetli tarafından
haksız olarak derhal bitirilme-
mi  olması gerekir.

 En az üç yıllık prim ödeme 
süresinin dolmu  olması gere-
kir, burada ba ka i letmelerde
çalı ılan süreler de dikkate 
alınır.

 ili kisinin i çi tarafından fesih 
bildirim süresine uyularak do um
izni süresinde içinde bitirilmesi du-
rumunda da ödeme yapılır. Burada 
da en az üç yıllık prim ödeme süre-
sinin dolmu  olması gerekir.

Ayrıca be  yıldır herhangi bir i -
letmede çalı mayanların daha önce-
ki çalı mı  oldukları sürede birikmi
kıdem tazminatı hakkını talep etme 
hakları da vardır. Yurtdı ında ikamet 
edenler için de bu art geçerlidir.

Kıdem tazminatının ödenme 
hakkı do mu  olan çalı anlar, bu 
hakkı mutlaka ödeme ile de erlen-
dirmek zorunda de ildir. Ödemenin 
dı ında ba ka olanaklar da vardır:

 Kıdem tazminatı anaparaya 
çevrilebilinir,

 Kıdem tazminatı bedeli 
olan para Kıdem Tazminatı
Kasası’nda bırakılarak, faizi-
nin i lemesi istenilir,

 Kıdem tazminatı hakkı son-
ra çalı ılan firmaların Kıdem
Tazminatı Kasası’na devretti-
rilir,

 Özel ek bir emeklilik sigorta-
sına veya bir sigorta kasasına
aktarılabilinir.

 ili kisinin çalı an tarafından
fesih bildirim süresine uyularak 
bitirilmesi halinde kıdem tazmina-
tı hakkı ödenmez. Bu hak Kıdem
Tazminatı Kasası’nda çalı anın he-
sabında saklı kalır. Daha sonraki i
ili kisinin i veren tarafından bitiril-
mesi durumunda, önceki ve sonraki 
çalı mı lık sürelerinde do an hak 
toplanarak ödenme talebinde bulu-
nulabilinir.

Yasa tarafından istenen üç yıllık
prim ödenme süresi dolmadı ı du-
rumda, ödemesi yapılan kıdem taz-
minatı primi kasada hakkın do ma-
sına ve tekrar i  ili kisinin bitmesine 
kadar kalır.

çi ve hizmetlinin vefatı du-
rumunda kıdem tazminatı hakkı

onun e i ve yasal varislerine e it
olarak ödenir. Varislerden çocu un
olması halinde, bu çocuk için hak 
sahibinin vefatı günü itibariyle Ma-
liye Dairesi’nden Aile Yardım Parası
ödenmi  olması gerekir. Bu hakkın
ödenmesi için, varislerin (e  veya 
çocuklar) hak sahibinin vefatından
sonra üç ay içerisinde Kıdem Taz-
minatı Kasası’na ödeme için yazılı
ba vuruda bulunmaları zorunludur. 
Hak sahiplerinden bir varisin bu üç 
aylık bu süreyi kaçırması halinde, 
mahkemeye ba vurarak di er hak 
sahiplerinden hak talebinde buluna-
bilir.

Üç ay içerisinde varisler tara-
fından Kıdem Tazminatı Kasası’na
herhangi bir hak talebinde bulunul-
maması halinde, kıdem tazminatı
hakkı kasa tarafından vefat ile ilgili 
i lemlerin yapıldı ı hukuki merciye 
devredilir.

 ili kisinin bitiminden sonra 
altı ay içerisinde Kıdem Tazminatı
Kasası’na birikmi  olan kıdem tazmi-
natı hakkının ne yapılmak istendi i i 
yazılı olarak bildirilmedi i takdirde, 
birikmi  olan para Kıdem Tazminatı
Kasası’nda kalır ve faiziyle i lemeye
devam eder.

31.12.2002 tarihi öncesi ba lanılan
i  ili kisinde do mu  olan Eski 
Kıdem Tazminatı hakkının
devredilmesi olana ı:

 31.12.2002 tarihi öncesi ba -
lanılan i  ili kisinde do mu
olan kıdem tazminatı Eski Kı-
dem Tazminatı düzenlemesi-
ne göredir ve tek taraflı olarak 
de i tirilmez.

 Eski kıdem tazminatı hakkı
yeni kıdem tazminatı hakkına
aktarılabilinir. Bu de i iklik,
i veren ile çalı an i çi arasında
sadece yazılı olarak varacakla-
rı bir anla ma ile mümkün-
dür, toplu sözle meler ve i ye-
ri sözle meleri bu anla manın
çerçevesini belirleyebilir.
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Do mu  olan Eski Kıdem Taz-
minatı hakkı iki ekilde yeni sisteme 
devredilebilinir. Her iki devretme 
biçimindeki fark, devredilen güne 
kadarki do an Eski Kıdem Tazmi-
natı hakkının ne yapılaca ı konu-
sudur. De i ikli e geçtikten sonraki 
hak artık Yeni Kıdem Tazminatı sis-
temindedir.

a) Eski hakkın i veren nezdinde
    dondurulmu  ve saklı kalmı
    olması:

Bu saklı tutma veya dondurma 
biçimiyle adlandırılan de i iklikte,
aynı i verende dondurulmu  veya 
saklı tutulmu  kıdem tazminatı hak-
kı için eski kıdem tazminatı uygula-
ması geçerlidir. Bu hak i veren tara-
fından ödenir. Ancak i  ili kisinin
çalı an i çi tarafından bitirilmesi, 
çalı anının i  ili kisinin i veren tara-
fından i ten el çektirilerek bitirilme-
si ve i çinin haksız olarak i  ili kisi-
ni zamanından erken bitirmesi gibi 
durumlarda dondurulmu  olan eski 
kıdem tazminatı hakkı kaybolur.

b) Kıdem tazminatı hakkının yeni
     yasaya aktarılması hali:

Kıdem tazminatının eski kıdem
tazminatı yasasından, yeni kıdem
tazminatı yasanına aktarılması du-
rumunda; hem eski yasadan do mu
yeni yasaya aktarılan bedel, hem de 
de i ikli in yapılmı  oldu u günden 
itibaren ödenen bedel artık yeni kı-
dem tazminatı uygulamasına göre 
Kıdem Tazminatı Kasası’na tabidir. 

 sözle mesinin bitirili  biçimine 
göre herhangi bir kaybolma söz ko-
nusu de ildir.

C. n aat çileri Kıdem Tazminatı

1987 yılına kadar in aat i çileri
de Eski Kıdem Tazminatı uygula-
masına tabiydi. Avusturya’da in aat
i leri kı  aylarında mevsim nedenle-
rinden dolayı genellikle tatil edilir, 
çalı ılmaz. Dolayısıyla in aat i çileri

 ve çi Kurumu’na gönderilir ve 

kendilerinin i siz parası alması için 
ba vurmaları istenir. Kısaca in aat
i çisinin i  sözle mesi kı  aylarına
do ru bitirildi inden Eski Kıdem
Tazminatı artlarını yerine getir-
meleri olası olmamaktaydı. n aat
i çileri de bundan dolayı i  hayatı-
na atıldıkları ilk günden, emeklili e
kadar en fazla i siz kalan i çi kesimi 
olmalarına ra men kıdem tazminatı
hakkından faydalanamamaktaydı-
lar.

1987 yılında n aat çileri Kı-
dem Tazminatı Yasası’nı in aat i çi-
sinin kıdem tazminatı hakkını dü-
zenlemek için yürürlü e sokuldu. 
Bu yasayı hayata geçirmek için 1987 
yılı öncesinde özellikle n aat çile-
ri Sendikası ve Avusturya çi Oda-
sı tarafından ciddi u ra ılar verildi. 
Adı geçen yasayla in aat i çilerin
u radı ı ma duriyeti ortadan kal-
dırmak için daha önceden var olan 
n aat çileri zin Kasası çerçevesin-

de bir de n aat çileri Kıdem Taz-
minatı Kasası olu turuldu. veren-
ler, i çilerin aylık ücret bedellerinin 
belli bir oranında kıdem tazminatı
ödentisi olarak n aat çileri Kıdem
Tazminatı Kasası’na bir bedel havale 
etmekte.

Bu yasa kıdem tazminatı hakkı
için gerekli artı yerine getiren in a-
at i çisinin kıdem tazminatı hakkını
Kıdem Tazminatı Kasası’nda tutul-
masını sa lamaktadır. Üç yıl içeri-
sinde i  sözle mesinin sonlandırılıp,
tekrar ba lamasıyla da olsa, aynı
i letmede toplam 92 haftalık çalı -
mı lık süresinin dolmasıyla kıdem
tazminatı hakkı ba ladı demektir. 
lk üç yıllık süre içerisinde bir in a-

at i letmesinde 92 haftalık çalı ma
süresinin dolmasından sonra, daha 
sonraki i letmelerdeki çalı ma süre-
leri de eklenmektedir.

Burada i  sözle mesinin mutlaka 
i veren tarafından veya i çi tarafın-
dan haklı nedenlerden dolayı bitiril-
mesi gerekmektedir. O i  sözle me-
sinin farklı bitirilmesi durumunda 

burada geçen süre kıdem tazminatı
hakkına tabi tutulmaz.

Biriken haftalık çalı ma süreleri-
ne göre kıdem tazminatı hakkı i çiye
iki durumda ödenir. Birinci durum 
i çinin emekli olması halidir, ikinci-
si ise in aat i çisinin i  sözle mesi-
nin bitiminden itibaren herhangi bir 
in aat i letmesinde çalı maması ge-
rekmektedir. Emekliye ayrılan veya 
bir yıldan fazla bir süredir in aat
sektöründe çalı mayan i çiye Kıdem
Tazminatı Kasası tarafından kıdem
tazminatı ödenir.

Çalı mı lık süresine göre kıdem
tazminatı hakkı a a ıdaki gibidir:

156 haftadan fazla çalı mı lık
durumunda 2 aylık ücret,

260 haftadan fazla çalı mı lık
durumunda 3 aylık ücret,

520 haftadan fazla çalı mı lık
durumunda 4 aylık ücret,

780 haftadan fazla çalı mı lık
durumunda 6 aylık ücret,

1040 haftadan fazla çalı mı lık
durumunda 9 aylık ücret,

1030 haftadan fazla çalı mı lık
durumunda 12 aylık ücret ödenir.

Kıdem tazminatı in aat i çilerin-
de 12 aylık, yani bir yıllık ücret kar-
ılı ı ile sınırlıdır.

Bütün bu kıdem tazminatı uy-
gulamasında çalı anlar Eski Kıdem
Tazminatı ve n aat çileri Kıdem
Tazminatı uygulamasından bir iki 
de i ik taleplerin dı ında memnun 
olduklarını belirtebiliriz. Bu talepler 
de Eski Kıdem Tazminatı ve n aat

çileri Kıdem Tazminatı’nın i çi-
nin i  ili kisini bitirme durumunda 
da ödenmesidir. Birde in aat i çisi
tarafların anla masıyla i  ili kisinin
bitirilmesinde de kıdem tazminatı
hakkının ödenmesini istemektedir.

Ancak 2003 yılından son-
ra i ba ı yapanlar ise Yeni Kıdem
Tazminatı’nın miktarından dolayı
aldatıldıklarını dü ünmekteler.



1980’den bugüne adım adım uy-
gulamaya konulan neo-liberal 
politikalar, üretim metotları-

nın de i erek hizmetler sektörünün 
geli mesine neden olmu tur. Yeni 
sektörlerin ve çalı ma biçimlerinin 
ortaya çıkmasıyla bazı sektörler ve 
çalı ma biçimleri devre dı ı kalmı -
tır. Özelle tirmeler, ta eronla tırma
ve güvencesizle tirme, çalı ma ha-
yatını ilgilendiren mevzuat de i ik-
likleri ve de i en artlara ayak uydu-
ramaması sonucu güç kaybeden i çi
sendikaları, büyümek ve varlıklarını

sürdürmek için çözüm yolları bulma 
arayı ına girmi lerdir.

Güç kaybeden i çi sendikaları,
yeniden eski güçlerini kazanmak 
için örgütlenmelerinin art oldu u-
nun bilincine varmı lar, bu bilinçle 
ülkemizde etkinli i artan çok uluslu 
irketler öncelikli örgütlenme alanı

olmaya ba lamı tır.

TÜRK- ’e ba lı Koop-  Sendi-
kası da dünyadaki ve ülkemizdeki 
geli meleri yakından takip ederek 
yeni örgütleme stratejisini olu tur-
mu  ve örgütlenme hedefinde ön-
celikli olarak çok uluslu irketlere
yer vermi tir. Bu kapsamda öncelik-
le çok uluslu bir yapı market olan 
Praktiker’de örgütlenmesini ba lat-
mı tır. Koop-  Sendikası, zorlu bir 

mücadelenin ardından Praktiker 
Yapı Marketleri A .’de örgütlenerek 
Türkiye’de yapı marketlerde örgüt-
lü ilk sendika olma ba arısını elde 
etmi tir. Bu ba arıyı da imzaladı ı
etkili toplu i  sözle mesi ile taçlan-
dırmı tır.

Koop-  Sendikasının yeni hedefi 
IKEA Türkiye ma azalarıdır. Uzun 
bir ön hazırlı ın ardından, Koop-

’in üye oldu u küresel sendika 
UNI’nin deste i de alınarak IKEA 
ma azalarında örgütlenme süreci 
ba lamı tır.

sveç irketi olan IKEA, dünyanın
39 ülkesinde 300’den fazla ma azası
ve 600 milyon ziyaretçisiyle faaliyet 
göstermektedir. Dünya genelinde 
Frenchise Sistemi ile faaliyetlerini 

Deniz AKDO AN
Koop-  Sendikası Genel Ba kan Danı manı
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yürüten IKEA, Türkiye’deki pera-
kende faaliyetlerini MAPA Mobilya 
ve Aksesuar A . (IKEA Türkiye) 
çatısı altında sürdürmektedir. IKEA 
Türkiye’nin stanbul’da iki, Bursa, 
zmir ve Ankara’da da birer ma aza-

sı olmak üzere toplam be  ma azası
bulunmaktadır. Türkiye’de toplam 
1800’e yakın çalı anı bulunan IKEA, 
bugün dünyanın en büyük ev mobil-
yası ma azasıdır.

Bir dünya devi olan IKEA, çalı-
anlarını a ır ko ullarda ve dü ük

ücret altında istihdam etmektedir. 
IKEA Türkiye Ma azalarında çalı-
anların ya  ortalaması oldukça genç 

olmasına ra men özellikle lojistik 
bölümünde çalı anların büyük ço-
unlu unda bel fıtı ı gibi bel rahat-

sızlıkları görülmektedir.

IKEA Çalı anları Dünya Genelinde 
Sendikalı!

IKEA’nın dünya genelinde 100 
bin çalı anı bulunmaktadır. Yeni 
açılan ma azalarıyla çalı an sayı-
sı sürekli artmaktadır. Küresel bir 
mobilya devi olan IKEA’nın faaliyet 
gösterdi i ülkelerin neredeyse tama-
mında çalı anlar sendikalıdır. IKEA 
çalı anlarının sendikalı olmasının
sa lanmasında iki neden etkili ol-
mu tur.

Bunlardan birincisi; IKEA sveç 
Yönetiminin Küresel Sendikalar ile 
(UNI Küresel Sendikası ve BWI n-
aat ve A aç çileri Enternasyonali) 

sosyal diyalog içerisinde bulunma-
sıdır.

kinci neden ise UNI Küresel 
Sendikası’na ba lı IKEA Ma azala-
rında örgütlenen sendikaların küre-
sel anlamda bir araya gelerek daya-
nı ma içerisinde olmasıdır.

IKEA, Uluslararası Alanda 
Çalı anlarının Örgütlenme 
Hakkına Saygı Duydu unu
Beyan Etti

IKEA’da çalı anlar, ister IKEA’nın
Frenchise Ma azalarında çalı ıyor

olsun ister IKEA’nın kendi ma a-
zalarının çalı anı olsun, IKEA’nın
imzaladı ı uluslararası sözle meler
gere i IKEA’nın küresel sosyal so-
rumluluk ilkelerinin kapsamında
bulunmaktadırlar.

IKEA IWAY, (Çevre için Asgari 
Gereksinimler, Sosyal artlar ve Ça-
lı ma Ko ulları, Ürün Satınalmada
Materyaller ve Hizmetler Standartla-
rı) ’na göre;

IKEA,

nsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi,

 Çalı maya li kin Temel Hak-
lar ve lkeler ILO Bildirgesi ve 
zlenmesi (Haziran 1998),

 Sürdürülebilir Kalkınma için 
Rio Deklarasyonu (1992),

 Birle mi  Milletler Sürdürüle-
bilir Kalkınma Zirvesi ve Bir-
le mi  Milletler Küresel lke-
ler Sözle mesini kabul ederek; 
belirtilen uluslararası geçerli-
li i olan sözle melerde bulu-
nan “Sendikala ma özgürlü ü
ve toplu pazarlık hakkı etkin 
bir ekilde tanınacaktır” ifa-
desine sadık kalaca ını beyan 
etmi tir.

Di er taraftan nsan Hakları Ev-
rensel Beyannamesi’ne göre “Her-
kes çıkarını korumak için sendi-
kalı olma hakkına sahiptir”. IKEA, 
açıkladı ı davranı  krallarında söz 
konusu nsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’ne yer vermekle sen-
dikalı olmanın en temel insan hakkı
oldu unu kabul etmi tir.

IKEA Türkiye Ma azalarında
Sendikala ma

Koop-  Sendikası 2003 yılın-
dan bu yana izledi i yeni örgütleme 
stratejisi ile önceli ini uluslararası
irketlere vermi tir. Daha önce de 

belirtti imiz gibi, geçti imiz 6 yıllık
süreçte gerçekle tirdi i zorlu müca-
dele neticesinde Praktiker Yapı Mar-

ketleri A .’de örgütlenmi  ve güçlü 
bir toplu i  sözle mesi imzalamı tır.

Koop-  Sendikasının öncelik-
li hedefi IKEA Türkiye ma azala-
rında çalı anları sendikalı ve toplu 
i  sözle meli yapmaktır. Koop-
Sendikası’nın IKEA’da örgütlenme 
çalı maları uzun bir ön hazırlı ın ar-
dından, UNI Küresel Sendikası’nın
deste i de alınarak ba lamı tır. lk
üyelik faaliyetleri 2007 yılında ba -
lamı tır. 2010 yılının Ekim ayında
UNI Küresel Sendikası, Tez-Koop-

 ve Koop-  Sendikaları arasın-
da IKEA Ma azalarında Koop-
Sendikası’nın örgütlenece i ve IKEA 
Türkiye Örgütlenmesinin UNI Küre-
sel Sendikası tarafından desteklene-
ce ine dair protokol imzalanmı tır.

Ardından UNI IKEA Küresel Ör-
gülenme Projesinin Türkiye aya ı
hazırlık çalı maları ba lamı tır. UNI 
SCORE (Stratejik Kampanyalar, 
Örgütlenme, Ara tırma ve E itim)
bölümü ile birlikte Kasım 2010 ta-
rihinde IKEA Türkiye Ma azaları
örgütlenme altyapı çalı maları ba -
latılmı  ve kapsamlı bir rapor hazır-
lanmı tır.

IKEA sveç Ma azalarında ör-
gütlü olan ve toplu i  sözle mesi
bulunan HANDELS Sendikası’nın
HANDELSNYTT gazetesi muhabiri 
Janna Ayres stanbul’a gelerek ça-
lı malarımız hakkında bilgi almı
ve bir röportaj yapmı tır. Röportaj 
Handels Sendikasının HANDELSN-
YTT Gazetesinin Mart 2011 sayısın-
da ilk sayfadan verilmi tir.

IKEA Örgütlenme Projesi Çalı ma
Grubu Stokholm Toplantısı

IKEA Örgütlenme Projesi Ça-
lı ma Grubu toplantısı 7-10 Mart 
2011 tarihlerinde sveç’in ba kenti
Stokholm’de gerçekle mi tir. Top-
lantıya; Belçika, Avusturya, Rusya, 
Amerika Birle ik Devletleri, rlanda
ve sveç’ten sendikalar ve Türkiye 
adına Koop-  Sendikası katılmı tır.
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Toplantıda IKEA çalı anlarının
en temel hakları olan sendikala -
ma hakkına kavu maları için IKEA 
Merkez Yönetimi ile imzalanması
planlanan küresel sözle me’nin çok 
önem ta ıdı ı vurgulanmı tır.

Daha sonra Haziran 2011’de 
zmir’de gerçekle tirilen UNI Avru-

pa Gençlik Birimi Yaz Okulu top-
lantısı sırasında Avrupa’nın birçok 
ülkesinden sendikaların gençlik 
birimi temsilcileri tarafından zmir
IKEA ma azası ziyaret edilmi tir.
Sendikamız tarafından hazırlanan;
Sendikalı Ol! Güçlü Ol! Biz Birlikte 
Güçlüyüz! sloganlarının yazılı oldu-
u ti örtleri giyen katılımcılar zmir

IKEA Ma azasında renkli ve etkili 
bir etkinlik gerçekle tirmi lerdir.

