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T

ÜRK-õö’in tarihi aynÔ zamanda bir
mücadele tarihidir. Her zaman sosyal
diyalogtan, i÷ barÔ÷Ôndan, ülkemizin
huzurundan ve istikrarÔndan yana olan
TÜRK-õö, günü geldiôinde yasal ve me÷ru
zeminde olmak, kÔrmamak, dökmemek
kaydÔyla haklarÔnÔ sokaklarda, meydanlarda
da aramÔ÷tÔr. Ülkemizin alanlarÔ,
TÜRK-õö’in büyük mitinglerine, eylemlerine
sahne olmu÷tur.
15 öubat günü, Ankara’da SÔhhiye
MeydanÔ’nda gerçekle÷tirdiôimiz,
“Kölelik Düzenine Son, Ta÷eronla÷maya,
Örgütsüzlüôe, KuralsÔz ÇalÔ÷maya HayÔr
Mitingi”, bu yönüyle, ülkemiz sendikal
hareketinin ve TÜRK-õö’in tarihinde önemli
bir kilometre ta÷Ô oldu.
Mitinge, ba÷ta KarayollarÔnda çalÔ÷an
ta÷eron i÷çileri olmak üzere, ülkemizin dört
bir yanÔndan on binlerce i÷çimiz katÔldÔ,
yürüyü÷ ve miting sÔrasÔnda, birliôimizi ve
bütünlüôümüzü bozucu tek bir olay dahi
ya÷anmadÔ. Mitingimiz,
TÜRK-õö’in büyüklüôüne ve gücüne yara÷Ôr

bir olgunlukta ve co÷kuyla geçti. Diôer i÷çi ve
memur sendikalarÔndan, meslek örgütlerinden,
siyasi partilerden çok az katÔlÔm olmasÔna raômen,
TÜRK-õö tüm alanÔ doldurdu ve gücünü ve etkisini
bir kez daha kanÔtladÔ.
Bu tablo bizim için gurur verici. “Kölelik Düzenine
Son Mitingi” Türkiye sendikacÔlÔk tarihine altÔn
harflerle yazÔlacak.
Bu tablonun olu÷masÔna katkÔ veren tüm
SendikalarÔmÔzÔn Genel Merkezlerine, öube
Ba÷kanlÔklarÔna, Bölge ve õl Temsilciliklerimize ve
tüm üyelerimize TÜRK-õö Yönetim Kurulu adÔna
÷ükranlarÔmÔ sunuyorum.
–––– I ––––

Mitingimizin ana temasÔ, ülkemizde gittikçe
yaygÔnla÷an ve adeta bir kölelik düzenine dönü÷en,
ta÷eron sistemine tepki göstermek ve bu konuda
Hükümeti uyarmaktÔ. Temel taleplerimizin
ba÷Ônda, ta÷eron sisteminin yaygÔnla÷masÔna yol
açacak yasal düzenlemelerin yapÔlmamasÔ, kamuda
asÔl i÷i gören ta÷eron i÷çilerinin kadroya alÔnmasÔ
ve bu konuda kesinle÷mi÷ yargÔ kararlarÔnÔn
uygulanmasÔ geliyordu. BunlarÔ dile getirdik,
haklÔ taleplerimizin ülkeyi yönetenlerce dikkate
alÔnmasÔnÔ istedik.
Ta÷eronla÷mayla ilgili mücadelemiz ve çabamÔz
bununla sÔnÔrlÔ kalmayacak. ÇalÔ÷ma ve Sosyal
Güvenlik BakanlÔôÔ tarafÔndan hazÔrlanan, ta÷eron
sistemine ili÷kin bir yasal düzenleme, yerel
seçimlerden sonra, Nisan ayÔnda Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne gönderilecek. TÜRK-õö olarak,
bu düzenlemenin taleplerimiz doôrultusunda
÷ekillenmesi, ta÷eron i÷çilerimizin haklarÔnÔn
korunmasÔ ve kadro sorununun çözülmesi için
elimizden geleni kararlÔlÔkla yapacaôÔz.
–––– I ––––

Gündemimizin bir diôer konusu da, Yataôan,
Kemerköy ve Yeniköy Termik santralleriyle
kömür madenlerinin özelle÷tirme giri÷imleri.
Bildiôiniz gibi, bu konuda Türkiye Maden-õ÷ ve
Tes-õ÷ SendikalarÔmÔzÔn yoôun mücadelesi devam
ediyor. õ÷çilerimiz, sendikalarÔmÔzÔn öncülüôünde
direni÷lerini sürdürüyor, seslerini tüm ülkeye
duyurmak için var güçleriyle mücadele ediyor.

Biz de arkada÷larÔmÔzÔ, bu haklÔ davalarÔnda hiç
yalnÔz bÔrakmadÔk, her zaman yanlarÔnda olduk.
24 Ocak 2014 günü Ankara’da Özelle÷tirme õdaresi
önünde yaptÔôÔmÔz kitlesel basÔn açÔklamasÔna
gelmek isteyen i÷çilerimize güvenlik güçleri izin
vermedi. Ama biz o gün onlara bir söz verdik,
en kÔsa zamanda Ankara’da birlikte olacaôÔmÔzÔ
söyledik. Sözümüzü tuttuk, enerji ve maden i÷çisi
arkada÷larÔmÔz, 15 öubat günü mitingimize kitlesel
olarak katÔldÔlar. Onlara bir ÷ey daha söyledik,
bu mücadele yalnÔzca enerji ve maden i÷çilerinin
deôil, aynÔ zamanda TÜRK-õö’in mücadelesidir,
dedik. Bu sözümüzün arkasÔndayÔz ve olmaya
devam edeceôiz.
–––– I ––––

Ülkemizde son günlerde ya÷anan geli÷meler,
herkesi olduôu gibi, bizleri de kaygÔlandÔrÔyor.
Siyasi ve ekonomik krize yol açan bu geli÷meler
sonucunda, huzurumuz ve ülkemizin istikrarÔ
ciddi biçimde yara alÔyor. Bir taraftan yolsuzluk
iddialarÔ, diôer taraftan paralel devlet iddialarÔ
bitmek bilmiyor. Bunlar ülkemize zarar veriyor,
ekonomimiz aôÔr yara alÔyor. Ne yazÔk ki, her
kriz döneminde olduôu gibi, ülkede ya÷anan
ekonomik krizin bedelini patronlar ödemiyor, bu
bedeli çalÔ÷anlar ödüyor. Biz artÔk bedel ödemek
istemiyoruz. Huzur içinde çalÔ÷mak, geleceôe
güvenle bakmak istiyoruz.
Bu ülkede 76 milyon hep birlikte ya÷Ôyoruz.
Her inançtan, etnik kökenden, siyasi görü÷ten
insanÔmÔz var. Tarih boyunca bu topraklarda
karde÷ gibi ya÷amÔ÷Ôz, ya÷amaya da devam etmek
zorundayÔz. Biz temsil ettiôimiz kesimlerin
çÔkarlarÔnÔ savunuyoruz. Ülkemizin, halkÔmÔzÔn,
i÷çilerimizin hak ve çÔkarlarÔ elbette ki her
÷eyin üstündedir. Birbirimizle kenetlenmek,
birlik ve bütünlük içinde olmak, ülkemizi bu
zor günlerden geçirmek zorundayÔz. Ama bunu
yaparken de, yanlÔ÷ yapan, ülkeye zarar veren
herkesten hesap sorabilmeliyiz. Kendi ki÷isel ya
da siyasi çÔkarlarÔnÔ, ülkemizin ve halkÔmÔzÔn
çÔkarlarÔndan üstün gören, ülkemizin istikrarÔnÔ
istemeyen güçlerle i÷birliôi yapan herkese kar÷Ô
çÔkmalÔyÔz, onlarla mücadele etmeliyiz. Her zaman
söylüyorum: Batan geminin lüks kamarasÔ olmaz.
Gemi battÔôÔ zaman herkes batar.
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KÖLELĄK DÜZ