IKEA Türkiye Örgütlenme Projesi 
mzalandı

16 Haziran 2011 tarihinde UNI 
ve Koop-  temsilcileri tarafından
IKEA Türkiye Örgütlenme Projesi 
imzalanmı tır ve uygulamaya ba -
lanmı tır. Bu çerçevede yerel, ulusal 
ve küresel koordinasyon a ı olu tu-
rulmu tur. IKEA Türkiye Ma aza-
larındaki tüm çalı anların sendikalı
ve toplu i  sözle meli olma amacını
içeren bu proje, koordinasyon, ile-
ti im ve örgütlenme kapasitesinin 
geli tirilmesini hedeflemektedir. Bu 
ba lamda; e itim seminerleri, örgüt-
lenme uzmanı istihdamı, haftalık-
aylık ve altı aylık aktivite ve mali ra-
porlarının hazırlanması, örgütlenme 
materyallerinin basılması ve da ıtıl-
ması, internet sitesi ve sosyal medya 
kanallarının kullanılması gibi birçok 
ba lıkta çalı malar yürütülmektedir. 
Proje ile Haziran 2012 tarihine ka-
dar IKEA Türkiye Ma azalarında ça-
lı an i çilerin ço unlu unun Koop-

 Sendikası’na üyeli inin alınması
hedeflenmektedir.

Yapılan bu çalı malar çerçeve-
sinde UNI SCORE Politika Sekrete-
ri Olga Vinogradova 8-13 A ustos
tarihlerinde IKEA stanbul, Bursa 

ve zmir Ma azalarında inceleme-
lerde bulunmu  ve sendika üyeleri 
ile toplantılar gerçekle tirmi tir.
Yaptı ımız örgütlenme çalı maları-
nı yerinde inceleyen Vinogradova, 
proje kapsamında hedeflenen adım-
ların zamanında gerçekle tirildi ini
belirtmi tir. Ayrıca IKEA’da örgüt-
lenen di er sendikaların faaliyetleri 
ve IKEA Küresel Projesi hakkında
üyelerimize bilgiler verilmi tir.

sveç Handels Sendikasından
Destek

IKEA örgütlenme faaliyetlerine 
ba ladı ımız günden itibaren daya-
nı ma içinde hareket etti imiz sveç
IKEA Ma azalarında örgütlü olan 
Handels Sendikası Genel Ba kanı
Lars-Anders Häggström ve Ulusla-
rarası Sekreteri David Eklind, 10-13 
A ustos 2011 tarihlerinde sendi-
kamızın daveti üzerine stanbul’a
gelmi tir. Ziyaret esnasında gerçek-
le tirilen toplantılarda Koop-  Sen-
dikası Genel Ba kanı Eyüp Alemdar, 
IKEA örgütlenmesinde gelinen son 
durum ve hedeflenen yeni çalı ma-
lar hakkında sveç Sendikası yöne-
ticilerini bilgilendirmi tir. Yapılan
toplantıların ardından Koop-  Sen-
dikası ile Handels Sendikası arasında
Karde lik ve Dayanı ma Protokolü 
imzalanmı tır.

Örgütlenme çalı malarımız süre-
since protokol çerçevesinde ileti im
halinde oldu umuz sveç Handels 
Sendikası Genel Ba kanı Lars-Anders 
Haggström tarafından Türkiye’deki 
IKEA i çilerine seslenen Türkçe bir 
mektup gönderilmi tir. Mektupta 
sveç ba ta olmak üzere dünya ge-

nelinde IKEA çalı anlarının sendi-
kalı oldu unu, Türkiye’deki IKEA 
çalı anlarının da sendikalı olmaktan 
çekinmemeleri gerekti ini vurgu-
lanmı tır.

Dublin Toplantısı

IKEA Küresel Örgütlenme Proje-
si Çalı ma Grubu toplantılarının bir 

di eri de A ustos 2011’de rlanda’nın
ba kenti Dublin’de yapılmı tır. Top-
lantıya Koop-  ile birlikte Avustur-
ya, Belçika, Danimarka, Almanya, 
rlanda, sveç ve ABD’den sendikalar 

katılmı tır. Bu toplantıda IKEA’da 
sendikala ma faaliyetleri yürüten 
sendikaların kendi ülkelerindeki 
çalı maları görü ülmü tür. Koop-
de IKEA örgütlenme çalı malarında
geldi i a amayı, örgütlenmede ya a-
dı ı zorlukları ve planladı ı faaliyet-
leri aktarmı tır.

Sonuç

Koop-  Sendikası IKEA Türkiye 
ma azalarında sendikala ma çalı -
malarına büyük bir kararlılıkla de-
vam etmektedir. Her geçen gün üye 
sayısı artmakta ve i yerlerinde sendi-
kal bilinç yerle mektedir. UNI Küre-
sel Sendikası ve sveç Sendikalarının
koordinasyonu ile yürütülen IKEA 
Türkiye Örgütlenme Projesi yerel-
ulusal ve küresel düzeyde yaratılan
i birli i sayesinde hedefine yakla -
maktadır bunun için IKEA çalı an-
larının da Praktiker çalı anlarının
sahip oldu u toplu i  sözle mesine
kavu maları için Koop-  Sendikası
çatısı altında bir araya gelmeleri ge-
rekmektedir.

Notlar

i IKEA ile BWI (BWI n aat ve A aç çileri
Enternasyonali) arasında 25 Mayıs 1998 
tarihinde Cenevre’de imzalanan sözle me-
ye göre; “IKEA Yönetimi faaliyet gösterdi-
i tüm ülkelerde tüm IKEA çalı anlarının

(tedarikçi firmalar dahil) özgürce sendi-
kalara üye olmalarına ve özgürce toplu 
pazarlık hakkına sahip olmalarına saygı
duyacaklardır.”

ıı http://www.ikea.com/ms/en_US/about_
ikea/pdf/SCGlobal_IWAYSTDVers4.pdf 
Eri im Tarihi 02.10.2011

ııı Praktiker Yapı Marketleri A . ile Koop-
Sendikası arasında akdedilen Birinci Dö-
nem Toplu  Sözle mesi 26.05.2011 tari-
hinde imzalanmı tır.

ıv Aylık yakla ık 200.000 adet basılan ve 
sendika haberlerinden ziyade di er güncel 
haberleri de konu alan gazete sveç’in bü-
tün ehirlerinde 100’den fazla satı  nokta-
sında sveç’lilere da ıtılmaktadır.
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Avrupa  Sa lı ı ve Güvenli i Ajansı (EU-OSHA) tarafından geli tirilmi
proje, mikro ve küçük i letmelerin, kullanımı kolay olan ve ücretsiz bir 

web uygulaması aracılı ıyla risk de erlendirmesi yaparak i çi sa lı ı ve i
güvenli ini geli tirmesine yardımcı olacak.

OIRA Projesinin amacı, risklerin tespit edilmesi, de erlendirme, i letme-
ler için uygun önlemlerin belirlenmesi konusunda karar verme, izleme ve 
raporlama süreçlerinden olu uyor. Proje ile küçük i letmelerin üzerindeki 
yükü azaltarak, risk de erlendirmesini hızlı ve kolay bir ekilde yapmalarını
hedefleniyor.

Kıbrıs, Belçika ve Fransa gibi ülkeler ba ta olmak üzere kuaförlük ve 
ula ım gibi sektörlerde pilot uygulama olarak ba latılan risk de erlendirme
sistemi Avrupa’da 20 milyon i letme tarafından kullanılıyor.

Sisteme e-posta adresi ve ifre yardımıyla giri  yapılıyor. Çalı ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlı ı’ndan alınan onaylardan sonra uygulama kısa bir süre 
sonra Türkiye’de de kullanılabilecek.

*http://www.oiraproject.eu/

nteraktif Risk De erlendirme Projesi (OIRA)*

Mevzuat
• Ömrünü Tamamlamı  Araçla-

rın Depolaması, Arındırılması,
Sökümü ve lenmesine li -
kin Teknik Usuller Tebli i - 6 
Temmuz 2011

• Çevresel Gürültünün De er-
lendirilmesi ve Yönetimi Yö-
netmeli inde De i iklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik - 27 
Nisan 2011

• Atık Ara Depolama Tesisleri 
Tebli i - 26 Nisan 2011

HSE (Health and Safety Execu-
tive) çalı anların sa lık, gü-

venlik ve refahının korunması için 
mevzuatın uygulanmasını sa layıp
danı manlık ve destek hizmetleri ve-
rerek çalı malarda bulunan bir dev-
let kurulu u. nternet üzerinden i çi
sa lı ı ve i  güvenli iyle ilgili konu-
larda Türkçe Bro ürler yayımlıyor.*

ngiltere  Sa lı ı ve Güvenli i
Genel Müdürlü ü

HSE’nin sayfasında yayımlanan
Türkçe bro ürlerin konuları öyle:

 Merdiven güvenli inin en 
önemli püf noktaları

 Bel a rılarından sakının: Mo-
bil makine operatörleri ve sü-
rücülere tavsiyeler

yerindeki kayma ve dü me-
leri önleme

 Kulaklarınızı koruyun, yoksa 
sa ır olursunuz

 El-kol titre imi - Çalı anlara
tavsiyeler

 Gazla çalı an elle ate lemeli
yemek hizmetleri donanımıy-
la ilgili önlemler

 Yemek hizmetleri sektöründe 
sa lık ve güvenlik yönetimi 
kazandırır

 Mutfaklarda ve gıda servisin-
de kayma ve tökezlemelerin 
önlenmesi

 Yemek hizmetleri donanımla-
rının ve i yerlerinin seçim ve 
kullanımında sa lık ve güven-
lik planlaması

 Yemek hizmetleri i letmeleri-
ne uygulanan belli ba lı sa lık
ve güvenlik mevzuatı

 Yemek hizmetlerinde bakım
öncelikleri

 Sizin sa lı ınız, sizin güvenli-
iniz: Çalı anlar için kılavuz

n aat alanlarında riski azalt-
manın be  yolu; Küçük in aat
alanları için; Küçük çaplı i -
letmeler için; çiler için

 Sa lık ve güvenli e giri  - Kü-
çük i letmelerde sa lık ve gü-
venlik

* http://www.hse.gov.uk/langua-
ges/turkish/index.htm
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Napo, SG ileti im uzmanlarından
olu an küçük bir grup tarafın-

dan, çalı an ki ilerin pratik ihtiyaçla-
rı, dilleri ve kültürleri arasındaki fark-
lılı ı gözeterek ulusal sınırları kırmak
için gerekli olan yüksek kalitede bilgi-
lendirici ürün ihtiyacına yanıt olarak 
tasarlanan orijinal bir fikir.

Filmler herhangi bir konuyu et-
raflıca kapsamak için tasarlanmamı
ve e itici ya da ö retici filmler olarak 
görülmemeli. Napo’nun ve arkada la-
rının rolü, ilginç karakterleri, komik 
hikayeleri, akacı ve ne eli yakla ım-
ları ile i çi sa lı ı ve i  güvenli i ala-
nına e lence katmak. “Bir gülümseme 
ile güvenlik” Napo’nun daha sa lıklı,
daha güvenli ve daha iyi i yerleri için 
yaptı ı katkı.

Her bir film, çok sayıda Avrupalı
Kurum tarafından ortakla a yapılıyor.

spanya, Bilbao’da bulunan Avru-
pa  Sa lı ı ve Güvenli i Ajansı web 
sitesinin geli tirilmesini destekliyor.

Napo’nun Filmleri

Napo’nun film serisi bilgisayarda 
grafik programlarında üretilmi .
ya amında güvenlik meseleleriyle yüz 
yüze gelen karakterleri canlandırıyor-
lar. Ana karakter Napo ve arkada ları
kendilerini kelimelerin olmadı ı bir 
dünyada ifade ediyorlar. Onların hi-
kayelerinin e itimsel de eri var. So-
ruları artırır ve i  güvenli inin çe itli
yönlerden tartı ılmasını te vik eder. 
Bazen pratik çözümler sunar ya da bu 
konuda önderlik ederler. E itim, kül-
türel tarafsızlık ve mizah karı ımının
bir çizgi filmde bulu ması “Napo” se-
risine ayrı bir kimlik kazandırmakta-
dır. Napo, sevimli fakat dikkatsiz bir 
karakterdir. Napo’nun evrensel dili, 
bu filmleri herkes için uygun yap-
maktadır. Her bir sahne di erlerinden
ba ımsızdır ve bütün bir film olarak 
ya da ayrı ayrı kullanılabilmektedir.

NAPO*

“Gülümseyerek Güvenlik”
Napo’nun kullanımı - Filmlerin 
kullanımı

‘Napo’yu kullanmanın en iyi yolu 
Napo’yu dü ünmektir.’

Ana karakter Napo ve arkada ları
kendilerini kelimelerin olmadı ı bir 
dünyada ifade etmektedirler. Kültürel 
açıdan, “nötr”dürler ve konu tukla-
rı dil, geldikleri ülke ya da kültür ve 
olursa olsun herkes kendini Napo ile 
özde le tirebilir.

Napo serisi, güvenlik problemle-
rini çözmenin evrensel bir anahtarı
de ildir. Napo bir güvenlik uzmanı de-

ildir. Onun bakı  açısı, güvenli i mes-
lek edinmi  birinin bakı  açısı de ildir. 
Napo’nun bütün olarak ya da bölüm 
bölüm kullanımı, izleyicilere ve izleyi-
cilerin i  güvenli i konusundaki tutum 
ve görü lerine, filmin gösterildi i orta-
ma ba lıdır. Napo’nun a ırı kullanımı
Napo serisinin etkisini azaltabilir.

Napo, bir çizgi film karakteri ol-
ması nedeniyle, drama ya da belgesel 
filmlerin ula amayaca ı alanlara gi-
rebilmektedir. Napo, korumaya ça-
lı tı ımız i çilerin aksine yıkılmaz ve 
ölümsüzdür.

* http://www.napofilm.net/tr

 kazalarını önleme amacıyla Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı, Milli 
E itim Bakanlı ı ile yürüttü ü ortak çalı mayla Mesleki ve Teknik E itim

Okulları için “  Sa lı ı ve Güvenli i Rehberi” hazırladı.

Bakanlıklar arasında, 2009’da imzalanan “Mesleki ve Teknik Ö retim
Kurumlarında  Sa lı ı ve Güvenli i E itimi” protokolü ile i  sa lı ı ve 
güvenli inin bir ya am biçimi haline getirilmesi amacıyla bir eylem planı
olu turuldu.

Bu kapsamda, Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı ile Milli E itim Ba-
kanlı ı uzmanlarınca hazırlanan “  Sa lı ı ve Güvenli i Rehberi”, Mesleki 
ve Teknik E itim Okulları’nda e itim gören ö rencilerin, i  kazaları konu-
sunda bilinçlendirilmesinde kullanılacak. Rehberin amacı, i çilerin i  haya-
tına atılmadan önce, e itim-ö retim sırasında risk-kontrol-tedbir üçgeninde 
bilinçlenmelerini gerçekle tirmek ve ö rendiklerini alı kanlık haline getire-
rek i  sa lı ı ve güvenli ini ya am biçimi haline getirmek olarak açıklandı.

Okullarda ve di er e itim-ö retim kurumlarında “sa lık ve güvenlik 
kültürünün” geli tirilmesi için hazırlanan rehber, “Politika Çerçevesi, Mev-
zuat, Kontrol Listeleri, Risk De erlendirmesi Örnekleri, Form ve Belgeler, 
Ki isel Koruyucu Donanımlar, Güvenlik ve Sa lık aretleri ile lk Yardım”
bölümlerinden olu uyor. Rehberde, “kazalar, sa lık ve güvenlik kontrolleri, 
alet ve teçhizatın güvenli kullanımı ve bakımı, yüklerin ta ınması, tehlike-
li maddeler ve kimyasallar, yüksekte yapılan çalı malar” gibi çe itli teknik 
konularda da detaylı bilgiler yer alıyor.  Sa lı ı ve güvenli i konusunda 
okullara yol gösterecek olan rehber, çe itli çalı malarda ihtiyaç duyulabile-
cek bilgi ve belgeler için de kaynak olu turuyor.

* h t t p : / / 2 1 2 . 1 7 5 . 1 3 1 . 6 1 / w w w . i s g g m . g o v . t r / h t d o c s / f i l e s /
MTO%20REHBER.pdf

 Sa lı ı ve Güvenli i Rehberi*



PETROL-

Bericap Direni i Sona 
Erdi

Petrol-  Sendikamız üyesi 4 i çinin tazminatsız ola-
rak i ten çıkartılması, i verenin i yerinde Petrol- ’in
toplu i  sözle mesi yetkisini dü ürmek için sistemli bir 
ekilde baskılar uygulaması nedeniyle 25 Aralık 2010 

tarihinde, Gebze’de kurulu Bericap Fabrikası önünde 
ba layan ve 209 gün süren Bericap direni i, i çilerin
kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi üzerine 20 
Temmuz 2011 tarihi itibariyle sona erdi.

Dünya genelinde 16 ülkede bulunan 17 üretim 
tesisiyle Alman çokuluslu firmasının Türkiye’deki i -
letmesi olan ve Gebze’de faaliyet gösteren Bericap Ka-
pak Sanayi fabrikasında dört i çinin i ten çıkartılması
nedeniyle i çilerinin tümü i  bırakarak fabrika önün-
de eylem ba latmı lar, Bericap i vereni de 89 i çinin
tümünün i  akitlerini tazminatsız olarak feshetmi ti.
Kı ın ortasında fabrika önünde ba latılan ve çadır ku-
rulmasına dahi izin verilmeyen direni , ya mur-çamur,
kar-kı , so uk- sıcak demeden 209 gün boyunca büyük 
bir azim ve kararlılıkla sürdürüldü. Bericap i vereni-
nin, i çilerin kıdem tazminatlarını ödemesi ve ihbar 
tazminatı yerine geçecek olan 2.5 maa  tutarında da 
ücret ödenmesiyle direni  sona erdirildi.

Polyplex çileri Kazandı

Öte yandan, Petrol-  Sendikamıza üye oldukları
için i ten atılan 5 Polyplex i çisi i e iade davasını ka-
zandı. Çorlu  Mahkemesi Polyplex Europa i yerinden
haksız nedenlerle i ten çıkartılan 5 sendika üyesi i çi-
nin i e iadesine karar verdi. Polyplex Europa i vereni
i ten çıkartılan 5 i çiyi geri almaz ise 1 yıllık ücretleri 
tutarında i e ba latmama tazminatı ödeyecek.

Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
Hindistan kökenli Polyplex Europa i çileri Petrol- ’in
Trakya ubesinde örgütlenince, i veren 2010 yılı Ka-
sım ayında ilk a amada 5 i çiyi i ten çıkartmı tı. Pet-
rol-  sendikasının Polyplex Europa’da örgütlenmesini 
engellemeye çalı an i veren daha sonra da de i ik ge-
rekçelerle 35 i çiyi daha i ten çıkartmı tı.

Petrol-  sendikası tarafından yapılan açıklamada
i ten çıkartılan di er Polyplex Europa i çilerinin dava-
larının da takip edildi i belirtilerek öyle denildi:

“Sendikamız Polyplex Europa i yeri örgütlenme-
sinde ço unlu u sa layarak yetki tespiti için Çalı ma
Bakanlı ı’na ba vuruda bulunmu , Bakanlık’tan da yet-
ki yazısını almı tı. Ancak Polyplex Europa i vereni yet-
kiye de itiraz etmi ti. Yetki itirazı ile ilgili dava ise yerel 
mahkemede sürüyor.

Sendikamız, Polyplex Europa i yerinde sürdürdü ü
örgütlenme mücadelesini Petrol- ’in bayra ı bu i ye-
rinde dalgalanana kadar her alanda sonuna kadar de-
vam ettirecektir.”

Pakpen çileri Örgütlendi

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göste-
ren ve PVC kapı, pencere, panjur, kepenk sistemleri 
üreten Pakpen A . i çileri Petrol- ’te örgütlendi. 500 
i çinin çalı tı ı Pakpen’de örgütlenen Petrol-  Sendi-
kamızın ço unluk tespiti için yaptı ı ba vuruya Çalı -
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı olumlu yanıt verdi. 
Ancak Bakanlı ın olumlu yanıtına Pakpen i vereni iti-
raz etti i için konu yargıya ta ındı. Di er yandan Pak-
pen i yerindeki örgütlenme sürecinde i ten çıkartılan
11 Pakpen i çisinin de i e iade davası sürüyor.

Petrol-  Genel Kurulu Yapıldı

Petrol-  Sendikası 26. Ola an Genel Kurulu 17-18 
Eylül 2011 günlerinde stanbul’da yapıldı. Genel Kurul 
sonucunda Petrol-  Sendikası’nın yeni Yönetim Kuru-
lu u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Mustafa Özta kın

Genel Sekreter : Ali Ufuk Ya ar

Genel Mali Sekreter : brahim Do angül

Genel Örg. ve E t. Sekreteri : Nimetullah Sözen

Genel Yönetim Sekreteri : Ahmet Kabaca

SSendikalarımızdanendikalarımızdan
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Hazırlayan: Refik ERBA
TÜRK-  Te kilatlandırma Uzmanı

refikerbas26@hotmail.com



TEKGIDA-

Coca Cola çisi Yeniden 
Örgütleniyor

Yıllarca Tekgıda-  Sendika-
mızda örgütlü olan ancak son 
yıllarda ba ka bir sendika tara-
fından örgütlenen Coca Cola 
i çisi yuvasına dönüyor. Coca 
Cola i çileri akın akın Tekgı-
da- ’e geri geliyor. Mersin ve 
Ankara’dan sonra, Elazı  Coca 
Cola i çilerinin tamamı, Tekgı-

da-  sendikamıza üye oldu. Di er i yerlerinde de bü-
yük bir hızla geçi ler devam ediyor.

Billur Tuz’da çiler ten Çıkarılıyor

zmir Çi li Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
Billur Tuz Fabrikası’nda Tekgıda-  Sendikamıza üye 
olan ta eron i çilerin i lerine 1 Ocak’tan itibaren son 
verilecek. 130 i çinin sendikalı oldu u Billur Tuz’da 
i çilerin bir kısmına 1 Ocak’ta itibaren i e gelmeme-
leri konusunda tebligat ula tırılıyor. Tekgıda-  Sendi-
kamız i çilerin i ine son verilirse kapı önü direni ine
ba layacaklarını açıkladı.

Tekgıda-  Sendikası Genel Ba kan Danı manı Gür-
sel Köse, u an durumun kesinle medi ini belirtirken, 
i verenin bildirim yapmaya ba ladı ını söyledi. Billur 
Tuz’daki ta eron i çilerin sendikalarına üye oldu unu
belirten Köse, bildirimlerin korkutma ve sendikadan 
uzakla tırma amaçlı yapılmı  olabilece ini ifade etti. 
Kimi i çilere sendikadan ayrılmaları durumunda sorun 
olmayaca ının söylendi ini vurgulayan Köse, i çilerin
buna ra men sendikalarından vazgeçmeyece ini dile 
getirdi. Billur Tuz’da asıl i verenin ta eron de il, Bil-
lur Tuz yönetimi oldu unu belirten Köse, e er i çiler
1 Ocak’tan itibaren i ten çıkarılırsa 2 Ocak’tan itibaren 
kapı önü direni ine ba layacaklarını söyledi.

Tekgıda-  Genel Kurulu Yapıldı

Tekgıda-  Sendikası Genel Kurulu 10-11 Eylül 
2011 günlerinde stanbul’da yapıldı. Genel Kurul so-
nucunda Tekgıda-  Sendikası’nın yeni Yönetim Kuru-
lu u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Mustafa Türkel
Genel Sekreter : Mecit Amaç
Genel Mali Sekreter : Mehmet Karata
Genel Te k. Sekreteri : Recep Ali Çelik
Genel E itim Sekreteri : Mustafa Akyürek

TEKS F

Hugo Boss’da çi Kıyımı
Alman moda devi olarak tanımlanan Hugo Boss’un, 

Ege Serbest Bölgede çalı an yakla ık 3500 i çisinin bü-
yük ço unlu u Teksif Sendikamıza üye oldular. Ancak 
örgütlenme sürecinin ba lamasıyla birlikte, çalı anlar
baskı altına alınmaya ba ladı. Bazı i çiler ihbar ve kı-
dem tazminatları ödenmeden i ten çıkarıldı. ten çı-
karılan 12 Teksif üyesi direni e ba ladı.

Bu geli meler üzerine bir açıklama yapan Teksif 
Sendikası, Hugo Boss i verenini yasalara saygılı olmaya 
ve Hugo Boss i verenini Teksif Sendikası ile diyalo a
ça ırdı. Teksif ayrıca, sadece fabrika önünde sürdürdü-
ü eylemi geni letme ve bir kampanyaya dönü türme

kararı aldı.

B R’de Mücadeleye Devam

Öte yandan, Teksif Sendikamızın Balıkesir B R
Sentetik Fabrikasında sürdürdü ü direni  de devam 
ediyor. Teksif’e üye oldukları
için i ten çıkarılan i çilerin 6 
Aralık 2011 tarihinden bu yana 
sürdürdü ü direni i Teksif Ge-
nel Ba kan Yardımcısı Metin 
Kır ve Genel Sekreteri Mustafa 
Burgaz ziyaret etti. Yöneticiler, 
TÜRK-  Balıkesir l Temsilcisi 
Hüseyin Akyüz ile birlikte bir 
basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasında, B R
Sentetik i vereninin yasalara ve insan haklarına aykırı
tutumu kınandı ve çalı anların eme i ile günden güne 
büyüyen B R Sentetik’in i çilerin yasal ve anayasal 
haklarını gasp etti i belirtildi.

Hera Tekstil’de Eylem

Afyon’da kurulu Hera Tekstil Fabrikasında Teksif 
Sendikamıza üye olan 20 i çinin i ten atılması, fabrika 
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önünde yapılan eylemle protesto edildi. Eyleme TÜRK-
’e ba lı sendikalar da destek verdi.

Eylemde konu an Teksif Örgütlenme Dairesi Mü-
dürü Asalettin Aslano lu, örgütlenmeye Nisan 2011’de 
ba landı ını, 300’e yakın üyelerinin bulundu unu, fir-
manın sendikaya üye olan i çilere baskı uygulandı ını
belirterek, “ yeri yönetimi arkada larımıza sendika-
dan istifa etme konusunda baskı yaparak, onların no-
ter masraflarını kar ılamak suretiyle istifa ettiriyorlar” 
dedi.

DER -

Savrano lu çileri
Direniyor

Savrano lu Deri i çileriyle dayanı mak için zmir’de
miting havasında geçen bir yürüyü  gerçekle tirdi. Yak-
la ık iki bin dolayında ki inin katıldı ı eylemde, i çiler
servislerle co kulu ve kitlesel bir ekilde Menemen tren 
istasyonundan Savrano lu Deri fabrikasına kadar yak-

la ık üç kilometre yürüdü. Sav-
rano lu i çileri sık sık gözaltına
alınırken, i veren ruhsat almadı-
ı halde, yeni i çilerle ve “Rodeo 

Deri” adı altında fabrikayı çalı -
tırıyor.

Yürüyü  sonunda fabrika 
önünde konu ma yapan Deri-

 Genel Ba kanı Musa Servi, 
i çilerin ya adıklarının hukuksuzluk örne i oldu u-
nu belirterek, “ zmir’de Emniyet, Belediye, Valilik ve 
Kaymakamlık gibi yetkili kurumları dola tık. Sorunla-
rımızı anlattık. Emniyet, Vali, Büyük ehir Belediye Ba -
kanı dâhil bütün idari amirler bize aynı eyi söyledi. 
‘Yeniden açması ve i çi alması mümkün de ildir, i e
ilk alınacak olan i çiler i ten atılanlar olacaktır’. Ancak 
hukukun arkasından dolanarak herkesin gözü önünde 
i yerini çalı tıran bu adamlara gereken yaptırımların
uygulanmasını bekliyoruz” diye konu tu.

Deri- zmir ube Ba kanı Makum Alagöz ise 111 
gündür büyük sıkıntılarla direndiklerini, yaptıkları ey-
lemle Menemen halkına seslerini duyurmak istedikleri-
ni ifade etti. “Bu bir direni  ça rısı, birle me ça rısıdır”

diyen Alagöz, “Yıllarca i çileri köle gibi çalı tırmaya
alı mı  olan i veren, i çileri soka a attı. Bu i veren yıl-
larca çevreye ve do aya zarar verdi. Menemen ve zmir
halkını zehirledi. çileri ailelerinden ve çocuklarından
ayırarak stanbul’a sürgün etti. Ama bizler yılmadık ve 
direniyoruz, tek bir iste imiz var, i veren sendikayı
tanımalı ve atılan i çileri geri almalıdır. Mücadelemiz 
hem hak hem çevre mücadelesidir” diye konu tu.

A AÇ-

YATA çilerine Hak-
Dayatması ILO 
Gündeminde

Ankara’da faaliyet gösteren YATA  Yatak Yorgan 
San. Tic. A .’de çalı an bir grup i çi Mart ayında Hak-

’e ba lı Öz plik-  Sendikası’ndan ayrılarak Türk- ’e
ba lı A aç-  Sendikamıza üye olmak istemi ler, ancak 
i veren i çilerin bu giri imini
engellemek için üç i çiyi i ten
atmı tı. Çalı ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlı ı’nın Öz plik-
Sendikası’nın fabrikada yetkili 
olmadı ını, i kolu farklı oldu u
için de olamayaca ını açıkla-
ması üzerine, i veren fabrikayı
paydos edip i çileri servislerle 
Hak- ’e ba lı Öz A aç-  Sendikası’na götürerek üye 
olmaya zorlamı tı.

Uluslararası n aat ve A aç çileri Konfederasyonu 
(BWI) üyesi olan A aç- , YATA  i çilerinin sendika 
seçme hakkının engellemesini ILO’ya mektupla bil-
dirdi. YATA ’ta ya ananların ILO’nun 87 ve 98 sayılı
artlarının açık bir ihlali oldu u belirtilen mektupta, 

“ çilerin temel insan hakları ve sendikal haklarına
saygı gösterilmelidir. çiler kendi sendikalarını seç-
me hakları vardır” denildi. Türkiye’de temel sendikal 
hakların ihlal edildi i belirtilen mektupta, bu neden-
lerle ILO’nun Hak-  konfederasyonuna, Ba bakanlık
ve Çalı ma Bakanlı ı’na protesto mektubu göndermesi 
talep edildi. Mektupta, “YATA ’taki örgütlenme çalı -
mamıza uluslararası bir destek sunmanızı isteriz” de-
nildi.
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SELÜLOZ-

Form Mukavva çilerine
TÜRK- ’ten Destek

zmir’deki Form Mukavva Ambalaj San ve Tic. Ltd. 
ti. i yerinde Selüloz-  Sendikamızın ba lattı ı örgüt-

lenme çalı ması ba arıyla sonuçlanmı  ve Sendika i ye-
rinde ço unlu u sa lamı tı. Ancak i veren bir yandan 
tespit yazısına itiraz ederken di er yandan 16 i çiyi i -
ten çıkardı. ten çıkarmaları protesto etmek amacıyla
i çiler 20 Haziran 2011 gününden itibaren i yeri önün-
de çe itli eylemlerle seslerini duyurmaya çalı tılar.

TÜRK- zmir Bölge Temsilcili i ile TÜRK- ’e
ba lı Sendikaların zmir ube Ba kanları eylem yapan 
i çileri ziyaret ederek mücadelelerine destek verdi. Zi-
yarette bir konu ma yapan Selüloz-  Sendikası Genel 
Ba kan Yardımcısı lhan Akta  “Bu mücadelede hiçbir 
zaman yalnız kalmayaca ımı söylemi tim. imdi bunu 

ya ıyoruz. Yalnız de iliz. Karde
sendikalarımızın ba kan ve yö-
neticileri buradalar. Çaktı ımız
kıvılcım büyüyor. Bu yangını
söndürmek Form Mukavva i ve-
reninin elindedir. TÜRK-  bü-
tün olanaklarıyla yanımızdadır”
dedi.

TÜRK-  Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçı da, 
“Bu mücadele bir demokratik mücadeledir, hak arama 
mücadelesidir. Burada artık sendika vardır. verene
dü en sendikayla el sıkı maktır. Emekçiyi sömürebil-
mek için i verenler kendilerine tanınan yasal olanakla-
rı kullanıyorlar. Sendikalar ve emek örgütleri birlikte, 
bu sermaye sahiplerine eme in hakkını istismar ettir-
meyece iz” diye konu tu.

Süperpak çileri

Öte yandan, zmir Torbalı’da bulunan Süperpak 
i yerinde Selüloz-  Sendikamıza üye oldukları gerek-
çesiyle dört i çinin i ten atılması üzerine, i çiler bir 
protesto yürüyü ü yaptı. Süperpak Ambalaj Sanayi’de 
çalı an yakla ık 130 i çi, vardiya çalı masının düzenli 
olmamasından, ek mesailerin çok yo un olmasından
ve i çilere i yerinde kötü muamele yapılmasından ya-
kınıyorlar.

BASIN-

Genel Kurulu 
Yapıldı

Basın-  Sendikası 18. Ola-
an Genel Kurulu 10-11 Eylül 

2011 günlerinde Ankara’da yapıldı. Genel Kurul so-
nunda Basın-  Sendikası yeni Yönetim Kurulu u e-
kilde olu tu:

Genel Ba kan : Yakup Akkaya

Genel Sekreter : Sava  Nigar

Genel Mali Sekreter : Hasan Sönmez

Genel E itim Sekreteri : Menderes Çadır

Genel Te k. Sekreteri : Ahmet Özbakır

TEZKOOP-

OK yerlerinde
Sendikal Mücadele

Tezkoop-  Sendikamız, ok Marketleri satın aldık-
tan sonra, kurulu bulundu u 1995 yılından beri sen-
dikalı ve toplu i  sözle meli çalı an üyelerini sendika-
dan istifaya zorlayan, i ten çıkaran, toplu i  sözle mesi
hükümlerini uygulamayan Ülker Grubu’nu protesto 
etmek ve baskılardan vazgeçirmek için kitlesel basın
açıklaması yaptı. ok Genel Müdürlü ü önünde yapı-
lan eyleme çok sayıda i çi katıldı. Tezkoop-  Sendika-
sı Genel E itim Sekreteri Haydar Özdemiro lu burada 
yaptı ı açıklamada; “Toplu  Sözle mesi, ok Market-
ler henüz Migros bünyesindeyken 1 Mayıs 2011’den 1 
Mayıs 2014’e kadar geçerli olmak üzere imzalandı. Ül-
ker Grubu ok Marketleri yürürlükte olan toplu i  söz-
le mesini bilerek satın aldı. Bunu bile bile üyelerimize 
‘sendikadan istifa edin, size daha 
iyi ekonomik artlar sunalım’
diyor. Ülker Grubu gelir gelmez 
100 yıllık i veren oyununa ba -
ladı” dedi.

çilerin bizzat bölge sorum-
luları tarafından Ülker Grubu-
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nun arabalarına bindirilerek notere götürüldü ünü,
istifa noter paralarının Ülker Grubu tarafından ödendi-
ini açıklayan Özdemiro lu, “ çileri sendikadan istifa 

ettirme çabalarının ardında daha çok ücretle çalı tır-
ma de il, dü ük ücretle ve kar ılı ı ödenmeyen fazla 
sürelerle çalı tırma, sosyal hakları gasp etme, kuralsız
çalı tırarak i çileri i yerinden istifaya zorlayıp kıdem
tazminatını vermeme arzusu ve daha çok kar etme hır-
sı var. Ülker Grubu dikensiz gül bahçesi istiyor” dedi. 
Özdemiro lu konu masını “Ülker Grubu, uyarımıza
kulak vermez, üyelerimiz üzerindeki baskılara devam 
etti i sürece Tezkoop-  Sendikasıyla kar ı kar ıya ka-
lacak. Baskılar son buluncaya dek mücadelemizi ve ey-
lemlerimizi sürdürece iz” diyerek bitirdi.

Tesco-Kipa’da Eyleme Devam

Yakla ık 8 bin i çinin çalı tı ı Tesco-Kipa i yerle-
rinde, 2003’ten bu yana yürütülen sendikal mücadele-
ye destek olmak amacıyla yapılan eylemler devam edi-
yor. Tezkoop-  Sendikamızın Ankara Panora ma azası
önünde yaptı ı kitlesel basın açıklamasına Tesco-Kipa 
i çileri de katıldı.

Tezkoop-  Sendikası Genel Ba kanı Osman Gürsu 
burada yaptı ı açıklamada, “Tesco-Kipa’da 2003 yılın-
dan bu yana yürüttü ümüz sendikal mücadelede ipi 
gö üslememize az bir zaman kaldı. Kipa’da sendikalı
bir ya amın ba layaca ını gören i veren sendika kar ıtı
yöntemlerine yenisini ekledi; çamur atma ve karalama. 

veren, uyduruk imzalı üyelik fi leri bahanesi ile üye-
lerimize sendikaya üye olup olmadıklarını, imzaların
kendilerine ait olup olmadı ını soruyor. Resmi ma-
kamlara ait bir yetkiyi kullanıyor. Sendikal hak ve öz-
gürlüklere müdahale ediyor. Tesco-Kipa i vereni tüm 
bunların bir suç oldu unu bilmiyor mu” dedi. Sözleri 
sık sık sloganlarla kesilen Gürsu konu masını “Tez-
koop-  Sendikası olarak, Tesco-Kipa i verenini bu 
oyundan dönmesi ve derhal toplu sözle me masasına
oturması için uyarıyoruz. Örgütlülü ümüze, mücadele 
tarihimize ve itibarımıza leke sürmeye çalı anlar, kar ı-
larında tüm Tezkoop-  üyelerini bulurlar. Bundan hiç 
üphe etmesinler. Tezkoop-  Sendikası üyeleri kazan-

manın, hakkını almanın co kusunu birlikte ya amaya
kararlı. Haklarımızı alıncaya kadar mücadele edece iz.
Her zorlu u birlikte a aca ız. Direnece iz” diyerek bi-
tirdi.

KOOP-

Praktiker’de Toplu 
Sözle me mzalandı

Türkiye’de yapı marketleri sektöründe faaliyet gös-
teren bir i letmede ilk kez sendikal örgütlenmeyi ta-
mamlayan Koop-  Sendikamız, Praktiker Yapı Market-
leri A . ile toplu i  sözle mesi imzaladı.

Koop-  Sendikamızın, 6 yıl
önce ba ladı ı örgütlenme mü-
cadelesinde çe itli güçlüklere, 
i ten çıkarmalara, itirazlara ra -
men, uluslararası sendikal hare-
ketin de katkılarıyla toplu söz-
le me imzalandı.

Bu toplu sözle me, Türkiye’de 
sayıları hızla artan yapı marketleri açısından da ilk olma 
özelli i ta ıyor. 26 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan 
sözle me iki yıl süreyle geçerli olacak. Sözle meyle ça-
lı anların mali haklarında ortalama yüzde 25-30’a kar-
ılık gelen ilerleme sa landı. Bunun yanında, var olan 

haklar güvence altına alınıp bunlara yenileri eklendi.

TÜMT S

UPS’de Toplu Sözle me
mzalandı

Tümtis Sendikamızın UPS’de yürüttü ü örgütlenme 
mücadelesi sırasında 163 i çinin i ten çıkarılması sonu-
cu ba layan ve 272 gündür süren direni , 1 ubat 2011 
tarihinde i çiler ve sendikal hareket açısından önemli 
bir kazanımla sonuçlandı. Tümtis ve UPS arasındaki
anla mazlı ın çözümüne yönelik olarak bir süredir 
devam eden müzakereler, her iki tarafın tam mutaba-
katıyla imzalanan bir iyi niyet protokolüyle sona erdi. 
151 i çi stanbul, zmir, Ankara 
ve Balıkesir’deki UPS i yerlerin-
de i e ba ladı, 4 aylık bo ta ge-
çen süre tazminatları taraflarına
ödendi; i e ba lamayan i çiler 12 
aylık brüt ücretleri tutarı ile kı-
dem ve ihbar tazminatlarını aldı.
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TÜMT S yakla ık 3 bin i çinin çalı tı ı UPS’de ço un-
lu u elde ederek yeni bir zafer kazandı.

Bu geli melerin ardından, uzun süren müzakereler 
sonucunda, Tümtis Sendikamız ile UPS arasında 22 
Aralık 2011 günü toplu i  sözle mesi imzalandı. Gö-
rü melerin 130. Gününde imzalanan sözle me 1 A us-
tos 2011 tarihinden geçerli olacak.

Sözle me ile i çilere seyyanen 140 TL zam yapıldı ve 
bir aylık ücretleri tutarında da ikramiye verildi. Sosyal 
haklarda da yüzde 50’ye varan oranlarda artı  sa landı.
Ayrıca alt i verende çalı an 187 i çinin de kadroya alın-
ması karara ba landı.

Çukurova Kargo çileri Kazandı

verenin sendikal örgütlülü ü engellemek için i çi-
leri tehdit etmesi ve baskı kurması üzerine 17 Ekim tari-
hinde ba layan ve 3 gün süren direni , i çilerin taleple-
rinin i veren tarafından kabul edilmesiyle sona erdi.