TAąERONLAąMAYA, ÖRGÜTSÜZLÜĂ

Atalay:

K

“Bu alandaki haykćrćĆć, feryadć herkes
duymalćdćr. Bu birliăi ve beraberliăi,
dayanćĆmayć herkes görmelidir. Bunu
duyanlar, görenler hayćrlć bir iĆ yaparlar, aksi
takdirde bedelini en kćsa zamanda öderler.”

onfederasyonumuzun düzenlediôi, “Kölelik Düzenine Son, Ta÷eronla÷maya,
Örgütsüzlüôe, KuralsÔz ÇalÔ÷maya
HayÔr Yürüyü÷ ve Mitingi, 15 öubat
2014 günü Ankara’da yapÔldÔ. Mitinge, Türkiye’nin çe÷itli illerinden
yakla÷Ôk 50 bin i÷çi katÔldÔ.
Sabah saat 08:00’den itibaren Ankara GarÔ önünde toplanmaya ba÷layan i÷çiler, sloganlar atarak yürüyü÷e geçti. Çe÷itli sendikalarÔmÔzdan

katÔlÔmcÔlar, Talat Pa÷a BulvarÔnÔ takip ederek köprü üzerinden SÔhhiye
MeydanÔ yönüne doôru yürüyü÷lerini sürdürdüler. SÔhhiye MeydanÔnÔ
dolduran i÷çiler, burada ta÷eronla÷ma, örgütsüzlük ve kural dÔ÷Ô çalÔ÷ma aleyhine sloganlar attÔlar.
Miting, saygÔ duru÷u ve õstiklal Mar÷Ô’nÔn okunmasÔyla ba÷ladÔ.
Daha sonra TÜRK-õö Genel Sekreteri ve Türk Metal SendikasÔ Genel
Ba÷kanÔ Pevrul Kavlak, mitingin

açÔlÔ÷ÔnÔ yaptÔ. Kavlak, “KayÔt dÔ÷ÔlÔôa, ta÷eron, 4/b, 4/c adÔ altÔnda
köle gibi çalÔ÷tÔrÔlmaya, dü÷ük ücret
politikalarÔna, asgari ücretin sefalet
ücreti olmasÔna, özel istihdam bürolarÔ aracÔlÔôÔyla i÷çi simsarlÔôÔna,
kÔdem tazminatÔnÔn kaldÔrÔlmak
istenmesine, esnek, kuralsÔz ve güvencesiz çalÔ÷manÔn her türlüsüne,
i÷ cinayetlerinde can vermeye, i÷sizlik fonunun amacÔ dÔ÷Ônda kullanÔlmasÔna, sendikasÔzla÷tÔrmaya,

ZENĄNE SON

ÜĂE, KURALSIZ ÇALIąMAYA HAYIR!
sendikal nedenlerle i÷ten atÔlmalara
ve özelle÷tirmelere kar÷Ô artÔk yeter
demek için, haykÔrmak için buradayÔz, alanlardayÔz. Bu ülkede emeôi
ile geçinenler, alÔnteri akÔtanlar insanca bir ya÷ama kavu÷ana kadar da
alanlarda olacaôÔz” dedi. Kavlak ÷öyle devam etti: “Bugün bu meydanda,
bu co÷kulu kalabalÔôÔ gördükçe, bu
birliôi, bütünlüôü gördükçe, bir kez
daha emin oldum ki, Türkiye i÷çi
sÔnÔfÔ tarih yazÔyor. Türkiye sendikal hareketine damgasÔnÔ vuruyor.
Birbirimize sevgi ve sadakat ile baôlandÔôÔmÔz sürece, a÷amayacaôÔmÔz
engel, ba÷ edemeyeceôimiz bela
yok. Yeter ki, gözümüzden cesaretin Ô÷ÔôÔnÔ, gönlümüzden hak sevdasÔnÔ eksik etmeyelim. Allah sabredip
direnenlerin yanÔndadÔr.”
Kavlak’Ôn yaptÔôÔ açÔlÔ÷Ôn ardÔndan, dört i÷çi söz aldÔ. õlk olarak

öeker-õ÷ SendikamÔz üyesi, Ankara
öeker FabrikasÔ geçici i÷çisi Salim
Gündüz konu÷tu. Gündüz konu÷masÔnda, “Türkiye öeker FabrikalarÔna yÔllarÔnÔ veren bizler ülkemiz
için alÔn teri döker, ekmek paramÔz
için çalÔ÷ÔrÔz. õsteriz ki, bacamÔz tütsün, soframÔzda a÷ olsun, ekmek olsun. ÇocuklarÔmÔz saôlÔklÔ büyüsün,
gelecek kaygÔsÔ duymasÔn. Fakat biz
÷eker sanayinde yÔllardÔr çalÔ÷an geçici i÷çiler olarak, 3-4 aylÔk çalÔ÷ma
süresine hapsedilerek, ekmeôimizi
elimizde tutmak için mücadele ediyoruz. 2006 yÔlÔnda bizlere verilen
sözler unutuldu. 12 aylÔk çalÔ÷ma
hakkÔmÔz elimizden alÔndÔ. Emeklilik hakkÔmÔz imkansÔz hale getirildi.
Ben ve 4 bin geçici i÷çi arkada÷Ôm,
4 ay çalÔ÷arak 12 ay geçimimizi saôlÔyoruz. 4 aydan fazla çalÔ÷mamÔza
izin verilmiyor” dedi.

ArdÔndan Tes-õ÷ ve Türkiye
Maden-õ÷ SendikalarÔmÔz adÔna, Yataôan i÷çisi Mustafa Göçmen söz
aldÔ. Göçmen, “Tes-õ÷ ve Türkiye
Maden-õ÷ SendikalarÔ Yataôan öubelerimiz öncülüôünde 153 gündür
inançla, iradeyle, co÷kuyla, kararlÔlÔkla ve moralle sürdürüyoruz direni÷imizi ve de sürdürmeye devam
edeceôiz, asla vazgeçmeyeceôiz. Boyun eômeyeceôiz.
Çünkü direnmek onurdur,
umuttur. Ya÷amak direnmektir.
Özelle÷tirmeler sonucu bizi i÷sizlik,
örgütsüzlük, kölelik ve i÷ten atÔlmalar bekliyor. Bu saldÔrÔyÔ asla kabul
etmiyoruz. SatacaklarÔ babalarÔnÔn
malÔ deôil, bizim ve ülkemizin geleceôidir. SatÔlan her kamu kurumu
Cumhuriyetten sökülen bir tuôladÔr. Sizlerin önünde söz veriyoruz.
Ne pahasÔna olursa olsun bu özel-
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le÷tirmeyi Yataôan’da durduracaôÔz”
dedi.
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Daha sonra, T. Yol-õ÷ SendikamÔz
Ankara 1 Nolu öube üyesi, ta÷eron
i÷çisi Mustafa Daôtekin konu÷ma
yaptÔ. Daôtekin, “Yakla÷Ôk 4 yÔl önce
anayasal örgütlenme hakkÔmÔzÔ kullanmaya karar verdik. SendikamÔz
Yol-õ÷ bizlere her türlü önderlik yaptÔ, sahip çÔktÔ, yol gösterdi. 17 bölgede binlerce ta÷eron i÷çisi olarak üye
olmaya ba÷ladÔk. KarayollarÔ Genel
Müdürlüôünde devam eden toplu i÷
sözle÷mesinden yararlanmak istedik.
Ancak bizim KarayollarÔ i÷çisi olmadÔôÔmÔz söylendi. Mahkemeye gittik.
Mahkeme taleplerimizin haklÔ olduôuna karar verdi. öu an yürürlükte
olan toplu i÷ sözle÷mesi kapsamÔndayÔz. Ancak bunu da uygulamÔyorlar. Göz göre göre hak, hukuk, adalet ve yargÔ kararÔ çiôneniyor. Bizler
KarayollarÔnda yakla÷Ôk olarak 9 bin
ki÷iyiz. Mahkemeye gittik kazandÔk.
YargÔtay’a gittik kazandÔk. Daha,
nereye gidelim? õ÷te bugün “yeter!”
demek için buradayÔz” diye konu÷tu.
Teksif SendikamÔza üye olduklarÔ için i÷ten atÔlan Zorlu Tekstil i÷çileri adÔna, Teksif SendikamÔz üyesi
Rabia Da÷demir de mitingde bir konu÷ma yaptÔ. Da÷demir, “Ben Denizli Zorlu Tekstil’de 7 yÔldÔr çalÔ÷an
ve Teksif SendikasÔna üye olduôum
için i÷ten atÔlan bir kadÔn i÷çiyim.