Tümtis Sendikamız üyesi i çilerin çalı ma saatleri-
nin düzenlenmesi, SSK giri lerinin ana firma olan Çu-
kurova Kargo’ya yapılması ve bundan sonra i veren ta-
rafından sendikal örgütlülü ü engelleyici hiç bir baskı
yapılmaması, sendikala mayı engelleyici hiç bir eylem-
de bulunulmaması taleplerinin kabul edilmesi üzerine 
direni  sona erdi ve i çiler i ba ı yaptı.

Tümtis Adana ube Ba kanı Halil Çekin, verilen 
sözlerin yerine getirilmemesi halinde her türlü yasal ve 
me ru mücadelenin devam edece ini, bu i yerinde top-
lu i  sözle meli bir düzene geçilene kadar çalı malarının
kesintisiz bir ekilde sürdürülece ini edece ini söyledi.

DEM RYOL-

“ çilerin Vergi Yükü 
Azaltılmalıdır”

TÜRK-  Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-  Sen-
dikası Genel Ba kanı Ergün Atalay, ücretlilerin gelir 
vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alı-
nan 2012 tarifesinde ilk dilimin 9400 TL’den 10.000 
TL’ye yükseltilmesi ve 2012 yılında uygulanacak gelir 
vergisi tarifeleri ve vergi oranlarının yükseltilmesi ne-
deniyle bir açıklama yaptı. Atalay’ın açıklamasında u
görü ler yer aldı:

“Belirlenen bu yeni tarifeyle, 
özel ve kamu i çilerinin toplu 
i  sözle meleriyle sa ladıkları
artı lar geri alınıyor. Yılın ikin-
ci altı aylık döneminde toplu i
sözle meleriyle sa lanan ücret 
artı ları, Eylül ayından itibaren 
etkisini yitirecek ve yüzde 27 
vergi oranı uygulaması dolayısıyla, net ücrette yüzde 
7 gibi bir kayıp ya anacak. çiler açısından vergi kaybı
büyük rakamlara ula ıyor. Gelir daresi, bu e itsizli i
ve hak kaybını görmezlikten gelemez.”

Kamu toplu i  sözle meleri görü melerinde bu hak-
sızlı ı dile getirdiklerini söyleyen Ergün Atalay, toplu 
i  sözle melerle sa lanan ücret artı larının vergi dilim-
lerinin dar tutulması ve vergi oranlarının yüksek olma-
sı sonucunda, gelir vergisinin yükü i çilerin üzerine 
yüklendi ine dikkat çekerek, “Bunun anlamı ka ıkla
verip, kepçeyle geri almaktır” dedi.

Benzer durumu memurların ya amadı ını ve birçok 
ödemenin net olması nedeniyle ilk dilime uygulanan 
yüzde 15 vergi oranını memurların a madı ını, aynı
uygulamanın i çiler içinde getirilmesini isteyen Atalay, 
“Çalı anlar için tek bir vergi tarifesi olmalıdır. Vergi di-
limleri geni  tutularak, i çi ve memurlar arasında e it-
lik sa lanmalıdır” görü ünü savundu.

Kurumlar vergisinin yüzde 20 oldu unu, gelir ver-
gisine tabi ba ımsız çalı anların asgari ücretlinin verdi-
i vergiyi ödemedi ini belirten Atalay, bu tür farklıkla-

rın sona ermesi için gelir vergisinde köklü de i ikli e
gidilmesini istedi.

TÜRK- ’in bu sorunun çözümü amacıyla 9 Kasım
2009 tarihinde milletvekillerine bir mektup gönderdi-
ine dikkat çeken Atalay, vergide adaletin sa lanması-

nın ertelenemeyece ini belirtti.

Demiryol-  Genel Kurulu Yapıldı
Demiryol-  Sendikası 9. Ola an Genel Kurulu 10-

11 Eylül 2011 günlerinde Ankara’da yapıldı. Genel Ku-
rul sonunda Demiryol-  Sendikası yeni Yönetim Kuru-
lu u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Ergün Atalay

Genel Sekreter : Hüseyin Kaya

Genel Mali Sekreter : Zeki Karakurt

Genel Mevzuat Sekreteri : smail Baygın

Genel Te k. ve E t. Sekreteri : Çetin Bayar
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DEN ZC LER

ehir Hatlarına Personel 
Tepkisi

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS), ehir hatları va-
purlarında personel sayısının azaltılmasını protesto etti. 

14 Aralık 2011 günü Karaköy 
skelesi önünde bir araya gelen 

i çiler, “80 gemiden, 35 gemiye, 
hizmet rotanız nereye”, “Emni-
yeti hiçe sayma, yolcuyu denize 
dökme”, “Beni gemimden alma, 
seferi riske atma” pankartları ta-
ıdı. Burada bir konu ma yapan 

Türkiye Denizciler Sendikası Ge-
nel Ba kanı Hasan Pekdemir, son be  yılda 80 olan gemi 
sayısının 35’e indirilerek, daha az gemiyle daha fazla yol-
cu ta ındı ını hatırlattı. Pekdemir, buna ek olarak imdi 
de, 35 geminden 21’inde makine ve güverte personelinin 
ani bir kararla azaltılmasına gidildi ini bunun can ve 
mal güvenli ini tehlikeye soktu unu söyledi. Pekdemir 
“ ehir hatları i letmesi günde ortalama 1400 sefer yapa-
rak yakla ık 150 bin yolcu ta ıyor. Bu kadar çok yolcu 
ta ıyan bir i letmenin önceli i emniyetli ta ımacılık ol-
malı” dedi. Pekdemir, son iki yılda gemi güvenli i için 
özel güvenlik görevlisi istihdamından vazgeçildi ini, bu 
görevin de güverte ve makine personeline bırakıldı ını
belirtti ve “Seyir esnasında, yolcuların hastalanması, ara-
larında tartı ma çıkması, denize insan dü mesi, yangın
çıkması gibi bir sürü riskli durum varken, personelin 
azaltılması kabul edilemez” diye konu tu.

HAVA-

SG’de veren Toplu çi
Çıkarımı Yapacak

Hava-  Sendikamız 3 Kasım 2011 tarihinde yakla-
ık 2,5 yıllık bir sendikal mücadele süreci sonucunda 

Limak Holdinge ba lı stanbul Sabiha Gökçen Havali-
manı Yer Hizmetleri A . firmasında 1. dönem toplu i
sözle mesini imzaladı. Ancak i veren, toplu i  sözle -
mesini i levsiz bırakmak ve 700’e yakın çalı anı ekme-
inden etmek için yeni bir saldırı ba lattı.

SG’den yer hizmeti alan ve en önemli mü terisi
olan Pegasus Havayolunun 5 yıllık olarak yapılan yer 
hizmetleri alım sözle mesini bitmesine 1,5 yıl kalma-
sına ra men sözde tek taraflı fesih etmesi, böylelikle i
hacminin daraldı ı bahanesi ile SG i verenince toplu 
i çi çıkarma prosedürü uygulanması için Çalı ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlı ına ba vuru yapıldı.

Hava-  Sendikamızdan yapılan açıklamada, ISG ile 
Pegasus Havayolu arasında yapılan hizmet alım sözle -
me feshinin tam bir oyun, hile ve muvazaa oldu u id-
dia edildi. Açıklamada u görü lere yer verildi:

“Bu ülkemizde sendikalı ve toplu i  sözle meli bir 
çalı ma düzenine patronların nasıl bir dü manlık için-
de oldu unu göstermektedir. Sermayenin önündeki 
her türlü engel fütursuzca kaldırılırken emekçilerin en 
küçük hak arama giri imleri ve kazanımları derhal bas-
tırılmaktadır.

Sendikamız bu i yerinde ola anüstü engelleme ve 
baskılara ra men son 2,5 yıldır çok önemli bir i çi mü-
cadelesi verildi. 2011 A ustos ayında tüm engelleme-
lere ra men ba latılan toplu i  sözle me görü meleri 3 
Kasım 2011 tarihinde anla ma ile sonuçlanmı tır. An-
cak SG Yer Hizmetleri A . yönetimi toplu i  sözle me-
sinden kurtulmak, di er sendikasız ve toplu i  sözle -
mesiz havayolu firmaları ise SG’de kazanılan toplu i
sözle mesinin kendi firmalarına da yayılaca ı endi esi
ile bu son oyunu sahneye koymu lardır.

Hava-  Sendikası ve SG i çileri bu oyunu bozmak 
için 2,5 yıldır nasıl direndilerse yine direneceklerdir. 
SG yönetimi imdi i çilerin mücadelesini önlemek 

için i çilere zorunlu ücretli izin dayatmaktadır. çiler
hiçbir ekilde bunu kabul etmemekte ve vardiyalarına
devam etme kararını uygulamaktadırlar. Pegasus Hava-
yolu i letmesi ise birçok ba ka illerden getirilen Çelebi 
Hava Servisi firmasının i çileri ile tüm uçu  emniyet 
kurallarını hiçe sayarak yer hizmetlerini yürütmeye ça-
lı maktadır.

Sabiha Gökçen Havalimanının batmaktan kurtarıl-
masında ve bugün Avrupa’nın
en hızlı büyüyen havalimanı ol-
masında yıllarca alın teri akıtan
kölelik düzeninde çalı ıp daha 
sonra temel anayasal hak olan 
sendikal haklarını kullanan SG
i çileri sadece sendikalı oldukla-
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rı için imdi kı  ortasında havayolu patronlarının ortak 
i çi dü manı saldırıları ile i siz bırakılmaktadır.

SG ve Pegasus Havayolu yönetimlerinin bu ortak 
i çi dü manı planı bozulacaktır.”

L MAN-

zmir Limanının
Özelle tirilmesine Tepki

Liman-  Sendikası, zmir Alsancak Limanının sa-
tılmasının ülkemiz adına çok büyük zararlara yol aça-
ca ını ileri sürerek özelle tirme kararını protesto etti. 
Liman- ’ten yapılan açıklamada, kamu limanlarına
uzun yıllardan beri teknolojik ekipman ve i gücü anla-
mında hiçbir ekilde yatırım yapılmadı ı belirtilerek u
görü lere yer verildi:

“Buna ra men yıllardan beri 
geliri artı  gösteren zmir Lima-
nının, mevcut haliyle bile 2007 
itibariyle gelirinin giderini kar-
ılama oranı yüzde 279’dur. Bu-

güne kadar 9’u Türkiye Deniz-
cilik letmecili i, biri TCDD’ye 
ait olmak üzere 10 liman özel 
sektöre devredilmi , ihalesi ta-

mamlanan 5 TCDD limanının da devir i lemleri sür-
mektedir. Ancak limanlardaki özelle tirme süreci 
istihdam ve verimlilik açısından bekleneni verememi -
tir. stihdam yüzde 28 azalmı tır.

zmir Alsancak Limanı ve di er tüm kamu limanla-
rına altyapı ve personel yatırımı yapılsa, mevcut karlı-
lık durumları ku kusuz birkaç kat artacaktır. Liman-
lara sadece 8-10 milyon dolarlık yatırım yapıldı ında 
üretim artacak, ülke ekonomisi canlanacaktır. Aynı
zamanda içerisinde bulundu umuz i sizlik ortamında 
istihdam artı ı da sa lanacaktır. Ekonomik faaliyetler-
de amaç, toplum çıkarı olmalıdır. Kamu yararının ol-
madı ı ko ullarda ülke ekonomisi geriye gider.

Liman özelle tirilmelerinden vazgeçilmesini, hali-
hazırda devam eden özelle tirilmelerin durdurulma-
sını, limanlardaki personel ve altyapı eksikliklerinin 
acilen giderilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde özel-

le tirmelerin faturasını, yalnızca liman i çileri için de-
il tüm ülkemiz ödeyecektir.”

Liman-  Genel Kurulu Yapıldı

Liman-  Sendikası 17. Ola an Genel Kurulu 24-25 
Eylül 2011 günlerinde Ankara’da yapıldı. Genel Kurul 
sonunda Liman-  Sendikası yeni Yönetim Kurulu u
ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Önder Avcı

Genel Sekreter : Ahmet Uçar

Genel Mali Sekreter : Hüseyin Gonca

TÜRK HARB-

Vergi Adaleti çin mza
Kampanyası

Türk Harb-  Sendikası, gelir vergisinde adalet için 
imza kampanyası ba lattı. Türkiye Büyük Millet Mecli-
si Ba kanlı ı’na ve Ba bakanlı a sunulmak üzere hazır-
lanan bildiri üyelerin imzasına açıldı. mza kampanyası
hakkında açıklamada bulunan Türk Harb-  Sendikası
Genel Ba kanı Bayram Bozal, çalı anların vergi ada-
letsizli inin ma duru olmaktan kurtarılması gerekti-
i vurgulayarak, 2012 Bütçe Kanunu görü melerinde

ba ta siyasi iktidar olmak üzere, TBMM’deki tüm siyasi 
partilerin milletvekillerine, gelir ve vergi da ılımı ada-
letinin gözetildi i bir bütçe olu turmaları ça rısında
bulundu. Bozal, imza kampanyalarını 8-11 Aralık’taki
TÜRK-  Genel Kurulu’nda delegelerin imzasına sun-
duktan sonra toplanan imzaları TBMM Ba kanlı ı ve 
Ba bakanlı a göndereceklerini söyledi.

Türk Harb-  Sendikası Genel Merkezi’nden ubele-
re gönderilen bildiri öyle:

“GEL R VE VERG  DA ILIMINDA ADALET ST -
YORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti devleti-
nin adalet temelinde ekillenme-
si adına, biz a a ıda imzası bu-
lunan i çiler olarak; Hükümete 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
temsilcilerine insani ve ahlaki 
bir ça rıda bulunuyoruz:
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Çalı anlar olarak ücretlerimizde, Türkiye ekono-
misinin son yıllarda yakaladı ı büyüme düzeyi ile e
de er bir büyüme ya anmamı tır.

Yıllarca enflasyona ba lı olarak ücretlerimize yapı-
lan artı ları, daha elimize geçmeden vergi olarak geri 
ödüyoruz.

Temel ihtiyaçlardan alınan vergiler de eklendi in-
de, gelirlerimizin önemli bir dilimini devlet, vergi ola-
rak geri almaktadır. Bu yüzden, asgari geçim ko ulları
ile barınma, e itim, sa lık gibi temel ihtiyaçları kar ı-
layabilmek için gelece imizi borçlanmak zorunda ka-
lıyoruz.

Türkiye’de yıllarca ekonomik ve siyasal istikrar-
sızlık dönemlerinin en büyük ma duru olan biz çalı-
anlar, gelir da ılımı ve vergi adaletsizli ine mahkum 

olarak bir yıl daha geçirmek istemiyoruz.

Bu nedenle 2012 Bütçe Kanunu görü melerinde
ba ta siyasi iktidar olmak üzere, TBMM’deki tüm siyasi 
partilerin milletvekillerine, gelir ve vergi da ılımı ada-
letinin gözetildi i bir bütçe olu turmaları ça rısında
bulunuyoruz.

Çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi ek-
linde yıllarca devam eden vergi çarpıklı ını gidererek 
çalı an kesimin, üreten kesimin hakkını teslim edin.

Asgari ücretli kadar dahi vergi ödemeyerek vergi 
kaçıran yüksek karlı i letmelerin yaptı ı yanına kar 
kalırken, asgari ücretliden pe in vergi kesilen Türkiye 
gerçe ini, vicdanlarınızda mahkum edin…

Asgari ücretten vergiyi ve ücretler üzerindeki a ır
vergi yükünü kaldırarak sosyal barı ı ve sosyal adaleti 
sa layın.”

Türk Harb-  Genel Kurulu Yapıldı

Türk Harb-  Sendikası Genel Kurulu 12-13 Kasım
2011 günlerinde Ankara’da yapıldı. Genel Kurul so-
nunda Türk Harb-  Sendikası’nın yeni Yönetim Kuru-
lu u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Bayram Bozal

Genel Ba kan Yrd. : Yüksel lbeyli

Genel Ba kan Yrd. : dris Ke an

Genel Sekreter : Haldun Kurubacak

Genel Mali Sekreter : Yavuz Koçak

Genel E itim Sekreteri : Hamza Akyüz

TGS

AA Çalı anlarından
Baskılara Tepki

Anadolu Ajansı’nda çalı anlara yönelik baskı, teh-
dit, mobbing uygulamaları, 24 A ustos 2011günü Tür-
kiye Gazeteciler Sendikası tarafından Genel Müdürlük 
binası önünde gerçekle tirilen eylemle protesto edildi. 
Eyleme, AA çalı anlarının yanı sıra çok sayıda sivil 
toplum örgütü, sendika, gazeteci meslek örgütü, siyasi 
parti ve baro temsilcileri de katılarak destek verdi.

TGS Genel Ba kanı Ercan pekçi, yeni yönetimin bir 
yandan çalı anları emeklili e zorladı ını, di er yandan 
ise geride kalan çalı anlara baskı uyguladı ını belirt-
ti. pekçi, çalı anların, i  yo unlu u olmayan saatler-
de i ba ı yapmaya zorlanarak mesai saatlerinin toplu 
sözle me hükümleri dı ında uzatılmak istendi ini, haf-
talık izin günlerinin bire dü ürülmesi için talimatlar 
verildi ini, çalı anlardan haksız yere savunma alınarak
uyarı cezaları uygulandı ını, ayrıca personelin uzman-
lık alanları dı ında cezalandırma amaçlı atamalara tabi 
tutuldu unu anlattı. pekçi, öyle konu tu:

“Her gün çalı anlar yeni bir sürprizle, yeni bir bas-
kıyla kar ı kar ıya bırakıldı. Bu baskıya hiç kimse da-
yanamaz. Böyle bir baskı altında habercilik yapılamaz.
Bu zamana kadar Anadolu Ajansı çalı anları hiçbir öz-
veriden kaçınmadan görevlerini yerine getirdiler, gece 
çalı tılar, sabah erken geldiler, depreme gittiler, uçak 
kazasına jandarmayla beraber ilk ula anlar onlar oldu. 
Bütün bunları yok sayamazsınız.”

TÜRK- ’ten Tepki

Öte yandan, TÜRK-  Yönetim Kurulu, Anadolu 
Ajansı’nda ya ananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Yöne-
tim Kurulu açıklamasında unlara yer verildi: “Anado-
lu Ajansı’nda, yeni Genel Müdürün atanmasından bu 
yana artan ve çalı anların ma duriyetinin yanı sıra i -
yeri barı ının da bozulmasını ve 
kimi hususlarda toplu i  sözle -
mesi düzeninin ihlalini berabe-
rinde getiren uygulamalar kaygı
yaratmaktadır. Hükümetin, i çi
ve i veren örgütleriyle mutaba-
kata vararak çalı ma hayatını
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düzenleyen yasaları de i tirme ve sendikala manın
önünü açma gayretinin sürdü ü bir dönemde, Anadolu 
Ajansı yönetiminin i yerinde örgütlü bulunan TÜRK-

’e üye Türkiye Gazeteciler Sendikası’na ve onun öne-
rilerine ili kin diyalog kapılarını kapatan yakla ımı,
kurumla tırılmaya çalı ılan sosyal diyalog yakla ımına
uygun dü memektedir. Baskıyla hayata geçirilen erken 
emeklilik uygulamalarının yanı sıra, birçok çalı anın
görev yerlerinin de i tirilmesi, gereksiz yere sözlü ya 
da yazılı savunma alınması, uyarı cezası verilmesi gibi 
yakla ımlar i yeri barı ını ortadan kaldırmı , görevleri 
kamu yararına habercilik yapmak olan çalı anlar endi-
e ve kaygı içinde bırakılarak görevlerini yapamaz hale 

getirilmi tir. Son bir hafta içinde 70 çalı anın emeklili-
e zorlanması ve 52 çalı anın görev yerlerinin de i ti-

rilmesi tüm bu uygulamaların en açık örne idir. Toplu 
i  sözle mesi hükümlerine aykırı olarak i e geli  saatle-
rinin sabah 08.00’e çekilmesi, ayrıca haftalık izinlerin 
bir güne indirilmesi gibi keyfi yakla ımlar ise huzur-
suzlu un bir ba ka boyutunu olu turmaktadır. Talebi-
miz, Anadolu Ajansı Yönetimi’nin çalı anlara uyguladı-

ı baskı, tehdit ve i  barı ını bozan yakla ımlarını terk 
etmesi, i yerinde i  barı ını sa layacak uygulamalara 
a ırlık verilmesidir. TÜRK- , sorunun diyalog yoluyla 
çözümü için giri imlerde bulunacak, Türkiye Gazeteci-
ler Sendikası’nın i yeri barı ı için verdi i mücadelenin 
yanında olacaktır.”