Salim Gündüz
ûeker-úü

Mitingin aç×l×ü×n× TÜRK-úû Genel Sekreteri Pevrul Kavlak yapt×.

Kölelik düzeni ile çalÔ÷an binlerce
tekstil i÷çisinden biriyim. Hem evinde çalÔ÷an hem de evini geçindirmek
için i÷yerinde çalÔ÷an, uzun- yorucu
mesailerden çÔkÔp evinde ütüsünü,
çama÷ÔrÔnÔ, bula÷ÔôÔnÔ, temizliôini
yapan, ezilen, hakkÔ yenen binlerce
kadÔn i÷çiden biriyim. 846 liraya ev
geçindirmenin ne kadar zor olduôunu hepimiz biliyoruz. Bizler de
Denizli’de Zorlu Tekstil’de çalÔ÷an
i÷çiler olarak insanca ya÷ayabileceôimiz bir ücret alabilmek için, ça-

Mustafa Göçmen
Tes-úü / T. Maden-úü

lÔ÷ma ko÷ullarÔmÔzÔn düzeltilmesini
istemek için, zorunlu fazla mesaiye
kalmamak için, fabrikamÔzda kre÷
olsun, ikramiyemiz olsun, yakacak
yardÔmÔmÔz olsun, e÷imizle çocuklarÔmÔzla daha fazla vakit geçirebilelim diye Teksif SendikasÔna üye
olduk ve ne yazÔk ki anayasal hakkÔmÔzÔ kullandÔk diye 130’a yakÔn i÷çi
i÷ten atÔldÔk. Bugün direni÷imizin
38. günü ve bizi hiçbir zaman yalnÔz
bÔrakmayan Teksif Sendikama buradan tekrar te÷ekkür ediyorum” dedi.

Mustafa Daùtekin
T. Yol-úü

Rabia Daüdemir
Teksif

Atalay:

“Ülkemiz son dönemde siyasi ve ekonomik
kriz yaĆćyor. Bu krizlerin bedelini patronlar
deăil çalćĆanlar ödüyor. Biz artćk bedel
ödemek istemiyoruz.”

M

itingde kürsüye daha sonra TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ
Ergün Atalay geldi. Atalay
konu÷masÔnda ilk olarak ta÷eron i÷çilerin sorunlarÔna deôinerek ba÷ladÔ
ve ÷unlarÔ söyledi:
“Ta÷eron konusu artÔk ülkemizde kanayan bir yara haline geldi.
Bu konu ülkemizin ayÔbÔdÔr. Emek
sömürüsünün en büyük aracÔdÔr.
Bu ayÔbÔ bu alanda biz ya bugün
temizleyeceôiz ya da bu ülkeyi idare edenler temizleyecek. BakanlÔk,
ta÷eronla÷mayla ilgili bazÔ düzenlemeler yapÔyor. Bu düzenlemeler,

bu sorunun ortadan kalkmasÔna yol
açacaksa, biz buna destek vermeye
hazÔrÔz. Ama ko÷ulumuz, bir düzenlemeyi yaparken, diôer taraftan
bir hak kaybÔ olmamasÔdÔr. Özellikle õ÷ Kanununun 2. maddesinin
deôi÷tirilmesini asla kabul etmeyiz.
Ta÷eron i÷çisinin hastalanma hakkÔ
yok. Cenazesini kaldÔrma hakkÔ yok.
õ÷yerinde yemek yeme hakkÔ yok.
Servise binme hakkÔ yok. Tazminat
hakkÔ yok.
Biz ta÷eronla÷manÔn Türkiye’nin
gündeminden tamamen kalkmasÔnÔ
talep ediyoruz. Özellikle kamuda

asÔl i÷te çalÔ÷an tüm ta÷eron i÷çilere
kadro verilmesini talep ediyoruz.
KalanlarÔn da en az 5 yÔllÔk sözle÷me
yapÔlarak güvenceye kavu÷masÔnÔ,
sendikalÔ olmasÔ halinde de toplu
i÷ sözle÷me farklarÔnÔn ödenmesini
talep ediyoruz. Ta÷eron i÷çilerinin
geleceôe güvenle bakmalarÔnÔ saôlamalÔyÔz. Ülkemizi bu ayÔptan kurtarmalÔyÔz.
KarayollarÔnda çalÔ÷an 10 bin ta÷eron i÷çisi Yol-õ÷ SendikamÔza üye.
Bu arkada÷larÔmÔz asÔl i÷i yapÔyorlar.
Yol-õ÷ SendikamÔz onlardan 7000 arkada÷ÔmÔz adÔna dava açtÔ. 6500 ar-
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bu alandalar, onlarÔn davalarÔnÔn da
takipçisi olacaôÔz, ne gerekiyorsa yapacaôÔz.
Ülkemizin ba÷ka bir ayÔbÔ da geçici ve mevsimlik i÷çiler. öeker’de 4
bin, demiryollarÔnda 2 bin 500,
enerjide 600, tarÔmda 500 i÷çi geçici
ve mevsimlik olarak çalÔ÷Ôyor. Daha
birçok kurumda binlerce i÷çi geçici
ya da mevsimlik adÔ altÔnda çalÔ÷tÔrÔlÔyor. Bu ülkede 20-25 yÔldÔr geçici
kadrosunda çalÔ÷an i÷çiler var. Bunlar 3-4 ay çalÔ÷Ôyor, en fazla çalÔ÷an
5 küsur ay çalÔ÷abiliyor. Ödedikleri
prim yetmediôi için emekli olma
÷anslarÔ yok. YÔlda 120 gün yani 4 ay
çalÔ÷an bir geçici i÷çinin emekli olabilmesi için 60 yÔl, yÔlda 90 gün yani
3 ay çalÔ÷an bir geçici i÷çinin emekli
olabilmesi için 90 yÔl gerekiyor. Bu
insanlara yazÔk deôil mi, günah deôil
mi? Bu i÷çilere bu zulüm yapÔlÔr mÔ?
Geçici ve mevsimlik i÷çilere yapÔlan bir ba÷ka haksÔzlÔk daha var.
Bu arkada÷larÔmÔzdan i÷sizlik sigortasÔ primi kesiliyor ama i÷siz kaldÔklarÔnda i÷sizlik ödeneôi alamÔyorlar.
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kada÷ÔmÔz davayÔ kazandÔ. Geri kalanlarÔ kadro sözü verildiôi için dava
açmadÔ. YargÔtay, 2.5 sene önce bunlarÔn i÷e girdiôi günden itibaren asÔl
i÷verene baôlÔ i÷çi olduklarÔnÔ söyledi. Bu i÷çileri kadroya alÔn dedi. AlmayacaksanÔz tazminatlarÔnÔ ödeyin
dedi. Bu tazminatlar eski parayla 2.5
katrilyon tutuyor. KarayollarÔ i÷çileri para pe÷inde deôil. Kadrolu adam
gibi i÷ istiyorlar. Bizi kadroya alÔn,
tazminattan vazgeçeriz diyorlar.