Görev De i imi

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda 17 Kasım 2011 
günü istifa nedeniyle görev de i imi yapıldı. Buna göre 
TGS’nin Yönetim Kurulu u ekilde olu tu:

Ercan Sadık pekçi Genel Ba kan

Yıldırım Boran Genel Ba kan Yardımcısı

Alper Turgut Genel Sekreter

Hüsnü Erdem Genel Mali Sekreter

Ali im ek Genel Te kilatlandırma Sekreteri

Nevit Tokdemir Genel E itim Sekreteri

Celal U urlu Yönetim Kurulu Üyesi

Halil ahin Yönetim Kurulu Üyesi
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Amerikan çi Federasyonu ve 
Sanayi Örgütleri Kongresi 

(AFL-CIO) 1955 yılında birbirlerine 
rakip olan Amerikan çi Federasyo-
nu AFL ile Sanayi Örgütleri Kongre-
si CIO’nun birle mesi sonucu olu -
mu tur. AFL-CIO Amerika Birle ik
Devletlerinin en büyük sendikalar 
federasyonu olup 56 ulusal ve ulus-
lararası sendikayı bünyesinde barın-
dırmaktadır. Örgütün 2010 yılı iti-
barıyla üye sayısı 12,2 milyondur.

AFL-CIO Genel Kurulu 4 yıl-
da bir toplanır. Federasyona ba lı
sendikaların üyeleri temsil oranla-
rına göre delegelerini seçerler. AFL-

CIO’ya ba lı eyalet federasyonları
ve merkez ve yerel i çi konseyleri-
nin de delege hakkı vardır. Genel 
Kurul AFL-CIO’nun Genel Ba kan, 
Mali Sekreter ve dari Ba kan Yar-
dımcısı olmak üzere üç üst yönetici-
sini seçer. Genel Kurul’da ayrıca 43 
Ba kan Yardımcısı seçilir. Üç üst yö-
netici ve 43 Ba kan Yardımcısı cra 
Konseyini olu turur. Cinsiyet ve et-
nik köken çe itlili inin artırılması
amacıyla Genel Kurulda seçilen 43 
Ba kan Yardımcısına ek olarak Ge-
nel Ba kanın üç Ba kan Yardımcısı
tayin etme hakkı bulunmaktadır.
cra Konseyi yılda 4 veya 5 kez top-

AFL-CIO Amerikan çi Federasyonu 
ve Sanayi Örgütleri Kongresi

lanır ve AFL-CIO’nun genel politi-
kalarını belirler.

2005 yılında yapılan tüzük de i-
imi do rultusunda AFL-CIO’da cra

Konseyinin yanı sıra birde cra Ko-
mitesi olu turulmu tur. cra Komite-
si Genel Ba kan, en fazla üyeye sahip 
10 sendika tarafından atanan 10 Ge-
nel Ba kan Yardımcısı ve cra Kon-
seyi ile yapılan isti areler neticesinde 
seçilen 9 Genel Ba kan Yardımcı-
sından olu maktadır. cra Komitesi, 
cra Konseyi toplantıları arasındaki

süre zarfında AFL-CIO’yu idare eder 
ve bütçeyi onaylar. cra Komitesi ge-
rekli oldu u durumlarda toplanır.

Change to Win Federation 
- Kazanmak çin De i
Federasyonu

1955-2005 yılları arasında Amerika’daki 
sendikalı çalı anların neredeyse hepsi AFL-
CIO üyesidir fakat 2005 Temmuz ayında
AFL-CIO’nun 50. Yıldönümü Kongresi ön-
cesi örgüt içi anla mazlık ve iç çeki meler
neticesinde Change to Win Federation (Ka-
zanmak için De i  Federasyonu) kurulmu -
tur. AFL-CIO’nun dört büyük sendikasından
üçü (Uluslararası Hizmet Çalı anları Sendi-
kası-SEIU, Uluslararası Kamyon oförleri
Karde li i ve Birle ik Gıda ve Ticari Çalı an-
ları Uluslararası Sendikası-UFCW) yeni ku-
rulan bu federasyona geçmi tir. Söz konusu 
bölünmenin AFL-CIO eski Genel Ba kanı
John Sweeney ile Uluslararası Hizmet Çalı-
anları Sendikası-SEIU’nun Genel Ba kanı

Andy Stern arasındaki ki isel sorunlardan 
kaynaklandı ı söylenmektedir. Yeni kurulan 
“Kazanmak için De i  Federasyonu” 2006 yı-
lında AFL-CIO üyesi Birle ik Çiftlik Çalı an-
larını da kendi saflarına çekmeyi ba armı tır.
Kazanmak için De i  Federasyonu’nun yak-
la ık 4,5 milyon üyesi bulunmaktadır.

Kısaca Amerika
Ba kent : Washington D.C

Nüfus : 311,705,000

Ki i ba ı GSMH : $45,759.46

Toplam gücü : 155,462,400

sizlik Oranı : % 11,8

gücü’nün Sektörler Arası Da ılımı

Tarım : % 5

Sanayi : % 44

Hizmetler : % 51

Gençler Arasında i sizlik : % 9,3

Toplam gücüne Oranla Kadın gücü : % 46,23

Sendikala ma Oranı : % 13

Araba alabilmek için çalı ılması gereken
süre : 1459 saat

Et alabilmek için çalı ılması gereken
süre : 50 Dakika

Ekmek alabilmek için çalı ılması
gereken süre : 14 Dakika
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Havayolu Pilotları Birli i (ALPA)

Birle ik Ula tırma Sendikası (ATU)

Amerikan Hükümet Çalı anları Federasyonu (AFGE)

ABD ve Kanada Müzisyenler Federasyonu (AFM)

Amerikan Okul darecileri Federasyonu (AFSA)

Amerikan Eyalet, lçe ve Belediye Çalı anları
Federasyonu (AFSCME)

Amerikan Ö retmenler Federasyonu (AFT)

Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu 
(AFTRA)

Amerikan Posta Çalı anları Federasyonu (APWU)

Amerikan Radyo Birli i (ARA)

Amerikan Tren Hareket Memurları Birli i (ATDA)

Amerika Birle ik Aktör ve Artistler Birli i Çatısında 5 
Sendika

Uluslararası Fırın, Konfeksiyon, Tütün Çalı anları ve 
Tahıl De irmencileri Sendikası (BCTGM)

Demiryolu Sinyalcileri Karde li i (BRS)

Kaliforniya Okul Çalı anları Birli i (CSEA)

Amerika Komünikasyon Çalı anları (CWA)

Uçu  Mürettebatı (Host ve Hostes) Birli i (AFA-CWA)

Tarım çili i Örgütleme Komitesi (FLOC)

Kanada ve ABD Tiyatro ve Sinema Sanatçıları
Uluslararası Birli i (IATSE)

Uluslararası Köprü, Yapı ve Demir çileri Birli i

Uluslararası tfaiyeciler Birli i (IAFF)

Uluslararası Isıtma ve So utma Yalıtım Çalı anları
Birli i (AWIU)

Uluslararası Makinist ve Uzay Sanayi Çalı anları Birli i
(IAM)

Uluslararası Kazan ve Demir Gemi Üretim Çalı anları
Karde li i (IBB)

Uluslararası Elektrik Çalı anları Karde li i (IBEW)

Uluslararası Profesyonel ve Teknik Mühendisler 
Federasyonu (IFPTE)

Uluslararası Yük ve Depo Çalı anları Sendikası (ILWU)

Uluslararası Yük Ta ıyıcıları Birli i (ILA)

Uluslararası Bakır Baskı, Zımba, Gravür Çalı anları
Sendikası

Uluslararası Hediyelik E ya ve Üretim Çalı anları
Sendikası

Uluslararası Tu lacılar Sendikası (BAC)

Uluslararası Asansör Üretim Çalı anları Sendikası
(IUEC)

Uluslararası letme Mühendisleri Sendikası (IUOE)

Uluslararası ABD ve Kanada Boyacılar ve Yardımcı ler
Sendikası (IUPAT)

Uluslararası Polis Birlikleri Sendikası (IUPA)

Uluslararası Kuzey Amerika çi Sendikası (LIUNA)

Ulusal Postacılar Sendikası (NPMHU)

Deniz Mühendisleri Birli i (MEBA)

Profesyonel Hava Emniyet Uzmanları Birli i (PASS)

Amerikan Futbol Ligi Oyuncuları Birli i (NFLPA)

Ulusal Hava Trafik Kontrolcüleri Birli i (NATCA)

Uluslararası Mektup ve Zarf Da ıtım Çalı anları Birli i
(NALC)

Ulusal Hem ireler Birli i (NNU)

Uluslararası Ofis ve Profesyonel Çalı anlar Birli i
(OPEIU)

ABD ve Kanada Sıva ve Çimento Çalı anları Uluslararası
Birli i (OPCMIA)

Kuzey Amerika Uluslararası Denizciler Sendikası (SIU)

Uluslararası Levha Metal Çalı anları Birli i (SMWIA)

Amerika Ula tırma Çalı anları Sendikası (TWU)

Uluslararası Ula ım ve Haberle me Sendikası (TCU)

BURADA B RLE  Sendikası (UNITEHERE)

ABD ve Kanada Sıhhi Tesisat ve Boru Sanayi Kalfa ve 
Çırakları Birli i(UA)

Otomobil, Uzay Sanayi ve Tarım Uygulamaları
Çalı anları Sendikası (UAW)

Amerika Birle ik Maden çileri (UMWA)

Uluslararası Çelik, Kâ ıt, Orman Ürünleri, Lastik, 
Üretim ve Enerji Çalı anları Sendikası (USW)

Birle ik Ula tırma Sendikası (UTU)

Birle ik Çatı ve Su zolasyonu Çalı anları Sendikası

Amerika Kamu Hizmetleri Çalı anları (UWUA)

Amerika Yazarlar Loncası (WGAE)

AFL-CIO Üyesi Sendikalar
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statistik Kurumu), kendisine verilen 
görev çerçevesinde, tek bir i çinin
toplam aylık harcamasının Kasım ayı
itibariyle 970,85 lira olması gerekti i-
ni hesaplamı tır. Aynı ay verisi ve aynı
besin içi harcama oranı (yüzde 26,2) 
kullanıldı ında hesaplanan TÜRK-
rakamı 977,71 liradır.

Bilimsel, objektif ve güvenilir veri 
ve yöntemler kullanıldı ında bulunan 
benzeri sonuç, maalesef sübjektif yak-
la ımlarla pazarlık konusu yapılmakta
ve asgari ücretli çalı anlar, aileleriyle 
birlikte yoksullu a terk edilmektedir.

Türkiye’de milyonlarca ki inin
geçim artları “ye il kart” düzeyinde 
iken, uygulanan gelir ve ücret politi-
kalarıyla ‘çalı an yoksullu u” yaygın-
la tırılmaktadır.

TÜRK- ’in verileri temel alındı-
ında Aralık 2011 ayı itibariyle “mut-

fak enflasyonu”ndaki de i im öyle-
dir:

 Ankara’da ya ayan dört ki ilik
bir ailenin “gıda için” yapması
gereken asgari harcama tutarı
bir önceki aya göre yüzde 1,49 
oranında arttı.

 Bir önceki yılın Aralık ayına
göre artı  oranı yüzde 8,36 
oldu.

 Gıda enflasyonunda oniki ay 
itibariyle artı  oranı yüzde 8,36 
oranında gerçekle ti.

 Yıllık ortalama artı  oranı ise 
yüzde 6,22 olarak hesaplandı.

Gıda harcaması çalı masına temel 
alınan beslenme kalıbında yer alan 
ürünlerin fiyatlarında Aralık 2011 iti-
bariyle gözlenen de i im öyledir:

 Süt, yo urt, peynir grubunda; 
bu ay bazı ürün markalarında
ufak tefek fiyat ayarlamaları
olsa da ortalamada önemli bir 
de i iklik olmamı tır.

 Et, tavuk, balık, sakatat, bak-
liyat gibi ürünlerin bulun-
du u grupta; et fiyatı bu ay 
de i memi , tavuk fiyatı ise 
gerilemi tir. Balık fiyatlarında 
özellikle hamsideki artı  orta-
lamayı az da olsa yükseltmi ,
sakatat ürünleri (ci er, yürek, 
böbrek) fiyatlarında bir de i-
iklik olmamı tır. Geçti imiz 

ay fiyatı gerileyen yumurta bu 
ay 7 kuru  zamlanmı  ve mut-
fak harcamasını yükseltmi tir. 
Bakliyat ürünleri (nohut, mer-
cimek, kuru fasulye, barbunya 
vb) kırmızı mercimekteki artı
hariç aynı kalmı tır.

Dört ki ilik ailenin açlık sınırı 940 lira,
yoksulluk sınırı 3.063 lira.

Mutfak enfl asyonu aylık yüzde 1,49 ve son oniki aylık
yüzde 8,36 oranında arttı.

Milyonlarca ki inin geçim artları “ye il kart” 
düzeyinde.

enisbagdadioglu@gmail.com

2011 Enflasyonu Hedefin 
Neredeyse 2 Katı

Çalı anlar, kendilerine ve ailelerine iyi bir ya am dü-
zeyi sa layacak ücret hakkına sahiptir. Yoksulluk e i inin

‘asgari ücretin üçte biri’ olarak kabul edildi i ve temel alınan asgari 
ücretin -bilimsel ve objektif veriler bir yana bırakılarak- pazarlık konu-
su yapıldı ı Türkiye’de, ‘insan onuruna yara ır gelir düzeyi’ belirlemesi 
önem ta ımaktadır. TÜRK-  Aralık 1987’den bu yana düzenli ve kesin-
tisiz olarak her ay, gıda harcaması tutarını ve buradan hareketle açlık ve 
yoksulluk sınırını açıklamaktadır. Bu bültenle yirmi be inci yılına giren 
TÜRK- ’in çalı ması benzerlerine öncü ve örnek olmu tur. Ku kusuz
hesaplanan tutar bir ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken top-
lam geliri ortaya koymaktadır. Asgari düzeyde ele geçen gelir ile olması
gereken gelir arasındaki fark, çalı anların kar ı kar ıya bırakıldı ı ‘geçim 
ko ullarını” ortaya koyan önemli bir gösterge olmaktadır.

25. YIL

TÜRK-  tarafından, çalı anla-
rın geçim ko ullarını ortaya 
koymak ve temel ihtiyaç mad-

delerindeki fiyat de i ikli inin aile 
bütçesine yansımalarını belirlemek 
amacıyla her ay düzenli olarak yapılan
“açlık ve yoksulluk sınırı” ara tırması-
nın 2011 Aralık ayı sonuçlarına göre;

 Dört ki ilik bir ailenin sa lıklı,
dengeli ve yeterli beslenebil-
mesi için yapması gereken gıda
harcaması tutarı (açlık sınırı)
940,39 lira,

 Gıda harcaması ile birlikte gi-
yim, konut (kira, elektrik, su, 
yakıt), ula ım, e itim, sa lık ve 
benzeri ihtiyaçlar için yapılma-
sı zorunlu di er harcamaların
toplam tutarı (yoksulluk sınırı)
ise 3.063,17 lira oldu.

Fiyat artı ları nedeniyle son bir yıl-
da sadece mutfa a gelen ek yük 73 lira 
olarak hesaplanırken, ailenin ya ama
maliyeti bir önceki yıla göre 236 lira 
arttı. Önceki yılın aynı döneminde aç-
lık sınırı 867,80 lira ve yoksulluk sını-
rı 2.826,70 lira olarak hesaplanmı tı.

Milyonlarca i çiyi ve ailesini do -
rudan ilgilendiren asgari ücret halen 
658,95 liradır. Oysa devletin resmi 
istatistik kurumu olan TÜ K (Türkiye 
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 Ya  sebze-meyve grubunda; mev-
sim artları ve so uyan havayla 
birlikte sebze ve meyvedeki artı
bu ay da devam etti. Ortalama 
sebze kilogram fiyatı bu ay yüz-
de 9,56 oranındaki artı la 2,98 
lira, ortalama meyve kilogram 
fiyatı ise yüzde 13,33 oranındaki 
artı la 2,38 lira olarak hesaplan-
dı. Geçti imiz ay 2,80 lira ola-
rak hesaplanan ya  sebze-meyve 
a ırlıklı ortalama kilogram fiyatı
ise yüzde 11,55 oranındaki artı -
la bu ay 2,80 lira oldu. Domates, 
patates, kuru so an, pırasa, laha-
na, karnabahar, kabak, salatalık, 
portakal, elma fiyatı de i meyen 
ürünler arasında yer alırken, fi-
yatı artan ürünler arasında ıspa-
nak, pazı, biber, fasulye, limom, 
ayva, armut, nar dikkati çekti. 
Havuç ve mandalina fiyatında ise 
gerileme görüldü. Yapılan hesap-
lamada -her zaman oldu u gibi- 

pazarda bol bulunan ve satılan 
ürünler temel alındı.

 Ekmek, pirinç, un, makarna 
gibi ürünlerin bulundu u grup-
ta; bu ay herhangi bir fiyat de-
i ikli i tespit edilmedi. Ancak 

ekmek fiyatlarında gramajın
250 grama dü ürülmesi ile bir-
likte piyasada bir zam beklenti-
si söz konusu…

 Son grup içinde yer alan gıda
maddelerinden; tereya ı fiyatı

ile bazı fiyat ayarlamaları olma-
sına kar ın ortalamada marga-
rin fiyatı aynı kaldı. Zeytinya ı
ve ayçiçe i ya ı fiyatı da bu ay 
de i medi. Siyah ve ye il zeytin 
fiyatı -az da olsa- azaldı. Bal, re-
çel, pekmez, eker ve tuz ürün-
lerinin fiyatı bu ay de i medi.
Baharat ürünlerinin (kimyon, 
nane, karabiber, vb) fiyatı da 
aynı kaldı. Ya lı tohum ürünle-
rinden (ceviz, fındık, fıstık, ay-
çekirde i vb) fındık zam gördü. 
Çay kilogram fiyatı 10 kuru
ucuzlarken, ıhlamur ile salça 
fiyatı bu ay yine de i medi.

“Açlık ve Yoksulluk Sınırı” çalı -
masında hesaplamaya temel olan gıda 
maddelerinin fiyatları, Konfederasyo-
numuzca piyasadan, market ve semt 
pazarları sürekli ve düzenli dola ılarak 
do rudan tespit edilmektedir. Çalı ma 
bu niteli iyle ba ımsızdır ve tüketici 
fiyatlarındaki artı  e ilimini yansıtan 
“öncü gösterge” niteli i ta ımaktadır. 
Ku kusuz hesaplanan “yoksulluk sını-
rı” tutarı ücret düzeyi olmayıp, haneye 
girmesi gereken gelir toplamını ifade 
etmektedir.

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki De i im

 Aralık Aralık Aralık Aralık
 2008 2009 2010 2011

Bir önceki aya göre de i im oranı (%)   0,22 2,20   0,69 1,49

Bir önceki yılın Aralık ayına göre de i im oranı (%)   7,50 7,43   9,21 8,36

Bir önceki yılın aynı ayına göre de i im oranı (%)   7,50 7,43   9,21 8,36

12 aylık ortalamalara göre de i im oranı (%) 12,23 4,00 11,97 6,22

Tablo 1: Dört Ki ilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

 Aralık’2009 Aralık’2010 Kasım’2011 Aralık’2011

Yeti kin çi 218,48 238,10 256,21 259,17

Yeti kin Kadın 184,04 201,90 215,22 218,48

15-19 Ya  Grubu Çocuk 233,25 255,00 271,80 274,94

4-6 Ya  Grubu Çocuk 158,86 172,80 183,35 187,80

Açlık Sınırı 794,63 867,80 926,58 940,39

Yoksulluk Sınırı 2.588,36 2.826,70 3.018,18 3.063,17

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.

Son oniki ay itibariyle gıda fiyatlarındaki geli im TÜRK-  ve TÜ K verileri temel alındı ında öyle bir seyir izlemi tir:
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Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 
yeni heyetinin, eski heyetin kre-

di kartlarıyla ilgili verdi i kararların
aksine kararlar vermesi tüketicilerin 
kafasını karı tırdı. Daire, sözle me-
de olsun ya da olmasın, bankaların
tüketicilerden istedikleri miktarda-
ki yıllık kart ücretini alabilecekleri, 
tüketicinin bunu kabul etmemesi 
durumunda bankaların kredi kartını
iptal edebileceklerine ili kin karar 
verdi. Bu karar, bankaları korurken 
tüketicileri ma dur ediyor.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi eski 
heyeti, 2.5.2008 tarihinde verdi i
kararla, bir bankanın tüketiciye ver-
di i kredi kartı sözle mesine koy-
du u yıllık kart ücreti alınaca ına
ili kin artın tüketiciyle müzakere 
edilerek sözle meye konuldu unun
banka tarafından kanıtlanamadı ın-

Kredi Kartı Kullananlar a kın
dan “Haksız art” oldu u, bu neden-
le bankanın tüketiciden yıllık kart 
ücreti alamayaca ını belirtmi ti.

Daire’nin eski heyetinin verdi-
i bu kararın dayana ı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Yasa’nın “Söz-
le melerdeki haksız artlar” ba lık-
lı 6.maddesiydi. Çünkü bankalar, 
Yasa’ya aykırı olarak tüketicilerle 
müzakere etmeden sözle meleri tek 
taraflı ve standart olarak hazırlayıp
tüketicilere dayatıyor. Tüketiciler 
bu sözle melerin içeri ine etki ede-
miyor.

Eski heyetinin, Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Yasa’ya uygun 
olarak verdi i bu kararla, tüketici-
ler, bankaların Yasa’ya ve Dairenin 
kararına aykırı olarak aldıkları yıllık
kart ücretlerini Tüketici Sorunları
Hakem Heyetlerine ba vuruda bulu-

narak alabiliyordu. tiraz eden ban-
kaların açtıkları davalar da tüketici 
mahkemeleri tarafından reddedili-
yordu.

Daire’nin yeni heyetinin verdi i
bu kararlar Türk yargı sistemi için 
son derece dü ündürücü. Çünkü 
Tüketicinin Korunması Hakkında
Yasa, sözle melerdeki haksız artlar
geçersizdir, tüketiciler için ba layı-
cı de ildir diyor. Daha da önemlisi, 
sözle mede olmayan bir artın da-
yatılması yasal de ildir. Oysa, yeni 
heyet, “sözle mede art olsun ya da 
olmasın bankaların tüketicilerden 
kredi kartı ücreti alabilece i” eklin-
de karar veriyor. Yargıtay 13. Hukuk 
Dairesi’nin yeni heyetinin verdi i
kararlar büyük bir belirsizlik yara-
tıyor ve tüketiciler için büyük bir 
haksızlı a neden oluyor.
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Bir tüketicinin açtı ı dava üzeri-
ne Türkiye’de birçok bayiinin 

‘trafik tescil i lemleri’ adı altında
haksız kazanç elde etti i ortaya çık-
tı. Otomotiv irketlerinin yılda yak-
la ık 200-250 milyon TL’lik haksız
kazanç elde etmesine Tüketici So-
runları Hakem Heyeti ‘dur’ dedi. Her 
yıl 1 milyonu a kın motorlu aracın
satıldı ı Türkiye’de ço u bayii, tü-
keticiden ‘trafik tescil i lemleri’ adı
altında 450 ile 750 TL arasında para 
talep ediyordu. Ruhsat i lemleri için 
en az 450 TL ödeyen tüketici, ödedi-
i paranın hangi kalemlere gitti ini

ara tırmıyordu. Otomotiv bayileri 
bu paranın 162 TL’sini vergi olarak 
devlete, 80 TL’sini ise mü avirlik

hizmetleri için komisyoncuya ödü-
yor, geriye kalan 200 TL’ye yakın
ücret ise irketlerin kendi kasasına
giriyordu. Yılda 1 milyon motorlu 
aracın satıldı ı hesap edilirse oto-
motiv irketlerinin bu i lemden yak-
la ık olarak 200 milyon TL haksız
kazanç kazandı ı iddia ediliyor.

Ancak Yenimahalle Tüketici So-
runları Hakem Heyeti, hemen he-
men tüm otomotiv markalarının
yıllardır tüketicilerden aldı ı bu 
parayı haksız buldu ve tüketiciden 
alınan paranın iadesine karar verdi. 
Konu, Mehmet Ali engün isimli 
bir vatanda ın ba vurusu ile ortaya 
çıktı. 2010 yılında Ankara’dan bir 
otomobil alan engün heyete verdi i

dilekçede, adı geçen irketin kendi-
sinden trafik tescil i lemleri için 762 
TL tahsil edildi ini ancak kendisine 
gönderilen faturalarda 188 TL’lik 
kısmın izah edilemedi ini belirtti. 
Bunun üzerine irket, heyete yazılı
savunma verdi. Savunmasında bu 
paranın 19 TL plaka, 117 TL ruhsat 
bedeli, 19 TL damga vergisi, 7 TL 
kırtasiye masrafı, 88 TL mü avir-
lik hizmeti, 324 TL bandrol ücreti 
ve 188 TL’sinin de ‘hizmet bede-
li’ olarak alındı ını belirtti. Heyet, 
09.08.2011 tarihinde 4077 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanunun 4A maddesi gere i oybir-
li i ile tüketiciye 188 TL’nin geri 
ödenmesine karar verdi.

Otomobil Alırken Soyuluyoruz!

Ankara Büyük ehir Belediyesi tarafından ba -
kentin bazı cadde, sokak ve bulvarlarında 2010 

yılı Aralık ayı sonu itibariyle açık otopark uygula-
ması ba latılması nedeniyle, durumdan rahatsız ve 
ma dur olan tüketicinin ikayetleri üzerine Tüke-
tici Hakları Derne i tarafından iptal davası açıldı.
Dernek tarafından yapılan açıklamada u görü lere 
yer verildi.

“Çankaya Belediyesinin açmı  oldu u dava so-
nucunda Ankara 1. dare Mahkemesi 18.02.2011 
tarihinde uygulamayla ilgili olarak yürütmeyi dur-
durma kararı vermi tir. Ancak Ankara Büyük ehir 
Belediye Meclisi, Mahkemenin verdi i kararın gere-
ini yerine getirmeyerek birkaç küçük de i iklikle 

eski uygulamanın devamı konusunda yeni bir karar 
almı tır.

Yeni uygulama gere ince, cadde, sokak ve bul-
var üzerinde ikamet eden kat maliklerinden sabah 
saat 8 ile ak am saat 20 arasında park ücreti alı-

nacak. Ak am saat 20 ile sabah saat 8 arasında kat 
maliklerinden ücret alınmaması için kat malikleri-
nin ilgili muhtarlıktan veya nüfus müdürlü ünden 
gerekli ikametgah belgesi alarak otopark i letme-
sinden kart alması ve bu kartı ibraz etmesi ko ulu 
getirildi.

Ankara Büyük ehir Belediyesinin bu uygulama-
sı hukuka, Anayasa’ya, yasalara, tüketici haklarına, 
ça da  ve demokratik belediyecilik anlayı ına ve 
kamu yararına aykırı bir uygulamadır. Belediye bir 
takım özel firmalara trafikten rant sa lamaktadır.

Tüketici Hakları Derne i olarak, Ankara Büyük-
ehir Belediye Yönetimini, Anayasa’nın, yasaların, 

kamu yararı anlayı ının, tüketici haklarının, ça -
da  ve demokratik belediyecilik anlayı ının, trafik 
mühendisli i biliminin gereklerini yerine getirerek 
ve Ankaralılara saygı göstererek trafik sorunu ile 
otopark sorununu çözmeleri ça rısında bulunuyo-
ruz.”

Ankara’da Otopark Uygulamasına
Kar ı Dava
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DENET M VE D S PL N KURULLARI TOPLANDI
TÜRK-  21. Ola an Genel Kurullarında seçilen Denetim 

ve Disiplin Kurulları toplanarak görev da ılımı yaptı. 26 Aralık
günü toplanan Denetim Kurulu, Ba kanlı a Zekeriye Nazlım’ı,
Raportörlü e Ergin Al an’ı, Üyeli e de Mustafa Çardakçı’yı seç-
ti. Aynı gün toplanan Disiplin Kurulunun görev da ılımı sonu-
cunda ise Ba kanlı a Hasan Öztürk, Raportörlü e Rukiye Oflu 
seçildi. Veli Solak, Muharrem Sarıçam ve Bayram Bozal ise üye 
olara görev aldılar.

ANAYASA PLATFORMU TOPLANTISI
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu’nun da yer aldı-

ı sivil toplum kurulu ları temsilcileri, TESK Ba kanı Bendevi 
Palandöken’in ev sahipli inde, TBMM Ba kanı Cemil Çiçek 
Ba kanlı ındaki Anayasa Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.

TESK’teki toplantıya Konfederasyonun binasında gerçek-
le en bulu maya Kumlu’nun ve TBMM Ba kanı Çiçek’in yanı
sıra, AK Parti stanbul Milletvekili Mustafa entop, AK Parti 
Ankara Milletvekili Ahmet yimaya, CHP Konya Milletvekili 
Atilla Kart, MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve sivil 
toplum kurulu ları temsilcileri katıldı.

Sivil toplum kurulu ları adına TOBB Ba kanı Rifat Hisar-
cıklıo lu, toplantının açılı ında yaptı ı konu mada, yeni ana-
yasanın 74 milyonun mutabakat metni olmasını istediklerini 
söyledi ve “Önümüzdeki dönem, çok sayıda ilde geni  katılımlı
toplantılar organize edece iz. Türkiye’nin geni  kesimlerini 
temsil etme kabiliyetimizi harekete geçirece iz. Bu yolla diya-
lo a dayanan ortak akıl aramaya yönelik bir mutabakat kültü-
rünü yeni anayasa hazırlama sürecine egemen kılmaya çalı a-
ca ız” dedi.

TBMM Ba kanı Cemil Çiçek ise, sivil toplum kurulu ları-
nın anayasa çalı malarına destek vermesi halinde 2012 yılının
sonuna kadar yeni anayasa yapımını bitirmeyi hedefledikleri-
ni bildirdi. Çiçek, “Biz yeni bir anayasa yazmıyoruz, yeni bir 
anayasa yapıyoruz’’ diyerek, bu ikisi arasında büyük bir fark 
oldu unu ifade etti.

ANKARA EMN YET MÜDÜRÜ
Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya 28 Aralık 2011 

günü TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu’yu makamında
ziyaret etti. Çatalkaya, 21. Ola an Genel Kurul’da yeniden ge-
nel ba kanlı a seçilen Kumlu’ya ba arılar diledi.

SAADET PART S  GENEL BA KANI
KAMALAK

Saadet Partisi Genel Ba kanı Mustafa Kamalak ve parti yö-
neticileri 28 Aralık 2011 günü TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu’yu makamında ziyaret etti. Kamalak ve çalı ma arkada -
ları Kumlu’yu yeniden seçilmesi nedeniyle kutladı ve ba arılar
diledi.

TED GENEL BA KANI KAZIM ERGÜN
Türkiye Emekliler Derne i Genel Ba kanı Kazım Ergün ve 

Yönetim Kurulu üyeleri 28 Aralık 2011 günü Genel Ba kan
Mustafa Kumlu’yu makamında ziyaret etti. Ergün ve çalı ma
arkada ları Mustafa Kumlu’ya ba arılar diledi.
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NUMAN KURTULMU  Z YARET
Has Parti Genel Ba kanı Numan Kurtulmu  ve arkada ları

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu’yu makamında ziyaret 
ederek tekrar seçilmesi nedeniyle kutladı ve TÜRK- ’e çalı -
malarında ba arılar diledi.

EMEKL LER DERNE
Tüm çi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derne i Genel Ba -

kanı Satılmı  Çalı kan ve Derne in Yönetim Kurulu üyeleri 
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu’yu makamında ziyaret 
ederek kutladı ve çalı malarında ba arılar diledi.

KAMU-DER YÖNET C LER
Kamu Görevlileri ve Çalı anları Derne i Ba kanı Cevdet 

Ba tu  ve Yönetim Kurulu üyeleri TÜRK-  Genel Ba kanı
Mustafa Kumlu’yu makamında ziyaret ederek tekrar seçilmesi 
nedeniyle kutladı ve çalı malarında ba arılar diledi.

MHP HEYET
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Ba kan Yardımcısı Hamit 

Ayano lu ve Ankara Milletvekili Mustafa Erdem TÜRK-  Ge-
nel Ba kanı Mustafa Kumlu’yu ziyaret ederek kutladı ve çalı -
malarında ba arılar diledi.

KESK YÖNET M KURULU
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Ba -

kanı Lami Özgen ve Yönetim Kurulu üyeleri TÜRK-  Genel 
Ba kanı Mustafa Kumlu’yu makamında ziyaret ederek tekrar 
seçilmesi nedeniyle kutladı ve çalı malarında ba arılar diledi.

TÜRK YE SAKATLAR KONFEDERASYONU
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Ba kanı Yusuf Çe-

lebi ve Yönetim Kurulu üyeleri TÜRK-  Genel Ba kanı Musta-
fa Kumlu’yu makamında ziyaret ederek tekrar seçilmesi nede-
niyle kutladı ve çalı malarında ba arılar diledi.
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YARGITAY BA KANINA Z YARET
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu ve Genel Sekreter 

Pevrul Kavlak, 19 Eylül 2011 günü Yargıtay Birinci Ba kanı Na-
zım Kaynak’ı makamında ziyaret etti. Genel Ba kan Kumlu ve 
Genel Sekreter Kavlak, Yargıtay Birinci Ba kanı Kaynak’a göre-
vinde ba arılar diledi.

TÜRK YE-AB K K TOPLANTISI
Türkiye-Avrupa Birli i Karma sti are Komitesi’nin (K K)

29. toplantısı stanbul’da gerçekle tirildi. TÜRK-  Genel Ba -
kanı Mustafa Kumlu, K K Türkiye Kanadı E  Ba kanı olarak 
oturumları yönetti. Kumlu, “K K Türkiye Kanadı olarak, AB-
Türkiye ili kilerinin durma noktasına gelmesinden duydu u-
muz rahatsızlı ı 22 Nisan 2011 tarihinde bir Ortak Açıklama
yaparak kamuoyu ile payla tık. AB-Türkiye ili kilerinin olma-
sı gereken düzeyde seyredebilmesi için elbette Türkiye, AB’ye 
üyelik yolunda gerçekle tirdi i reformlara heyecanını kaybet-
meden devam etmelidir” dedi.

ETUC GENEL SEKRETER VEK L
ETUC Genel Sekreter Vekili Patrick Itschert ile ETUC 

Türkiye Koordinatörü Yücel Top 4 Temmuz 2011 günü Genel 
Ba kan Mustafa Kumlu’yu ziyaret ettiler. Türkiye’deki çalı ma
hayatıyla ilgili geli meler hakkında bilgi alan Itschert bu yeni 
dönemde TÜRK-  ile ili kilerin daha da yo unla tırmayı dile-
diklerini belirtti.

SAKARYA TANITIM GÜNLER
TÜRK-  Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay, 22 Eylül 2011 

günü Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekle tirilen
“Sakarya Tanıtım Günleri”nin açılı ına katıldı. Sakarya’nın her 
alanda tanıtılmasının amaçlandı ı ve “Sakarya Nehri Ankara’ya 
akıyor” sloganı ile ba layan “Sakarya Tanıtım Günleri” için 
bir tören düzenlendi. Törene ba ta Kültür ve Turizm Bakanı
Ertu rul Günay olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Atalay 
fuar alanında, Türkiye’nin tek vagon üretim fabrikası olan Tür-
kiye Vagon Sanayi A ’nin (TÜVASA ) standında incelemelerde 
bulundu.

ALTIN PORTAKAL’DA B R SEND KACI
Basisen Ankara ve ç Anadolu ube Ba kanı Ya ar Seyman, 8-14 Ekim 

2011 günlerinde 48.si yapılan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Fes-
tivali Seçiciler Kurulu’nda yer aldı. Avrupa ve Asya’nın en köklü festivalle-
rinden olan, ülkemizin ise en eski ve uzun soluklu film festivali unvanını
ta ıyan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyük e-
hir Belediyesi’nin deste iyle Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenle-
niyor. Festivalin bu yılki ana teması “Ve Kadın Dünyaya Dokundu” olarak 
belirlendi. Seçiciler Kurulu ise Müjde Ar ba kanlı ında tamamen kadınlar-
dan olu turuldu. Alanlarında uzman kadınları bir araya getiren Seçiciler 
Kurulu’na, Ya ar Seyman da “Kadın Sendikacı” olarak davet edildi. Seyman, 
ödül gecesinde, Zenne filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödü-
lünü Erkan Avcı’ya ödülünü verdi.



ACI KAYIPLARIMIZ

Sadık Özben
Tezkoop-  Sendikası eski genel ba kanı Sadık Özben hayatını kaybetti. 

TÜB TAK’ta çalı ırken 1987 yılından 1997 yılına kadar Tezkoop-  Sendikası Anka-
ra 2 Nolu ube Ba kanlı ı, 1997’den 2007 yılına kadar da Sendikanın Genel Ba kan-
lı ı yapan Sadık Özben için 7 Ekim 2011 günü Tezkoop-  Sendikası Genel Merkezi 
önünde bir tören düzenlendi. Törende konu an Tezkoop-  Sendikası Genel Ba -
kanı Osman Gürsu “O, Sendikamızın ve ülkemizin gerek siyasi gerekse ekonomik 
olarak en sıkıntılı günlerinde göreve geldi. Sadık Ba kanımız sendikal mücadeleye 

önemli katkılarda bulundu. Bütün bir ömrünü emek ve demokrasi mücadelesine adamı tı” dedi. Sadık Özben 
7 Ekim 2011 günü Kar ıyaka mezarlı ında topra a verildi.

Tahir Gerek
1964’den 1974’e kadar Tezkoop-  Sendikası Genel Ba kanlı ı yapan Tahir Gerek 

2 Kasım 2011 günü vefat etti. 1924 do umlu olan Tahir Gerek, Sümerbank’ta çalı -
maya ba ladı. Sümerbank’ta çalı ırken sendika kurma çalı malarına ba ladı. 1964 yı-
lında Tez-Koop-  Sendikası Genel Ba kanı oldu. 1974 yılına kadar Genel Ba kanlık
görevini sürdürdü. 1974 yılında Çalı ma Bakanlı ı tarafından Hollanda’ya sendika 
uzmanı olarak gönderildi. 6 yıl bu görevde çalı tıktan sonra ülkeye dönüp emekli 
oldu. 1984 yılında Sendikacılar Derne i’ni kurdu. Gerek, evli ve 3 çocuk babasıydı.
Gerek’in cenazesi, 3 Kasım 2011 günü Kar ıyaka Mezarlı ında topra a verildi.

Sava  Benli
10 Mart 1940 yılında Çankırı’nın Kur unlu lçesinde do an Benli, Sa lık Bakan-

lı ı Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Döner Sermaye Müdürlü ünde
memur olarak çalı mı tır. Benli, 1962 yılında stanbul’da kurulan Türkiye Sa lık

çileri ve Personeli Sendikasının kurulu unda bulunmu , 1963 yılında Sendikanın
Genel Sekreterli ine seçilmi tir. Daha sonra Türkiye Sa lık çileri Sendikası adını
alan Sendikanın Genel Ba kan Vekilli i görevini 27 ubat 2000 tarihine kadar sür-
dürmü tür. 1976-1980 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu 
üyeli i görevinde bulunan Benli, 44 yılı a kın bir süre kesintisiz Genel Merkez yö-
neticili i yapmı tır. Benli, evli, üç çocuk babası ve dört torun sahibiydi.

Mustafa Gümü damla
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Adana ube Ba kanı Mustafa Gümü dam-

la hayatını kaybetti. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde geç-
ti imiz günlerde mide ameliyatı olan Gümü damla 24 Kasım 2011 günü kontrole 
giderken aniden rahatsızlandı. Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gümü damla
yapılan bütün müdahalelere ra men kurtarılamadı. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti 
Genel Sekreteri de olan Gümü damla için 25 Kasım 2011 günü Çukurova Gazete-
ciler Cemiyeti’nde yapılan törenin ardından topra a verildi. Gümü damla, evli ve 2 
çocuk babasıydı.

TÜRK-  toplulu u olarak aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ba sa lı ı dileriz.
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7 Temmuz 2011

 Bakanlar Kurulu kararı ile 1 
Temmuz’dan geçerli kamu per-
sonelinin maa larının hesabına
esas tutulan katsayılar belirlendi. 
Buna göre, 1.7.2011-31.12.2011 
döneminde uygulanacak kıdem
tazminatı tavanı 2.731,85 TL’ye 
yükseldi.

15 Temmuz 2011

 Basın toplantısı düzenleyen 
TÜRK-  Genel Ba kanı Musta-
fa Kumlu, çalı anları ilgilendi-
ren toplu i  sözle meleri, kıdem
tazminatı ve i  kolu istatistikleri 
gibi konularda de erlendirmeler-
de bulundu. 61’inci Hükümetin 
Programında yer alan kıdem taz-
minatı ile ilgili getirilmek istenen 
düzenlemenin kabul edilemeye-
ce ini ve bu konuda geri adım at-
malarının söz konusu olmadı ını
belirten Kumlu, ne zaman kıdem
tazminatı dense TÜRK-  yöneti-
mi aya a kalkmı , bunun vazge-
çilmez, tartı masız bir i çi hakkı
oldu unu savunmu tur. 61’inci 
hükümet programına yerle tiri-
len ifadeler yeni bir fon tasla ının
i areti oldu unu söyleyen Kumlu, 
“TÜRK-  kıdem tazminatı hakkı-
nın gaspını içeren ve bunu geriye 
götürecek hiçbir düzenlemeye 
müsaade etmeyecektir” ifadelerini 
kullandı.

16 Temmuz 2011

 Sendikaların toplu sözle me yap-
ma yetkisinde esas alınan istatis-
tiklerin yayımlanması yıl sonuna 
ertelendi.