Yol-õ÷ SendikamÔzÔn üyeleri, 30
Mart’taki seçimden sonra ba÷ka bir
tehlikeyle daha kar÷Ô kar÷Ôya. Büyük öehir Belediyeleri YasasÔna göre,
onlar belediyelere baôlanacak. Biz
TÜRK-õö olarak, Yol-õ÷ SendikamÔzla el ele vererek bu meseleyi de çözmek durumundayÔz.
Sendikal örgütlenmeden dolay
i÷ten atÔlan, bu nedenle de iki yüz
gündür direni÷te olan Deriteks SendikamÔz üyesi Punto Deri i÷çileri de

AramÔzda
Yataôan’dan,
Yeniköy’den, Kemerköy’den gelen
arkada÷larÔmÔz var. Termik santrallerimiz ve kömür i÷letmelerimizin özelle÷tirilmek isteniyor. Biz 20
yÔldÔr ülkeyi yönetenlere anlatmaya
çalÔ÷Ôyoruz. Ancak ne yazÔk ki engel
olamadÔk. Kamu kurumlarÔ yok pahasÔna satÔldÔ, birileri bundan rant
elde etti. Bu kadar özelle÷tirme yapÔldÔ da ne oldu? Dev gibi kurulu÷lar ortadan kalktÔ, SEKA yok oldu,
Sümerbank yok oldu. Özelle÷tirme
i÷sizlik demektir. SendikasÔzlÔk demektir.
Özelle÷tirme nedeniyle i÷ten
4-c adÔ verilen bir kölelik düzenine
mahkum edildi. Yokluôa, yoksulluôa mahkum edildi. Biz TÜRK-õö
olarak onlarÔn davalarÔnÔn da takipçisiyiz. Bu arkada÷larÔmÔz geçmi÷te
sendikalÔydÔ, i÷çiydi. Bunlar yeniden
kadrolu i÷çi ve sendikalÔ olmak durumunda. Ülkeyi yöneten Hükümet

bununla ilgili yasal düzenlemeyi bir
an önce Meclise getirmeli. Bu i÷çiler
yeniden TÜRK-õö’in çatÔsÔ altÔnda olmalÔdÔr.
Yataôan i÷çileri 10 Ekim 2013
günü kitlesel olarak Ankara’ya geldi. Meclis’e yürüdü. 24 Ekim 2013
günü ben Yataôan’a sizin yanÔnÔza
geldim. 29 AralÔk’ta Milas’ta miting
yaptÔnÔz, TÜRK-õö olarak oradaydÔk. 17 Ocak’ta Ankara’ya gelmek
istediniz, engel oldular ama sizin
yerinize biz buradaydÔk, 5 bin i÷çimiz Özelle÷tirme õdaresi önünde
sizin sesiniz oldu. O gün buraya gelemediniz ama i÷te bugün buradasÔnÔz. Size o gün söz vermi÷tik, i÷te
bugün binlerce karde÷inizle birlikte
buradasÔnÔz.”
Konu÷masÔnda örgütlenme konusuna da deôinen Atalay ÷unlarÔ
söyledi:
“Bu ülkede sendikal örgütlenme nedeniyle, özellikle son 10 yÔlda
binlerce i÷çimiz i÷ten atÔldÔ. SendikalarÔmÔz, insanlarÔn ekmekleriyle
oynamamak için örgütlenme yapamaz hale geldi. õ÷verenler sendika
istemiyor. SendikayÔ dü÷man gibi
gören i÷verenler var. BunlarÔn arasÔnda ne yazÔk ki her siyasi partiye
mensup belediye de var. Biraz önce,
Teksif SendikamÔza üye olduôu için
i÷ten atÔlan karde÷imiz konu÷tu. Bu
yapÔlan haksÔzlÔktÔr, zulümdür.
Bu ülkede 1980 yÔlÔnda nüfusumuz 45 milyondu, 2.5 milyon sendikalÔ i÷çi vardÔ. Bugün nüfusumuz
75 milyon, sendikalÔ i÷çi sayÔsÔ 1
milyon.
Örgütlendiôimiz
i÷yerlerinde
ya÷adÔôÔmÔz bir ba÷ka konu da yetkilerle ilgili. SendikalarÔmÔz üye
yapÔyor. õ÷verenler ya da rakip sendikalar yargÔya itiraz ediyor. YargÔ
süreci tamamlanana kadar yÔllar geçiyor. Süreç bittiôinde i÷yerinde örgütlü i÷çi kalmÔyor. BasÔn çalÔ÷anlarÔ
örgütsüz, basÔnda örgütlülük yüzde
2 düzeyinde.

Son yÔllarda i÷ kazalarÔ nedeniyle büyük acÔlar ya÷Ôyoruz. Merdiven
altÔ i÷yerlerinde, Tuzla tersanelerinde, madenlerindeki ta÷eron i÷yerlerinde, in÷aat sektöründe i÷ cinayetleri ya÷anÔyor. õ÷çiler canlarÔ pahasÔna
ekmek parasÔ için çalÔ÷Ôyor. Bunlar
ülkemiz için kara birer lekedir. Birileri, karlarÔna kar katmak için insanlarÔn hayatlarÔyla oynuyor. Her yÔl i÷
kazalarÔ sonucunda binlerce i÷çimizi kaybediyoruz. Günde ortalama 4
i÷çimizi i÷ kazalarÔnda yitiriyoruz.
Bu rakamlar, dünyanÔn 17. büyük
ekonomisine sahip Türkiye için bir
utançtÔr. Bu rakamlar, 21. yüzyÔl
Türkiyesi için bir utançtÔr. Türkiye
bu utançtan kurtulmalÔdÔr, bu gidi÷e artÔk bir dur denmelidir. BunlarÔn
önüne geçilmesi için kayÔtdÔ÷ÔlÔôa
son verilmelidir. Sendikala÷manÔn
önündeki engeller ortadan kaldÔrÔlmalÔdÔr.
Bugün bu alanda, her kesimden sÔkÔntÔsÔ olan, derdi olan arkada÷larÔmÔz, karde÷lerimiz var. Ben
onlar adÔna iktidar partisine sesleniyorum. Bu alandaki haykÔrÔ÷Ô, bu
alandaki feryadÔ duyun. Bu alandaki
arkada÷larÔmÔzÔn birlik ve beraberliôini, dayanÔ÷masÔnÔ iyi görün. Bunu
duyarsanÔz, bu ülkede hayÔrlÔ bir i÷
yapmÔ÷ olursunuz. Duymazsan bunun bedelini en kÔsa zamanda ödersiniz. TÜRK-õö Yönetimi ve Ba÷kan-

lar Kurulu adÔna sesleniyorum. Bu
alandaki arkada÷larÔmÔzÔn feryadÔnÔ
ba÷ta iktidar partisi olmak üzere
herkes duymalÔdÔr. SorunlarÔmÔzÔ
çözerlerse amenna, ama çözmezlerse en kÔsa zamanda Meclisin önündeyiz, bir daha bu alanlardayÔz.”
Konu÷masÔnÔn son bölümünde
ülke gündemine de deôinen Atalay,
“Ülkemiz son dönemde siyasi ve
ekonomik kriz ya÷Ôyor. Bir taraftan
yolsuzluk iddialarÔ, diôer taraftan
paralel devlet iddialarÔ bitmek bilmiyor. Bunlar ülkemize zarar veriyor. Ülkede ya÷anan ekonomik
krizin bedelini patronlar ödemiyor,
bedelini çalÔ÷anlar ödüyor. Biz artÔk
bedel ödemek istemiyoruz. Ama bu
alanÔn, sizlerin sesini duymayanlara
bedel ödeteceôiz. Herkes aklÔna ba÷Ôna alsÔn” diye konu÷tu.
Atalay son olarak, “Bu ülke 76
milyonuyla Kürdüyle, Türküyle,
AbazasÔyla, Muhaciriyle, Arnavutuyla, Çerkeziyle karde÷ gibi ya÷ayan
insanlarla var. Biz bu ülkede karde÷
gibi ya÷amak mecburiyetindeyiz.
Bu ülkenin menfaatlerinden evvel
Amerika’nÔn, õsrail’in, õngiliz’in,
Alman’Ôn çÔkarlarÔnÔ öne koyanlar
ayaklarÔnÔ denk alsÔnlar. Batan geminin lüks kamarasÔ olmaz. Gemi battÔôÔ zaman herkes batar” dedi.
Atalay’Ôn konu÷masÔnÔn ardÔndan miting daôÔldÔ.
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BaĆkanlar Kurulumuz Bakü’de Toplandć
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Atalay:

T

“Karabaă sorununun, Azerbaycan’ćn
talepleri doărultusunda bir an önce çözüme
kavuĆturulmasćnć diliyoruz. TÜRK-Ąą
Azerbaycan’ćn bu milli davasćna her zaman
destek verecektir.”

ÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu,
Azerbaycan õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu’nun daveti üzerine, 31 Ocak 2014 günü
Bakü’de toplandÔ.

ToplantÔnÔn açÔlÔ÷Ôna, Azerbaycan õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu
Genel Ba÷kanÔ Settar Mehbaliyev ve
baôlÔ sendikalarÔn ba÷kan ve yöneticileri de katÔldÔ. Azerbaycan basÔnÔnÔn yakÔn ilgi gösterdiôi toplantÔnÔn
açÔlÔ÷Ônda bir konu÷ma yapan Genel
Ba÷kan Ergün Atalay, TÜRK-õö’in tarihinde ikinci kez Ba÷kanlar Kurulunu Bakü’de topladÔôÔnÔ, ilk toplantÔnÔn 2007 yÔlÔnda yapÔldÔôÔnÔ söyledi.
Dost ve karde÷ Azerbaycan
halkÔyla ve i÷çileriyle her zaman

dostluk ve dayanÔ÷ma içinde olduklarÔnÔ söyleyen Atalay, bunun
tarihsel kökenlerinden söz etti.
Azerbaycan’Ôn merhum Devlet Ba÷kanÔ Haydar Aliyev’in “Bir millet
iki devlet” sözünü de hatÔrlatan
Atalay, Azerbaycan’Ôn milli davasÔna her zaman destek verdiklerini,
Karabaô sorununun bir an önce
Azerbaycan’Ôn talepleri doôrultusunda çözüme kavu÷turulmasÔnÔ dilediklerini de söyledi.
Türkiye’de yatÔrÔm yapan çok sayÔda Azeri i÷adamÔ ve ÷irket olduôuna da deôinen Atalay, bu ÷irketlerin
bazÔlarÔnda Türk sendikalarÔnÔn örgütlü olduôunu söyledi. AynÔ i÷kolunda faaliyet gösteren Türk ve Aze-

ri sendikalarÔn birlikte çok önemli
çalÔ÷malar yaptÔklarÔnÔ, bunlarÔn
geli÷erek devam ettiôini söyleyen
Atalay, uluslararasÔ platformda da
Türk ve Azeri sendikalarÔn i÷birliôine önem verildiôine, uluslararasÔ
alanda birlikte davranÔlmasÔnÔn önemine deôindi.
TÜRK-õö ile Azerbaycan õ÷çi
SendikalarÔ
Konfederasyonu’nun
ili÷kilerini daha da geli÷tirmek için
çaba göstereceklerini söyleyen Atalay, Mehbaliyev ve arkada÷larÔnÔ
Türkiye’ye davet etti.
ToplantÔda bir konu÷ma yapan
Azerbaycan õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu Genel Ba÷kanÔ Settar
Mehbaliyev de, Türk ve Azerbaycan

konfederasyonlarÔ arasÔnda çok iyi
ili÷kilerin bulunduôuna dikkat çekerek, sürekli irtibat halinde olduklarÔnÔ, bu ili÷kileri daha da geli÷tirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.
TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu’nun
Azerbaycan’da
toplanmasÔndan
memnuniyet duyduklarÔnÔ dile getiren Mehbaliyev, toplantÔnÔn, her
iki konfederasyona üye farklÔ i÷kollarÔndaki sendikacÔlar arasÔnda görü÷ alÔ÷veri÷i yapÔlmasÔ bakÔmÔndan
önemli olduôunu savundu.
Mehbaliyev, Türkiye’deki sendikal hareketi yakÔndan izlediklerini
belirterek, TÜRK-õö’in Türk çalÔ÷ma
hayatÔnda çok önemli bir yeri olduôunu, kurulduôu günden bu yana
verdiôi mücadeleyle gücünü ve etkisini kanÔtladÔôÔnÔ söyledi. Mehbaliyev, Genel Ba÷kan Ergün Atalay’Ôn

göreve gelmesinden bu yana TÜRKõö’in çalÔ÷malarÔnÔn büyük bir ivme
kazandÔôÔnÔ da sözlerine ekledi.
Mehbaliyev, daha sonra Ergün
Atalay’a Azerbaycan õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu’nun madalyasÔnÔ taktÔ. Atalay da, Mehbaliyev’e
ve kendisine verilmek üzere Devlet
Ba÷kanÔ õlham Aliyev’e hediyelerini
sundu.
AçÔlÔ÷Ôn ardÔndan TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, basÔna kapalÔ olarak
devam etti. Ba÷kanlar Kuruluna hitaben bir konu÷ma yapan Genel Ba÷kan Atalay, son Ba÷kanlar Kurulu
toplantÔsÔndan bu yana gerçekle÷tirilen çalÔ÷malar hakkÔnda bilgi verdi.
Daha sonra toplantÔnÔn ana
gündem maddesini olu÷turan ta÷eronla÷ma, mevsimlik i÷çiler ve

4-C’lilerin durumu hakkÔnda görü÷
alÔ÷ veri÷inde bulunuldu ve sorunun
çözümü konusunda TÜRK-õö Yönetim Kurulu’nun çalÔ÷malarÔ deôerlendirildi.
Ba÷kanlar Kurulu toplantÔsÔnda,
çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn gündemindeki diôer konular da ele alÔndÔ, Ba÷kanlar Kurulu üyelerinin gündeme
getirdikleri konular üzerinde görü÷
alÔ÷veri÷inde bulunuldu.
TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, 1
öubat 2014 günü Azerbaycan’Ôn
merhum Devlet Ba÷kanÔ Haydar
Aliyev’in kabrini ziyaret etti. Daha
sonra ÷ehitliôe giden Ba÷kanlar Kurulu üyeleri burada da Türk ve Azeri ÷ehitliklerini ziyaret ederek saygÔ
duru÷unda bulundu, ÷ehitlerin kabrine karanfil bÔraktÔ.
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Genel Baükan Atalay ve Baükanlar Kurulu üyeleri, Türk ve Azeri üehitliklerini ziyaret etti.

ÖzelleĆtirme Ądaresi Önünde Protesto Eylemi
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Atalay: “Yataăan iĆçisinin mücadelesi yalnćzca

Y

enerji ve maden iĆçilerinin deăil, TÜRK-Ąą’in
mücadelesidir. Bu özelleĆtirme giriĆimini
durdurana kadar mücadele devam edecektir.”

ataôan, Yeniköy ve Kemerköy
termik santralleri ile kömür
sahalarÔnÔn
özelle÷tirilmesi giri÷imi, Ankara’da Özelle÷tirme
õdaresi önünde protesto edildi.
Özelle÷tirme giri÷imine kar÷Ô bir
süredir Yataôan’da direnen maden
ve enerji i÷çileri, özelle÷tirme ihalesinin yapÔlacaôÔ 24 Ocak 2014 günü
Ankara’da olmak için yola çÔktÔ. Ancak i÷çilerin Ankara’ya geli÷lerine
izin verilmedi. õ÷çilerin önü güvenlik güçlerince kesilerek geri dönmeleri için baskÔ yapÔldÔ. Gece geç
saatlere kadar Ankara’ya gelmek için
mücadele eden i÷çilere daha sonra
güvenlik güçlerince fiili müdahalede
bulunuldu. Bunun üzerine, TÜRKõö Genel Ba÷kanÔ Ergün Atalay çe÷itli giri÷imlerde bulundu. Önce ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk

Çelik ile görü÷en Atalay, gece yarÔsÔ
da õçi÷leri BakanÔ Efkan Ala ile görü÷erek polis müdahalesinin engellenmesini ve i÷çilerin demokratik haklarÔnÔ kullanmak amacÔyla Ankara’ya
gelmelerinin saôlanmasÔnÔ istedi. Bu
giri÷imlerin sonuç vermemesi üzerine enerji ve maden i÷çileri Ankara’ya
gelemedi.
Yataôan i÷çilerinin Ankara’ya geli÷leri engellendi ama termik santral
ve kömür sahalarÔnÔn özelle÷tirilmesi
giri÷iminin Ankara’da Özelle÷tirme
õdaresi Ba÷kanlÔôÔ önünde protesto edilmesi engellenemedi. TÜRKõö’e baôlÔ çe÷itli sendikalarÔmÔzdan
binlerce i÷çi ve i÷çi dostu, Türkiye
Maden-õ÷ SendikamÔz ve Tes-õ÷ SendikamÔz organizasyonuyla Özelle÷tirme õdaresi Ba÷kanlÔôÔna yürüdü.