19 Temmuz 2011

 TÜRK-  ile Hükümet arasında
yürütülen 101 i yerinde 230 bin 
i çiyi kapsayan toplu i  sözle me-
si görü meleri anla mayla sonuç-
landı. Kamu i çilerinin 2011 altı
aylık dönemler ücret zammı yüz-
de 4, yüzde 4 olarak belirlendi. 
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, anla ma sonrası u de-
erlendirmelerde bulundu: “Ay-

lık çıplak brüt ücreti 1425 liranın
altında olan i çilerin, aylık çıplak
brüt ücretlerine 100-150 TL ara-
sında kademeli iyile tirme yapıl-
dı. Sosyal yardım ödemesi toplu 
sözle menin birinci yılı için ay-
lık brüt 145 TL olarak belirlendi. 
Toplu i  sözle melerinde yer alan 
di er maktu ödemelerde ise ücret 
zamları oranında artı lar yapıldı.”

10 A ustos 2011

 Memur konfederasyonları ile Ça-
ı ma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lı ı arasında yapılan toplantılar-
da, Kamu Görevlileri Sendikaları
Yasası üzerindeki görü melerde
anla maya varılamadı. Anla maz-
lı ın temelinde, “toplu sözle me-
nin” nasıl uygulanaca ı konusun-
daki farklı öneriler yatmaktadır.
Bakanlık tek bir toplu sözle me
yapılmasını isterken konfederas-
yonlar 3 düzeyde toplu sözle me
istedi. Bu konuda açıklama yapan 
KESK Genel Sekreteri smail Hak-
kı Tombul, i kolları, tüzel ki ili i
olan belediyeler ve üniversiteler 
gibi kurumlarda 3 düzeyde toplu 
sözle me talebinde bulundukları-
nı söyledi. Her i kolunun kendi-
ne özgü ko ulları oldu unu dile 
getiren Tombul, ayrıca baraj ya 
da yetkili sendika yerine her sen-
dikanın kendi üyeleri için toplu 
sözle me yapabilmesi gerekti ini
de söyledi.

KUR ve stanbul Geli im Üni-
versitesi i birli i ile Küçükçekme-
ce ve Avcılar bölgesinde “  Ga-
rantili E itim Projesi” ba latıldı.
stanbul Geli im Üniversitesi Sü-

rekli E itim Merkezi ve Türkiye 
Kurumu ( KUR) i birli i ile 2010 
yılında 500 ki iye farklı mesleki 
konularda ortalama 400’er saatlik 
e itimler gerçekle tirildi.

11 Eylül 2011

 Çalı ma Bakanlı ı’nın ev sahipli-
inde, Uluslararası Çalı ma Ör-

gütü (ILO) ve Uluslararası Sos-
yal Güvenlik Kurulu ları Birli i
( SSA) i birli iyle Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen ‘19. Dün-
ya  Sa lı ı ve Güvenli i Kongre-
si’ yapıldı. Toplantıda konu an,
Ba bakan Tayyip Erdo an eko-
nomi yönetimlerinin en önemli 
görevlerinin ba ında i verenlerle
i çilerin çıkarları arasında uyum 
sa lamak oldu unu belirterek, 
ülke ekonomilerinde istihdam ar-
tırıcı politikalar üretirken, di er
yandan istihdam artlarını iyile -
tirmek gerekti ini kaydetti. Erdo-
an, “Dünyada 1.2 milyarı kadın

olmak üzere 3 milyar civarında
bir i gücü bulunuyor. Sadece bu 
rakam dahi, çalı ma hayatında ya-
pılacak her iyile tirmenin dünya 
üzerindeki herkesi yakından ilgi-
lendirdi ini ortaya koyuyor. Dün-
yada her gün yakla ık 1 milyon i
kazasının ya anması, dünya eko-
nomisine, toplam gayrisafi hasıla-
nın yüzde 4’ü kadar maliyet olu -
turuyor. Bunun ötesinde, i  kazası
ve meslek hastalıkları sonucu her 
yıl 2.3 milyon insan, maalesef ha-
yatını kaybediyor, çok daha fazla 
insan ise sakat kalıyor” dedi. Top-
lantıda konu an TÜRK-  Genel 
Ba kanı Mustafa Kumlu, i  sa lı ı
ve güvenli inin önemine dikkat 
çekerek, “devletin düzenleyici ve 

Çalışma Yaşamında
Temmuz-Aralık 2011

Namık TAN
namiktan@turkis.org.tr
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denetim rolü bulundu unu, i ve-
renlerin ise yükümlülüklerini tam 
olarak yerine getirmesi gerekti i-
ni” söyledi.  sa lı ı ve güvenli-
i yönünden Türkiye’nin iyi bir 

yerde olmadı ını belirten Kum-
lu, i çilerin güvenli i konusunda 
e itici ve yönlendirici önlemlerin 
alınmasını istedi.

15 Eylül 2011

yeri hekimi olarak çalı acak dok-
torları ve i yeri güvenli ini sa la-
yacak mühendisleri seçmek için 
Çalı ma Bakanlı ı’nca 25.12.2010 
tarihinde yapılan sınav Danı tay
tarafından geçersiz sayıldı. Bu ko-
nuda bir açıklama yapan  Sa lı-
ı ve Güvenli i Hizmet ve E itim

Kurumlan Derne i ( SGHEDER)
Yönetim Kurulu Ba kanı Yrd. 
Doç. Dr. Turhan alva, i  sa lı ı
ve güvenli i hizmeti sunmak için 
e itim alan ve sınava giren doktor 
ve mühendislerin ma dur edildi-
ini belirterek, sektörde büyük bir 

eleman açı ı ya andı ını söyledi. 
Ortak Sa lık ve Güvenlik Birimi 
olarak hizmet veren kurumların
ve sektörün toplam doktor ve mü-
hendis ihtiyacının yakla ık 20 bin 
oldu unu, u anda bu i i yapa-
bilecek 6-7 bin sertifikalı uzman 
bulundu unu söyleyen alva, bu 
sorun çözülmezse e itim alarak 
sınava giren ve kazananların tek-
rar e itim alıp sınava girmeleri 
gerekece ini, bunun da büyük bir 
zaman ve emek kaybı oldu unu
söyledi. Bu durumun özellikle ter-
saneler ve madenler gibi yüksek 
güvenlik seviyesi gerektiren i -
yerlerinde kazalara adeta davetiye 
çıkardı ını belirten alva, Çalı ma
Bakanlı ı’nın bu sorunla ilgili ola-
rak acilen bir açıklama yapması
gerekti ini söyledi.

16 Eylül 2011

eker-  Sendikası, Özelle tirme
daresi’nin (Ö B) Türkiye eker

Fabrikaları’na ait portföy C kap-

samındaki Kastamonu, Kır ehir,
Turhal, Yozgat, Çorum ve Çar-
amba fabrikaları ile portföy B 

kapsamında bulunan Malatya, 
Erzincan, Elazı  ve Elbistan fabri-
kalarının bir bütün halinde varlık
satı ı ile pazarlıkla ihaleye çıkar-
tılması kararına kar ı bir kez daha 
Danı tay’da dava açtı. eker-
Sendikasından yapılan açıklama-
ya göre, sendikamız adına dava-
cı vekili sıfatıyla avukat Gökhan 
Cando an tarafından Danı tay
13. Daire Ba kanlı ına verilen 
dava dilekçede, Danı tay kararı
ile iptal edilen 2009 ihaleleri ile 
birebir aynı olması sebebiyle yar-
gı kararlarının etkisiz bırakıldı ı
gerekçesiyle ihale oluru ve ihale 
artları belgesinin iptali ve yürüt-

menin durdurulması talep edildi. 
Danı tay 13. Dairesi’ne verilen 
dilekçede; pek çok eker fabrika-
sının kapanmasını öngören idare-
nin yakla ımının hukuka, kamu 
yararı ve vicdana aykırı oldu u,
6111 sayılı Torba Yasa ile pancar 
üreticisi aleyhine düzenlemeler 
yapıldı ı, ileri sürülen gerekçele-
rin maddi gerçeklerle örtü medi i
ve Türk eker fabrikalarının de e-
rine yönelik hesaplamaların ge-
çerlili ini yitirdi i de ifade edildi.

19 Eylül 2011

 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
i sizlik oranının azaltılması için 
Türkiye’deki çalı ma saatlerinin 
dü ürülmesi gerekti ini bildir-
di. Türkiye’de 45 saat olan çalı -
ma süresinin Avrupa ve OECD 
ile mukayese edildi inde yüksek 
oldu unu belirten Yılmaz, bu-
nun temel nedeninin de i gücü
piyasalarındaki katılık oldu unu
söyledi. letmelerin yeni eleman 
almak yerine, mevcut elemanı
daha uzun süre çalı tırma e ili-
mi gösterdi ini kaydeden Yılmaz,
“Çalı ma süresini dünya ortala-
malarına çekti inizde, i sizlikte
azalma olaca ını dü ünüyoruz.
Çalı ma süresinin reformlarla, i -

gücü piyasalarına dönük çabalarla 
a a ı inmesini arzuluyoruz” dedi.

22 Eylül 2011

 Üçlü Danı ma Kurulu, Sendikalar 
Yasası ile ilgili düzenlemeleri ele 
almak üzere toplandı. Çalı ma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, sendikaya üye olma ya ının
16’dan 15 ‘e indirilmesi ve üye-
likten ayrılmada noter artının
kaldırılmasının da bulundu u 33 
maddede de i ikli e gidildi ini
belirtti. Yasa metninin sadele ti-
rildi ini, i  kollarının 28’den 18’e 
indirildi ini, sendikaya üyelikte 
ve üyelikten ayrılmada noter ar-
tının kaldırıldı ını belirten Çelik, 
sendikaların denetiminde effaf-
lık sa lanarak yeminli mali mü-
avirlerin yetkili kılındı ını, ceza 

hükümlerinin hafifletilerek hapis 
cezalarının adli para cezalarına
dönü türüldü ünü ifade ederek, 
geçici süreli i sizlikte sendika 
üyeli inin devamının sa landı ını
söyledi. Çelik, sendikalara radyo 
ve TV kurma imkanının tanındı-
ına da i aret etti.

27 Eylül 2011

 1998 yılında sınavı kazanan ve 
mülakata ça ırılan i çiler ETT’de
i ba ı yaptıktan 6 ay sonra haber-
leri olmadan Ula ım A. ’ye geçi-
rildi. çiler, 2001 yılında Ula ım
A. ’den gelen mektupla K PTA ’a
geçirildiklerini görünce yıllarca
ta eronda çalı tırıldıklarını ge-
rekçe göstererek, ETT’ye dava 
açtılar. Bilirki i ve stanbul 9. 
Mahkemesi, i çilerin ETT perso-
neli oldu una karar verdi. çile-
rin avukatlı ını üstlenen Ali Tizik 
“ ETT’nin i çileri ta erona dev-
retmesinin hukuka aykırı oldu-
u mahkemece ortaya konuldu. 
çilerin bu zamana kadar olan 

kayıpları ve özlük hakları ETT
tarafından kar ılanmak zorunda” 
diye konu tu.
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28 Eylül 2011

 Bakanlar Kurulunca yayınlanan
Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile hekimlerin kamu ya 
da özel arasında tercih yapmaları
istendi. Bu duruma tepki göste-
ren hekimler devlet hastanele-
rinden istifa etmeye ba ladı. Sa -
lık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası’nın (SES) ülke gene-
linde ba lattı ı ara tırmanın ilk 
sonuçlarına göre sadece 4 ilde 49 
hekim kamudan istifa etti. Ankara 
Tabip Odası Ba kanı Bayazıt lhan
da il sa lık müdürlüklerinin bas-
kıları oldu unu, devlet hastane-
lerinde çalı ırken muayenehanesi 
bulunan hekimlerin telefonlarla 
ya da yazılarla uyarıldıklarını söy-
ledi. lhan, “Meslekta larımızın
birço u istifa ya da emekliye ayrıl-
mak zorunda kaldılar. Uygulama 
üniversitelerdeki e itim ve hasta-
lara verilen hizmeti de olumsuz 
etkiliyor. Ö retim üyeleri dı arıda
çalı ıyor ise hastanede sa lık hiz-
meti sunmaktan alıkondular. Has-
ta bakamıyor ya da ameliyatlara 
giremiyorlar. Hastalar hekimlere 
ula amıyor” dedi.

5 Ekim 2011

 Sa lık çalı anları, yurtdı ından 
doktor ve hem ire getirmeye ha-
zırlanan Sa lık Bakanlı ı’nı “be-
yaz önlüklerini” Bakanlık önüne 
bırakarak protesto etti. Türk Sa -
lık-Sen üyesi bir grup, ellerinde, 
“Yabancı doktor ve hem ireye 
hayır”, “Kamu hastane birli ine 
hayır” yazılı dövizlerle, Sa lık
Bakanlı ı önünde toplanarak Ba-
kanlık te kilat yapısını de i tire-
cek KHK’de yer alaca ı belirtilen 
düzenlemeleri protesto eden slo-
ganlar attı.

13 Ekim 2011

 Üç yıllık hedefleri belirleyen Orta 
Vadeli Program açıklandı. Buna 
göre; büyüme yüzde 5, enflasyon 
hedefi 2012-2014 dönemi için 

yüzde 5, cari açık yüzde 7 belirle-
nirken, emekli maa ları kademeli 
e itlenmesi, 1.5 milyon i  yaratıl-
ması hedeflendi.

14 Ekim 2011

çi ve memur konfederasyonla-
rı, elektrik, do algaz ve vergilere 
yapılan zamlara tepki gösterdiler. 
Yapılan açıklamada u görü le-
re yer verildi: ÖTV zammı vergi 
adaletini bozmaktadır. Çalı anla-
rın ücretleri yerinde sayarken her 
eyin sürekli zamlanması, büyük 

bir e itsizlik getirmektedir. Do-
laylı vergiler, özellikle dü ük gelir 
gruplarının zarar görmesine, vergi 
adaletinin olumsuz etkilenmesine, 
vergi tabanının darlı ının gözden 
uzak kalmasına neden olmaktadır.
Hem dü ük gelirli grupların refa-
hı, hem vergi geliri da ılımındaki
çarpıklı ın giderilmesi için yeni 
ve kapsamlı bir vergi reformu ar-
tık çok elzemdir.

16 Ekim 2011

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ı, sosyal yardımlar için ba lattı ı

çalı mayı yasa tasla ı a amasına
getirdi. Bakanlık yoksulları sınıf-
landırıp maddi yardımları buna 
göre yapacak. Yardımların asgari 
ücreti geçmemesi öngörülürken, 
aileleri “tembelli e” te vik etme-
mek için önlemler de alınacak.
Çalı malar kapsamında u an Ba-
kanlıktan yardım alan 2.5 milyon 
aile tekrar gözden geçirilecek, 
yoksul aileler tarama yöntemiyle 
belirlenecek. Ayrıca yoksul ol-
du unu Bakanlı a bildirenler de 
ba vuruda bulunabilecek. Yasa 
kapsamında yoksullu un önemli 
nedenleri arasında gösterilen i -
sizlik için de adım atılacak.

26 Ekim 2011

 Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlı ı, kamu çalı anları ile yapı-
lacak toplu sözle menin ko ulla-

rını belirleyen 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Yasa 
Tasla ı’nı tamamlayarak Bakan-
lar Kurulu’na gönderdi. Bakanlar 
Kurulu’nda imzaya açılan tasla-
a göre 100 ve daha fazla kamu 

görevlisinin çalı tı ı i yerlerinin
amir ve yardımcılarıyla özel gü-
venlik personeli için kanunda 
öngörülen sendika üyeli i yasa ı
kaldırıldı. Tasla a göre sendika-
lar, artık üyeleri adına dava aça-
bilecek. Toplu sözle me görü me-
leri, eylül ayında yapılacak. Toplu 
sözle me görü melerine kamu ke-
simi adına katılacak heyetin ba -
kanı bakan olacak. Toplu söz-
le menin kapsamı mali ve sosyal 
haklarla sınırlandırılacak. Tasla a
göre toplu sözle mede uyu maz-
lık çıkması halinde konuyu görü-
ecek olan Kamu Görevlileri Ha-

kem Kurulu 11 ki iden olu acak.
Ba kanlı ını Sayı tay Ba kanının
yapaca ı heyette, sendikaların be-
lirleyecekleri 5 ki i bulunacak. Bu 
üyelerden birisini de sendikaların
gösterece i adaylar arasından ba-
kan seçecek.

22 Ekim 2011

 “Milli E itim Bakanlı ı’nda
(MEB) sözle meli olarak çalı tırı-
lacak personelin hizmet artlarını,
vasıflarını, görevlerini, sorum-
luluklarını, ücretlerini ve di er
ödemeleriyle özlük i lemlerini
düzenleyen “MEB Sözle meli Per-
sonel Hizmet Sözle mesi” esasları
Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

3 Kasım 2011

 Aynı unvan ve aynı kadroda 
olanların ücretlerinde e itlik sa -
lanmasını temel alan “Kamu Gö-
revlilerinin Mali Haklarının Dü-
zenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde De i iklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname 
Resmi Gazete’de yayımlandı.
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18 Kasım 2011

 Üçlü Danı ma Kurulu toplantıla-
rında alınan karar gere i, sayıları
14 milyonu bulan i çi ve memur-
ları kapsayacak düzenlemede, 
okul ve hastaneler gibi tüm kamu 
kurulu ları da “i  güvenli i” de-
netimine alınacak. Daha önce 
50’den fazla çalı anı olan i letme-
lerde i  güvenli i uzmanı bulun-
durma artı aranırken, bu sayı 10 
çalı ana dü ürülecek.

19 Kasım 2011

 Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Faruk Çelik, 2000 yılı öncesi 
dönemde emekli olanların intibak 
zammı belirlenirken, aynı mik-
tarda prim ödeyenlerin prim gün 
sayılarının da e it olması halinde 
e itlik sa lanaca ını söyledi. Bu 
düzenlemenin bir zam de il e it-
leme oldu unu vurgulayan Çelik, 
intibak düzenlemesinin maa lara 
farklı yansıyaca ını da belirterek 
ilk ödemenin 2013 yılında yapı-
laca ını söyledi. Türkiye Emek-
liler Derne i tarafından yapılan 
açıklamada ise, intibakın gös-
terge sistemi esas alınarak yapıl-
ması gerekti i belirtildi. Türkiye 
Emekliler Derne i Genel Ba kanı
Kazım Ergün, 2000 yılı öncesi ve 
sonrası emekli olanların ayrım
yapılmadan de erlendirilmesini 
istedi. Ergün, katsayı ve gösterge 
sistemi ile birlikte geli me hızı-
nın da birlikte de erlendirilmesi 
gerekti ine, emeklilerin beklenti-
lerinin kar ılanmasını sa layacak 
bir düzenlemenin yapılmasının
önemine i aret etti. ntibak ile 
ilgili olarak yo un bir talep ol-
du unu ve bütün emeklilerimizi 
kapsayan bir iyile tirmenin en 
kısa sürede yapılamasının önemi-
ne i aret eden Kazım Ergün, 2000 
öncesi dönemdeki iyile tirmele-
rin aynı ekilde korunmasını ve 
intibakın da bu ölçüleri esas alan 
bir yakla ımla sonuçlandırılması-
nı söyledi.

25 Kasım 2011

 Türkiye Gıda ve çecek Sanayii 
Dernekleri Federasyonu (TGDF) 
tarafından zmir’de düzenlenen 
Gıda Kongresi’nde gıdanın gele-
ce i tartı ıldı, artan nüfusla bir-
likte sektörde ya anacak tehditler 
için çözüm arandı. Özellikle iklim 
de i ikli i, giderek azalan do al
kaynaklar, son 2 yıldır yüksek 
seyreden gıda ve enerji fiyatları,
Avrupa Birli i ve ABD gibi geli -
mi  ülkelerin ya adı ı finansal 
sıkıntılar masaya yatırıldı. TGDF 
Ba kanı emsi Kopuz “200 milyar 
lirayı a an cirosunun yanı sıra 7 
milyar dolara yakla an ihracatla 
do rudan ve dolaylı 1 milyon ki-
inin istihdam edildi i gıda sektö-

rünün ekonominin çok önemli bir 
aya ını olu turdu unu” belirtti.

29 Kasım 2011

 6251 sayılı Kanun ile kadınlara
yönelik iddet ve aile içi iddetin
önlenmesi ve bunlarla mücadele 
edilmesi amacıyla Avrupa Kon-
seyi 121. Bakanlar Komitesi Top-
lantısında kabul edilen “Kadınlara
Yönelik iddet ve Aile çi iddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele-
ye li kin Avrupa Konseyi Sözle -
mesi” onaylandı.

1 Aralık 2011

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 
2012’nin Ocak ayından itibaren 
geçerli olacak asgari ücreti belir-
lemek üzere toplandı. Toplantıda,
i çi kesiminin görü lerini açıkla-
yan TÜRK-  Genel E itim Sek-
reteri sa Gök, insanca ya amaya
yetecek bir ücretin belirlenmesi 
gerekti ini söyledi. Gök, bilimsel 
ve objektif esasların dikkate alına-
rak bir karara varılması gerekti i-
ne, bunun dı ındaki seçeneklerin 
asgari ücreti anlamsız bırakaca ı-
na dikkat çekti. TÜRK-  Genel 
Kurul sonrası görev de i ikli i
nedeniyle i çi kesimi adına de er-
lendirmelerde bulunan TÜRK-

Genel E itim Sekreteri Ramazan 
afak, yapılan teknik çalı maların

önemine dikkat çekerek, özellikle 
TÜ K hesaplamalarının esas alın-
ması gerekti ini belirtti.