Yürüyü÷e TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Ergün Atalay, Genel Sekreter
Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter
Ramazan Aôar, Genel Eôitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Eyüp Alemdar da
katÔldÔ. Yürüyü÷e ayrÔca Türk Metal,
T. Yol-õ÷, Petrol-õ÷, öeker-õ÷, Teksif, Koop-õ÷ SendikalarÔmÔz da geni÷
destek verdi. CHP milletvekilleri,
DõSK, KESK, ve birçok siyasi parti
ile sivil toplum kurulu÷larÔ temsilcileri de i÷çileri yalnÔz bÔrakmadÔ.
SÔhhiye Toros Sokak’ta toplanan
i÷çiler Kurtulu÷’ta bulanan Özelle÷tirme õdaresi Ba÷kanlÔôÔ’na doôru
yürüyü÷e geçti ve “Bu daha ba÷langÔç mücadeleye devam”, “õ÷ ekmek
yoksa barÔ÷ da yok”, “Yataôan direni÷i onurumuzdur”, “Yataôan i÷çisi
yalnÔz deôildir” sloganlarÔ atarak yü-

rüdü. Özele÷tirme õdaresi Ba÷kanlÔôÔ
önünde toplanan i÷çiler arasÔnda yer
alan T. Yol-õ÷ SendikamÔz üyesi ta÷eron i÷çiler de ellerinde Maliye BakanÔ Mehmet öim÷ek’in fotoôrafÔ ve
temsili tabut ile cenaze namazÔ kÔldÔ.

öncülük edeceôiz, elimizden gelen
katkÔyÔ ortaya koyacaôÔz. Maddi,
manevi bütün olanaklarÔmÔzÔ seferber edip bu mücadelenin ba÷arÔyla
sonuçlanmasÔ için elimizden geleni
yapacaôÔz.

Mitingde ilk konu÷mayÔ Genel
Ba÷kan Ergün Atalay yaptÔ. Atalay,
Yataôan i÷çilerinin önünün kesilmesini ele÷tirerek, “Biz bu i÷in sonunu
yönetenlere bitirtmeyiz. öunu bilin
ki Yataôan özelle÷tirmesini bu hükümete yaptÔrmayÔz, yaptÔrmayacaôÔz” ÷eklinde konu÷tu.

Milas’ta yapÔlan mitinge, ilçenin
nüfusunun yarÔsÔndan fazlasÔ katÔlÔyorsa, halkÔn bu mücadeleye büyük
desteôi varsa, bu özelle÷tirmenin yöreye de ülkeye de bir hayrÔ yoktur. O
halde siyasiler bundan bir anlam çÔkarmalÔdÔr. Yöre insanÔnÔn ve oralarda çalÔ÷an i÷çi arkada÷larÔmÔzÔn seslerine ve taleplerine kulak vermelidir.
Bu hükümet yapÔlmak istenen bu
özelle÷tirmeyi durdurmalÔdÔr” dedi.

Atalay, “õ÷çi hareketinin birçok
problemi var. Bu problemleri yaratanlardan sandÔkta hesap sormak
sizin de bizim de boynumuzun borcu. Bu mesele yalnÔzca sizin deôil,
TÜRK-õö’in meselesidir, hepimizin
meselesidir. Bu meseleyi çözene kadar oradaki i÷çi arkada÷larÔmÔz mücadelelerini sürdürecekler. Bizler
de TÜRK-õö olarak bu mücadeleye

Ergün Atalay’Ôn ardÔndan kürsüye gelen Tes-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ Hasan Tahsin Zengin
ise, “Arkada÷larÔmÔzÔ yola çÔkartmadÔlar. öunu bilsinler ki yolu kapatmakla bu i÷ bitmez. Yataôan halkÔ
Zonguldak halkÔ sizi oraya sokmaz,

sokmayacak. Yataôan halkÔnÔn da
özelle÷tirmeye izin vermeyeceôini
söyleyen Zengin, özelle÷tirmelerin
tümüyle iptal edilmesi çaôrÔsÔnda
bulundu.
Eylemin son konu÷macÔsÔ, Türkiye Maden-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Nurettin Akçul oldu. Akçul
konu÷masÔnda, “Bizi durduracaklarÔnÔ sandÔlar. Ama yaôma yok. Bu
mücadele sadece özelle÷tirmeye kar÷Ô deôil, bu mücadele tam baôÔmsÔz
Türkiye mücadelesi. Bu mücadele
temiz bir Türkiye yaratma mücadelesi. õhale iptal edilinceye kadar
mücadele edeceôiz. Özelle÷tirme
ihalelerini kökten iptal edin. Buna
asla izin vermeyeceôiz. Otobüslerin
yolunu keserek bu mücadeleyi engelleyemeyeceksiniz” diye konu÷tu.
Özelle÷tirme õdaresi Ba÷kanlÔôÔndan aynÔ gün yapÔlan açÔklamada, üç
santralin ihalesinin 20 MayÔs’a ertelendiôi duyuruldu.
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TÜRK-Ąą, TESK,
TOBB, TZOB,
TĄSK, HAK-Ąą
ve MEMUR-SEN
temsilcileri,
Türkiye’nin
içinden
geçtiăi süreci
deăerlendirmek
için bir araya
gelerek ortak
basćn açćklamasć
yaptć.

Sivil Toplumdan
Saăduyu Çaărćsć

T

ürkiye õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu
(TÜRK-õö),
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliôi (TOBB), Türkiye Ziraat OdalarÔ Birliôi (TZOB), Türkiye õ÷veren
SendikalarÔ Konfederasyonu (TõSK),
Hak õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu (HAK-õö), Memur SendikalarÔ
Konfederasyonu (MEMUR-SEN) ve
Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÔ Konfederasyonundan (TESK) olu÷an 7
sivil toplum örgütünün temsilcileri
bir araya geldi.
TESK binasÔnda yapÔlan toplantÔya Konfederasyonumuzu temsilen
Genel Ba÷kan Ergün Atalay katÔldÔ.

ToplantÔda TOBB Ba÷kanÔ Rifat HisarcÔklÔoôlu, TZOB Ba÷kanÔ öemsi
Bayraktar, TõSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, Hak-õ÷ Ba÷kanÔ Mahmut
Arslan, Memur-Sen Ba÷kanÔ Ahmet
Gündoôdu ve TESK Ba÷kanÔ Bendevi Palandöken yer aldÔ.
Türkiye’nin içinden geçmekte
olduôu süreci deôerlendirmek için
bir araya geldiklerini belirten TESK
Ba÷kanÔ Bendevi Palandöken, toplantÔya katÔlan sivil toplum örgütleri adÔna hazÔrladÔklarÔ ortak metni
okudu. “Çünkü Türkiye Hepimizin”
ba÷lÔklÔ metinde ÷u görü÷ler yer aldÔ:

“Türkiye için üreten, çalÔ÷an
bizler, içinden geçmekte olduôumuz süreci deôerlendirmek için bir
araya geldik. Çünkü, etrafÔ saran
yolsuzluk iddialarÔ ve paralel devlet iddialarÔ, toplumsal barÔ÷Ô ve istikrarÔ tehdit etmekte, demokrasiye
ve iç barÔ÷ÔmÔza açÔk ÷ekilde tehlike
olu÷turmaktadÔr. Küresel ekonomide yeni dengelerin olu÷tuôu bu dönemde, bu tartÔ÷malara saplanÔp kalmamÔz, dünya yeniden kurulurken
hÔzÔmÔzÔ kesme riski doôurmaktadÔr.
Birlik ve beraberlik yerine ayrÔ÷malarÔ ve kampla÷malarÔ derinle÷tiren,
kurumlara ve kurallara duyulan gü-
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veni ve ülke istikrarÔnÔ tehdit eden
geli÷meler, enerjimizi kalkÔnmaya,
daha fazla refah ve demokrasiye
odaklamamÔzÔ zorla÷tÔrmaktadÔr.
õçinde bulunduôumuz olumsuz
süreçten bir an evvel çÔkabilmemiz
için bizler, demokrasiyi, ekonomiyi ve i÷ dünyasÔnÔ tehdit eden bu
yolsuzluk ve paralel devlet iddialarÔnÔn üzerine kararlÔlÔkla gidilmesini istiyoruz. Demokrasinin temel
ilkelerinden kuvvetler ayrÔlÔôÔnÔ
kuvvetler çatÔ÷masÔna dönü÷türecek tartÔ÷malardan ve ayrÔ÷malardan
kaçÔnÔlmasÔnÔ istiyoruz. Türkiye’nin
güçlenmesinden huzursuz olanlara
fÔrsat verilmemesini istiyoruz. Küresel krize raômen sürdürdüôümüz
ekonomik ba÷arÔmÔzÔn sekteye uôramasÔna izin verilmemesini istiyoruz. Avrupa Birliôi’ne tam üyelik
sürecinin zayÔflatÔlmamasÔnÔ, aksine
sürecin hÔzlandÔrÔlmasÔnÔ istiyoruz.

Türkiye’nin uluslararasÔ imajÔnÔ
sarsacak giri÷imlerden hassasiyetle
uzak durulmasÔnÔ istiyoruz. Türkiye
için üretenlerin, istihdam saôlayan
kurum, kurulu÷ ve ÷irketlerimizin, itibarlarÔnÔn zedelenmemesini,
kampla÷malara kurban edilmemesini istiyoruz. õfade, dü÷ünce, inanç ve
te÷ebbüs hürriyetini güçlendirecek,
özel hayata saygÔyÔ peki÷tirecek bir
anayasa istiyoruz.
Bir kez daha hatÔrlatmak isteriz
ki, yeni bir toplumsal mutabakat zeminine her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye bugün hala
yeni anayasasÔnÔ beklemektedir. Evrensel hukuk ilkelerine uygun, AB
normlarÔnÔn hayata geçirilmesini
kolayla÷tÔracak, demokratik bir anayasanÔn gerekliliôi toplumun tüm
kesimlerince kabul edilmektedir.
Yasama, yürütme ve yargÔ erklerinin tekrar bir çatÔ÷ma ya÷amamasÔ

ancak yeni bir Anayasa ile saôlanabilir. Cumhuriyetimizin 100. yÔlÔ
hedeflerine odaklanan Türkiyemizde Meclisimize, siyasi partilerimize,
bütün kurumlarÔmÔza ve sivil topluma büyük bir görev dü÷mektedir.
Bu görev, Cumhuriyetimizi güçlendirmek ve demokratik, laik, sosyal
hukuk devletini kurumsalla÷tÔrmak,
gelecek nesillere örnek bir Türkiye
bÔrakmaktÔr. UnutulmamalÔdÔr ki,
yapmak zor yÔkmak kolaydÔr. Bu
ülkeyi yÔpratacak, ortak kazanÔmlarÔmÔzÔ heba edecek tutumlar, hepimize kaybettirir. Ülke istikrarsÔzlÔôa
sürüklenmemelidir. Ülkemiz güçlü
devlet geleneôiyle bu zorluklarÔ da
a÷acak kudrete sahiptir. Hepimiz
bu ülke için çalÔ÷Ôyoruz, bu ülke
için üretiyoruz. Gün ayrÔ÷ma deôil,
bütünle÷me günüdür. Gün, günlük
çeki÷melerden sÔyrÔlÔp, ortak geleceôimiz için birlikte hareket etme
günüdür.”
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Türkiye-AB Karma ĄstiĆare
Komitesi KöĆk’te

A

ralarÔnda TÜRK-õö’in de bulunduôu
Türkiye-Avrupa
Birliôi Karma õsti÷are Komitesi Sivil KanadÔ, 3 öubar 2014 günü
Çankaya Kö÷kü’ne giderek Cumhurba÷kanÔ Abdullah Gül ile görü÷tü. Heyet daha sonra Tbmm Ba÷kanÔ
Cemil Çiçek’i ziyaret etti.
TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Ergün
Atalay, TESK Genel Ba÷kanÔ ve KõK
E÷ Ba÷kanÔ Bendevi Palandöken,
TOBB Ba÷kanÔ Rifat HisarcÔklÔoôlu,
HAK-õö Genel Ba÷kanÔ Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Ba÷kanÔ Ahmet Gündoôdu ve Kamu-Sen Genel
Ba÷kanÔ õsmail Koncuk’tan olu÷an
Heyet, Cumhurba÷kanÔ Abdullah
Gül tarafÔndan Çankaya Kö÷künde
kabul edildi. Kabulde, sivil toplum
kurulu÷larÔnÔn Türkiye’nin AB’ye
tam üyeliôine verdikleri destek ele
alÔndÔ ve bu konuda gayretlerin artÔrÔlmasÔ üzerinde duruldu.
Türkiye-AB Karma õsti÷are Komitesi üyeleri daha sonra TBMM

Ba÷kanÔ Cemil Çiçek’i makamÔnda
ziyaret etti. Ziyarette konu÷an KõK
E÷ Ba÷kanÔ Palandöken, “AB olmazsa olmazÔmÔz. Gelecek günlerde AB
ile sürecin geli÷mesine ili÷kin önemli görü÷meler yapacaôÔz. Vizesiz dola÷ÔmÔn üç yÔl içinde gerçekle÷ecek
olmasÔ bizi biraz daha umutlandÔrdÔ.
AB yolu Türkiye’deki demokratikle÷me alanÔnda önemli geli÷melere
vesile oldu” dedi.

TBMM Ba÷kanÔ Cemil Çiçek de,
Türkiye-AB ili÷kileri bakÔmÔndan 50
yÔlÔn geride bÔrakÔldÔôÔnÔ anÔmsattÔ. Bazen birinci gündem olsa, bazen arka sÔralara dü÷se, bazen hükümetler deôi÷se
de Türkiye’nin bu politikadan vazgeçmediôini belirten Çiçek, “Türkiye,
AB’ye hem tam üye olmak istiyor hem
de ili÷kilerini her alanda geli÷tirmek istiyor. Böyle olunca da Türkiye’nin AB
politikasÔ bir devlet politikasÔdÔr” dedi.

Türkiye-AB Karma ústiüare Komitesi üyeleri TBMM Baükan× Cemil Çiçek’i de ziyaret etti.

15. ÇalćĆma Ekonomisi ve Endüstri ĄliĆkileri Kongresi

Atalay: “ÇalćĆma hayatćnćn içinde bulunduău

sorunlarć bizler tezgâh baĆćnda yaĆćyoruz,
akademisyenler bize yol gösteriyor.”