7 Aralık 2011

eker-  Sendikası Genel Ba kanı
sa Gök, Türk eker’e ait 25 fabri-

kanın satı ı halinde bu fabrikalar-
dan yakla ık 18’inin kapatılaca ını
savunarak bu fabrikaların kapan-
ması ile eker sektörüyle ba lantılı
i lerden gelir sa layan 6 milyon in-
sanın olumsuz etkilenece ini açık-
ladı. Gök, danı man irket olarak 
Avrupalı ED&F MAN irketi ile 
anla ıldı ına dikkat çekerek, “Bu 
firma dünyada 200 yıldır eker 
ticareti yapıyor. Kendisine pazar 
yaratmak için Türkiye bu özelle -
tirme stratejisi yapılmı tır” dedi.

13 Aralık 2011

 Özelle tirme daresi Ba kanlı ı
‘nın (Ö B) kasım sonunda yapı-
lan eker fabrikaları ihalelerini, 
Danı tay’ın daha önce verdi i iptal 
kararlarındaki gerekçeleri gözet-
meden, aynı ekilde yaptı ı ortaya 
çıktı. Danı tay kararında fabrika-
ların kapanmaması için 5 yıllık
üretim artı konulması öngörülür-
ken Ö B’nin bu artları yerine ge-
tirmemekle kalmayıp “Özelle tir-
menin fabrikaların kapanması için 
yapıldı ı” yönünde savunma ver-
di i anla ıldı. eker-  de ihaleleri 
yeniden yargıya ta ıdı. eker- ’in
dilekçesinde, “Devlet, ekonomik 
olarak istenen düzeye ula mamı
illerde çok kapsamlı yatırım te -
vikleri ile üretim/istihdam ama-
cını ortaya koyarken davalı ida-
renin, pancar ekeri üretimini 
bir ticari faaliyet olarak algılayıp,
fabrika bazında üretim/istihdam 
artı öngörmeksizin özelle tirme-

ye gitmesi, te vik kapsamındaki
illerde yer alan eker fabrikaları-
nın kapanaca ını ifade etmesi, bü-
yük bir çeli kinin ve ne yaptı ını
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bilmemenin göstergesidir. Davalı
Ö B’nin, fabrikaların kapanması
için özelle tirme yapıldı ını ile-
ri sürebiliyor olması dahi, kamu 
yararı anlayı ına çarpık bir bakı
açısının göstergesidir. Ülke ve top-
lum için milyarlarca dolar katma 
de er üreten bu fabrika/tesislerin 
kapanması ne gibi /nasıl bir yarar/ 
fayda sa layacaktır?” soruları ce-
vapsız kalmaktadır.

15 Aralık 2011

 Zonguldak’ın Ere li ilçesine ba lı
Kandilli beldesinde Hema A ’ye
ait maden oca ında çalı an ma-
denciler maa larında iyile tirme
yapılmadı ı gerekçesiyle i yerin-
de eylem ba lattı. Genel Maden 

çileri Sendikası (GM S) Armut-
çuk ube Ba kanı sa Mutlu ve 
sendika üyeleri de destek verdi. 

çiler adına açıklama yapan kaz-
ma ustası Nurettin Ayaz, 4 yıldır
zam alamadıklarını belirterek 
“Madencilik dünyanın en zor i i.
Arkada larımız 4 yıldan beri belli 
bir periyotla zam almıyorlar. Bek-
lentimiz arkada larımızın haklı
mücadelesinde gidebilece imiz
yere kadar gitmek. Bugün bura-
da azınlıktayız ama yarın daha 
çok olaca ız. kramiyemiz, yemek 
paramız, bayram paramız, çocuk 
paramız yok, 700 ve 1000 lira ara-
sında maa  alıyoruz” dedi.

 Türkiye statistik Kurumu’nun 
Hanehalkı gücü “2011 Eylül Dö-
nemi Sonuçları’na göre, (A ustos-
Eylül-Ekim) Eylül döneminde, 
i sizlik oranının geçen yılın aynı
dönemine göre 2.5 puan azalarak, 
yüzde 8.8’e geriledi i belirlendi.

21 Aralık 2011

 663 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin (KHK) geri çekil-
mesi için hastaneler, vergi daire-
leri, okullar ve çe itli kamu kuru-
lu larında görev yapan memurlar, 
i  bırakma eylemi yaptılar.

22 Aralık 2011

 Kamu çalı anlarının 15 Ocak’ta 
alaca ı zamlı maa  henüz netle -
medi. Toplu sözle me yeti me-
yece i için memura ara formül 
uygulanacak. Buna göre, Bütçe 
Kanunu’nun Bakanlar Kurulu’na 
verdi i yetkiye dayanılarak me-
mura geçici bir zam belirlenecek. 
Ardından Mart’ta yapılacak toplu 
sözle me ile gerçek zam, pazarlık
sonucu tespit edilecek. Belirlene-
cek bu oran, 1 Ocak’tan geçerli 
olacak. Bütçe Kanunu ile verilen 
geçici zammın üstüne, masada ka-
rara varılan zam miktarı eklene-
cek. Aradaki fark, memura geriye 
dönük olarak ödenecek.

 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanı
Fatih Acar, 1 Ocak 2012’den itiba-
ren 9.1 milyon ye il kartlının ‘ge-
nel sa lık sigortalısı’ olarak tescil 
edilece ini söyledi. Acar, hiçbir 
ekilde sistemde kayıtlı olmayan 1 

milyon 700 bin ki inin de 1 Ocak 
2012 tarihinden itibaren sisteme 
dahil edilece ini söyledi.

23 Aralık 2011

 TBMM Genel Kurulu’nda “faz-
la mesai” yapan milletvekilleri, 
emekli maa larını önce yakla ık 6 
bin, daha sonra 8 bin liraya yük-
seltti. En az 2 yıl bu görevlerde 
bulunanlara cumhurba kanına
ödenen aylık ödene in yüzde 
40’ı esas alınarak, aylı ının yüzde 
42’si oranında malullük, emeklilik 
veya ya lılık aylı ı ödenmesi hük-
me ba landı. Gece yarısı ikinci bir 
önerge verilerek, “Yüzde 42 oranı
31.12.2020 tarihine kadar yüzde 
60 olarak uygulanır” düzenleme-
sine gidildi. Yasanın yürürlü e
girmesiyle halen 12 bin lira maa
alan bir milletvekili e er aynı za-
manda emekliyse 20 bin lira maa
alacak. Türkiye’de milyonlarca 
çalı an 29 Aralık’ta açıklanacak
asgari ücret, 10 milyon emekli 
maa larıyla ilgili intibak yasasının
beklentisi içindeyken, emekli mil-

letvekili maa larına öncelik veril-
mesi tepkiyle kar ılandı. Yapılan
artı larla milletvekili emekli aylık-
ları ile SSK ve Ba -Kur emeklileri-
nin ortalama aylıkları arasındaki
makas daha da açıldı. En yaygın
Ba -Kur emeklili inin oldu u 12. 
basamaktakiler 850 lira, ortalama 
SSK aylı ı da 813 lira seviyesinde 
bulunuyor. Buna göre, daha önce 
12. basamak Ba -Kur emeklileri-
nin 6 katı düzeyinde olan millet-
vekili emekli aylıkları 9.5 katına;
eskiden SSK emekli aylı ının or-
talama 6.2 katı düzeyindeyken, 
9.9 katına yükselmi  oldu.

laçta sigortalılardan alınan yüzde 
20, emeklilerden alınan yüzde 10 
katkı payı dı ında üç kutu ilaca 
kadar 3 TL, sonraki her bir ilaç 
için 1 TL katkı payının getirilme-
si tepki ile kar ılandı. TÜRK- ’in
açıklamasında getirilen katkı pay-
larına tepki gösterilerek bu tür 
uygulamalar ile sa lık hakkının
ticari bir yakla ımla sunulmak 
istendi ine yer verildi. Türkiye 
Emekliler Derne i Genel Ba kanı
Kazım Ergün, emeklilerin geçine-
medi i bir dönemde bu tür katkı
paylarının getirilmesinin hastane-
ye gitmeleri zorla tıraca ına dik-
kat çekerek, intibak bekledi imiz
bir süreçte ilaç için katkı payla-
rının ölçüsüz oldu unu söyledi. 
Emeklilerin katkı paylarından
muaf tutulmasını isteyen Ergün, 
sa lık ve emekli aylıklarında sos-
yal devlete yakı an bir politikanın
izlenmesini istedi.

30 Aralık 2011

 2011 yılı tüketici enflasyonu yüz-
de 10.48 olarak hesaplandı. Bu 
durumda, 2012 yılı birinci altı
ayda emeklilerin alacakları zamda 
yüzde 6.8’dir. Memurların enflas-
yon farkı ise, yüzde 2.67 olarak 
belirlendi. Memurlar enflasyon 
farkını 15 Ocak 2012 tarihinde 
alacaklar. Kıdem tazminatı tavanı
da yükselecek.
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nsanlık tarihinin büyük bölü-
münde ekonomi erzak temini 
ile ilgili bir meseleydi. Ekono-

mi, erzak ihtiyacının giderilmesi ve 
ikincil olarak da hakim sınıfı des-
tekleyen vergilendirme anlamına
geliyordu. Tüccar sınıfı yeterince 
geli memi ti.

On sekizinci, yüzyılın ortaların-
da ngiltere’de ba layan sanayi dev-
rimi her eyi temelinden de i tirdi.
Fabrika üretiminin örgütlenmesi ve 
fabrikada üretilen ürünler için pa-
zarların geli mesiyle birlikte erzak 
temin etme ili kileri yeni bir boyut 
kazandı.

Adam Smith, bireylerin kendi çı-
karlarını gözetmelerinin, otomatik 
biçimde çalı an pazar sistemi me-
kanizması sayesinde ba kalarının
yararına dönü tü ünü söyleyerek 
ünlendi. Smith’den beri ki isel çıkar,
serbest pazar ekonomisinin çarkları-
nı döndüren enerji kayna ı olarak 
görülmeye devam ediyor.

Yoksulluk, i sizlik, toplumsal 
huzursuzluk ve çevresel hasar ser-
best pazar ekonomisi yanlılarına
göre sistemin i leyi inden de il, sis-
temin önüne konulan engellerden 
kaynaklanmaktadır.

1930’larda iktisat, sınırsız istekler 
ile sınırlı kaynaklar arasındaki tercih 
yapma bölümü olarak tanımlandı.

Klasik ve neoklasik iktisatçılar iyi 
i leyen bir serbest pazar ekonomisi-
nin ki isel çıkarlarla ilerleyen bir 
makine oldu unu dü ünüyorlardı.
Ekonomik adım ve mekanik pazar 
kavramları öndeydi. nsan ihtiyaç-
ları, adalet ve sürdürülebilirlik gibi 
kavramlara ilgiyi de ersiz kılmı lar-
dı. ktisat, etikten tamamen ayrıydı.

Serbest pazar ekonomisi kar ıt-
larının reçetesi ise ekonomik maki-
neyi geri püskürtmektir. Çözümleri 
üç ba lık altında toplanabilir. Küçük 
olan güzeldir, kurtarıcı devlet ve 
ayrı alanlar. Serbest pazar ekonomisi 
kar ıtları kapitalizmin önünde ili ki-
sel ve etik de erler ile ba da mazlık
oldu u iddiasındadırlar.

ktisatçı Julie A. Nelson klasik 
ve neoklasik okulların ve kar ıtların
görü lerini yukarıda özetlemeye ça-
lı tı ımız ekilde anlatıyor. ktisatın
kadınlara kapalı bir alan olarak tu-
tuldu unu dü ünen feminist Nelson, 
güncel ekonomik sistemlerin ha in,
sürdürülemez ve birçok bakımdan
adaletsiz oldu unu dü ünüyor. Kla-
sik ve neoklasik okulların dayandı ı

“makine” metoforu yerine “kalp”in 
geçmesi gerekti ine inanıyor. “Atan 
kalp olarak ekonomi” kalp ya ayan
bir organ oldu undan cansız bir 
pompa makinesi de il, kalp ayrıca
a kın ve cesaretin merkezi ve ruhun 
makamı.

Ruh ve beden biraraya gelmeli-
dir. Para ve sevgi kar ıt de ildir. Kâr 
edilerek satılan her ey iyi bir ey de-
ildir. Bütün örgütler etik konusuna 

dikkat etmeli ve bunu dı arıdaki
topluluklar denetlemelidir. Çocuk-
ların, hastaların, ya lıların bakımı
için ko ullar iyile tirilmeli, bakımın
para için yapılmaması gerekti ini
öne sürmektense paranın gerekli 
oldu u öne sürülmelidir. Sosyal ve 
çevresel sorumluluk konularında li-
derlik eden kurumlar kendi sanayi 
birliklerinde ve seslerini duyurabi-
lecekleri her yerde bu konuları ele 
almaktadırlar.

SİVİL İTAATSİZLİK
Yapı Kredi Yayınları  •  Üç Aylık Dü ünce Dergisi  •  Sayı: 67 / Yaz 2011

Sivil itaatsizlik 19. yüzyılda
tartı ılmaya ba layan bir kav-
ram olarak günümüze kadar 

gelmi tir. Ba langıçta adil olmayan 
yasalara kar ı bireysel bir kar ı gel-
me, yasa ihlali anlamında kullanılan

kavram, sosyal-siyasal de erlendir-
melerin ve uygulamaların izlenmesi 
sonunda daha geni  bir kapsam ka-
zanmı tır.

Henry David Thoreau’nun vic-
dani nedenlerle önce kölelik uygu-

lamasına, daha sonra da Amerika 
Birle ik Devletleri’nin Meksika’yı
i galine kar ı çıkmı  olması ile ba -
layan sivil itaatsizlik eylemi, daha 
sonra Mahatma Gandhi’nin sömür-
gecili e direni i örne inde oldu u
gibi kolektif bir nitelik kazanmı tır.

Önce ki i hak ve özgürlükleri-
nin, daha sonra da fırsat e itli inin
önündeki engellere i aret eden sivil 
itaatsizlik eylemleri, iddetten uzak 
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durmak ve yasanın ihlalinin sonuç-
larına katlanmak kaydıyla (tutuk-
lanıp hapsedilmek gibi) liberal bir 
toplumun moral bakımdan me ru
bulabilece i itaatsizlikler olmu tur.

Türk sosyal-siyasal hayatı, 2011 
yılının bahar aylarında Barı  ve De-
mokrasi Partisi’nin (BDP) düzenledi-
i bir dizi eylem için sivil itaatsizlik 

kavramının kullanılmasıyla konuyu 
yeniden tartı ır hale gelmi tir. Tar-
tı malar devam ederken daha çok 
sayıda insan kavram hakkında bilgi 
ve fikir sahibi olmu tur.

Eylemleri, BDP düzenledi i için 
birçok ki i sivil itaatsizli i bir terör 
uygulaması olarak algılamı tır. Böy-
le olunca, terör ile sivil itaatsizlik 
arasındaki ili kiyi BDP uygulama-
sından hareketle analiz etmeye çalı-
anlar olmu  ve eylemlerin BDP’nin 

siyasi mücadele yöntemlerinden bi-
risi oldu u görü ü ortaya atılmı tır.

Eylemler devam ederse tartı ma-
lar yo unla arak devam edecektir. 
Ancak bu kafa karı ıklı ı tartı ma-
sız sivil itaatsizlik eylemlerinin de 
terör ile birlikte anılmasına neden 
olacaktır.

Kazanılması için zorlu mücadele-
ler verilen sivil hakları ortadan kal-
dırmak isteyen bir hukuk sistemine 
kar ı çıkmayı ya da zorunlu askerli-
e kar ı vicdani ret hakkını terörden 

soyutlayarak anlatmak güçle mi
olacaktır.

Halbuki sivil itaatsizlik eylemleri, 
dünyada hukuk düzeninin de i me-
si yönünde demokratik i birli inin
bir parçası haline gelerek olumlu 
etki yaratmı tır.

Günümüzde sivil itaatsizlik, mo-
dern demokratik hukuk düzenini 
kabul eden, akılcı bir gerekçeye da-

yanan, sivil ve siyasal güdülerle ka-
musal bir biçimde yapılan, fiziksel 
iddetin yerine psikolojik baskı ve 

etkileme arzusunu koyan illegal bir 
kar ı çıkma eylemidir.

Giderek uygulama alanı geni le-
mekte, en etkili biçimde sanal alan-
da uygulanmaktadır.

Sivil itaatsizli i farklı ifade eden 
görü ler bulunmaktadır. Söz gelimi 
sivil itaatsizli i müzakereci aktivizm 
olarak de erlendirenler, sivil itaatsiz-
li i gördü ü haksızlı ı duyurmak ve 
diyalo u ba latmak iste i olarak ta-
nımlamaktadırlar. Ancak müzakereyi 
zorlamak için ortaya konan sivil ita-
atsizli i müzakere ile ba da tırmak 
da zorlananları da anlamak gerekir.

Kazanılmı  hak olan kıdem taz-
minatı, yasalarda yapılacak de i ik-
lik ile ellerinden alınmak istenen 
i çiler, bu haksızlı a kar ı eylemler 
içine girseler, bunu sivil itaatsizlik 
olarak mı, genel grev olarak mı de-
erlendirmek gerekecektir? Bu tar-

tı maya girmese de sivil itaatsizlik ile 
ilgilenenlere Yapı Kredi Yayınlarının
üç aylık dü ünce dergisi Cogito’nun 
67. sayısını öneririm.

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 1
Dr. Naci Önsal
TÜRK-  Yayını  •  Ankara, Aralık 2011

Gündelik ya antıda sıklıkla kullanılan kimi sözcüklerin anlamı fazla irdelen-
meden, dü ünülmeden ve ço u zaman alı ılageldi i biçimiyle kullanılmaktadır.
Ekonomik ve sosyal alandaki de i im ve geli imin do rudan etkiledi i çalı ma
ya amı, içinde barındırdı ı kendine özgü söyleyi  biçimiyle dikkati çekmekte ve 
zaman içinde sosyal tarafların payla tı ı özel bir alan olarak kabul edilmektedir.

Bu nedenle, “Endüstri li kileri Sözlü ü” çalı ma ya amında ihtiyaç duyulan 
bir talebin kar ılanması do rultusunda atılan önemli bir adımdır.

Bu çalı ma, Konfederasyonumuza de erli çalı malar kazandırmı  Dr. Naci 
Önsal’ın uzun u ra ları sonucunda ortaya çıkmı tır. Bir ilk adımdır. Sözlük ça-
lı ması bundan sonraki yayınlarla devam edecektir. Çalı manın sonunda endüs-
tri ili kileri alanında tüm mevzuatı kapsayan çok geni  bir sözlük elde edilmi
olacaktır.
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Genel Ba kan : Mustafa KUMLU
Genel Sekreter : Pevrul KAVLAK
Genel Mali Sekreter : Ergün ATALAY
Genel E itim Sekreteri : Ramazan A AR
Genel Te kilatlandırma Sekreteri : Nazmi IRGAT
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TARIM-‹
Genel Ba kan: BEDRETT‹N KAYKAÇ
Bankac› Sokak No. 10   Kocatepe / ANKARA
Tel: (312) 419 04 56 (6 Hat)  •  Faks: (312) 419 38 47

ORMAN-‹
Genel Ba kan: BAK  YÜKSEL
Özveren Sokak No. 19   Maltepe / ANKARA
Tel: (312) 229 10 56-59  •  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 Çamlıbel 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 80

TÜRK-‹

TÜRK-‹  ve BA⁄LI SEND‹KALAR
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DOKGEM‹-‹
Genel Ba kan: H. NEC‹P NALBANTO⁄LU
Pirimehmetpa a Mah. Kumbarahane Cad. No. 58 Kat: 2-3
Tel: (212) 369 73 90 (pbx)  •  Faks: 369 73 93   Beyo lu / ‹ST.

TÜRK‹YE YOL-‹
Genel Ba kan: RAMAZAN A AR
Sümer 1 Sok. No. 18   K›z›lay / ANKARA
Tel: (312) 232 46 87-95  •  Faks: (312) 232 48 10

TES-‹
Genel Ba kan: MUSTAFA KUMLU
Meriç Sok. No. 23   Be tepe / ANKARA
Tel: (312) 212 65 10 (20 Hat)  •  Faks: (312) 212 65 52

TEZKOOP-‹
Genel Ba kan: 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

L‹MAN-‹
Genel Ba kan: ÖNDER AVCI
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 4/5   S›hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 74 18  •  Faks: (312) 230 24 84

TÜRK‹YE HABER-‹
Genel Ba kan: 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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