T

ÜRK-õö ve Gazi Üniversitesi
ortaklÔôÔ ile düzenlenen 15.
ÇalÔ÷ma Ekonomisi ve Endüstri õli÷kileri Kongresi 9-12 öubat
2014 günlerinde Ankara’da Büyük
Anadolu Otel’de gerçekle÷tirildi.
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Süleyman Büyükberber, Gazi Üniversitesi õõBF ÇalÔ÷ma Ekonomisi
ve Endüstri õli÷kileri Bölüm Ba÷kanÔ
Prof. Dr. Vedat Bilgin, TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Ergün Atalay, ÇalÔ÷ma
ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ Müste÷arÔ Fatih Acar’Ôn açÔlÔ÷ konu÷malarÔyla ba÷layan kongrede çok sayÔda
akademisyen ve sendika temsilcisi
ile ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ bürokratÔ katÔldÔ. KatÔlÔmcÔlar, iki gün süren oturumlar boyun-

ca “Küreselle÷me ve Sosyal Politika”
gündemini tartÔ÷tÔ.

haline geldiôini belirterek ÷ükranlarÔnÔ sundu.

Gazi Üniversitesi ÇalÔ÷ma Ekonomisi ve Endüstri õli÷kileri Bölüm
Ba÷kanÔ Vedat Bilgin, Kongrede yaptÔôÔ açÔlÔ÷ konu÷masÔnda, emeôin
küresel sorunlarÔnÔn ortak olduôunu
ve giderek daha da arttÔôÔnÔ, iki gün
sürecek olan oturumlarda bu sorunlarÔn sadece teorik boyutuyla deôil
pratik boyutuyla da tartÔ÷ÔlacaôÔnÔ
dile getirdi.

ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ Müste÷arÔ Fatih Acar, Kongrenin çalÔ÷ma hayatÔnÔn problemlerinin tartÔ÷ÔldÔôÔ önemli bir platforma
dönü÷tüôünü, kendilerinden talepte
bulunulursa bundan sonraki kongrelere ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ olarak katkÔda bulunmak
istediklerini dile getirdi. Acar, son
çÔkarÔlan kanunlarÔn çalÔ÷ma hayatÔna getirdiklerine ve Avrupa Birliôi
müktesebatÔna uyum açÔsÔndan saôladÔklarÔ katkÔya deôindi. Ta÷eron
i÷çilerin sorunlarÔnÔ ortadan kaldÔracak yeni düzenlemelerin hazÔrlÔklarÔnÔn tamamlandÔôÔnÔ belirtti.

Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber, istihdam sorununun önemine deôindiôi açÔlÔ÷ konu÷masÔnda; TÜRK-õö’in on be÷ yÔldÔr
sponsorluôunu yaptÔôÔ kongrenin
artÔk köklü bir akademik çalÔ÷ma
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Fatih Acar
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ÇSGB Müsteüar×

Prof. Dr.
Süleyman Büyükberber

Prof. Dr. Vedat Bilgin
GÜ ÇEEú Bölüm Baükan×

GÜ Rektörü

Kongrede bir konu÷ma yapan
TÜRK-õö Ba÷kanÔ Ergün Atalay,
1980’de ülke nüfusu 45 milyon iken
sendikalÔ i÷çi sayÔsÔnÔn 2,5 milyon;
bugün ise ülke nüfusu 76 milyon
iken sendikalÔ i÷çi sayÔsÔnÔn 1 milyon olmasÔna deôinerek, bu çarpÔk
tabloda sendikalarÔn olduôu kadar
hükümetlerin de payÔ olduôunu söyledi. Ülkemizdeki 179 üniversitenin
sadece 28’inde çalÔ÷ma ekonomisi
bölümü olduôunu, çalÔ÷ma hayatÔnÔn aktörlerinin bu bölümden mezun olan gençlerden istifade etmesi
gerektiôini vurguladÔ ve sendika
ba÷kanlarÔna bu sorumluluklarÔnÔ
hatÔrlattÔ. õ÷çi SaôlÔôÔ ve õ÷ Güvenliôi Kanunu’nun TÜRK-õö’in bazÔ itirazlarÔna raômen çÔktÔôÔnÔ; deôi÷en
Sendikalar Kanunu’nda onaylamadÔklarÔ hükümler olduôunu, çalÔ÷ma
hayatÔnda hala çözemedikleri problemlerin var olduôunu belirtti.
Atalay, özellikle maden sektöründe ya÷anan ve i÷çi ölümleriyle
sonuçlanan kazalarÔn tamamÔna yakÔnÔnÔn örgütsüz i÷yerlerinde ger-

çekle÷tiôine, özel sektörde örgütlenme sorunlarÔnÔn boyutuna dikkati
çekti.
Genel Ba÷kan Atalay, son zamanlarda gündemde olan yolsuzluk
ve paralel devlet iddialarÔnÔn bir an
önce neticelendirilmesi ve insanlarÔn kafasÔndaki kaygÔlarÔn giderilmesi gerektiôini ifade etti ve ÷öyle ekledi: “Batan geminin lüks kamarasÔ
olmaz. Gemi battÔôÔ zaman ne lüksü,
ne kamarasÔ kalÔr. Bizim ülkemizden
daha kÔymetli hiçbir ÷ey yok. Türkiye Cumhuriyeti varsa sendikalar,
üniversiteler, i÷yerleri var; Türkiye
Cumhuriyeti yoksa hiçbir ÷ey yok.
Bu doôrultuda her ÷eyden evvel ülkemizin çÔkarlarÔnÔ kendi çÔkarlarÔmÔzÔn önüne koyarak yol almak durumundayÔz.”
ÇalÔ÷ma Ekonomisi ve Endüstri
õli÷kileri bölümleri öôrencileri, öôretim üyeleri ve mezunlarÔ arasÔnda
kurumsal, akademik ve ki÷isel ili÷kileri güçlendirmek; sosyal politikanÔn
güncel konularÔnÔn tartÔ÷ÔlÔp çözüm
üretildiôi bir platform olu÷turmak

amacÔyla toplanan kongreye TÜRKõö Genel Sekreteri Pevrul Kavlak,
Genel Mali Sekreter Ramazan Aôar,
Genel Eôitim Sekreteri Nazmi Irgat
ve Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri
Eyüp Alemdar’Ôn yanÔ sÔra sendikalarÔmÔzÔn genel ba÷kanlarÔ ve yöneticileri de katÔldÔ.
AlanÔn duayen hocalarÔndan
Prof. Dr. Metin Kutal ve Prof. Dr.
Gülten Kutal ile Prof. Dr. Toker Dereli de TÜRK-õö’in davetlisi olarak
aramÔzdaydÔlar.
“Küreselle÷me ve Sosyal Politika” ana temasÔnÔn i÷lendiôi kongrede 6356 sayÔlÔ Sendikalar ve Toplu i÷
Sözle÷mesi Kanunu, Ulusal õstihdam
Stratejisi KapsamÔnda Aktif õ÷gücü
PolitikalarÔ, Sosyal Güvenlik AhlakÔ,
Toplumsal Cinsiyete DayalÔ Ücret
FarklÔlÔklarÔ, SendikalarÔn õ÷ SaôlÔôÔ
Ve Güvenliôinin SaôlanmasÔndaki
Rolü ve Önemi gibi konular da i÷lendi.
Kongrenin, “Endüstri õli÷kileri” konulu ilk oturumuna Çankaya

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi
Mollamahmutoôlu ba÷kanlÔk etti.
Bu oturumda Kocaeli Üniversitesi
öôretim üyesi Aziz Çelik’in sunduôu “Türkiye’de Sosyal Diyalog ve
Ekonomik ve Sosyal Konsey: Bir
Ba÷arÔsÔzlÔk Öyküsü” ba÷lÔklÔ tebliô dikkatleri çekti. ArdÔndan Gazi
Üniversitesi’nden Prof. Dr. AydÔn
Ba÷buô “6356 SayÔlÔ Kanunun Türk
ÇalÔ÷ma HayatÔna Etkileri” ba÷lÔklÔ
tebliôini sundu. Kongrenin birinci
oturumunun “Yeni Endüstri õli÷kileri: ÇatÔ÷an Endüstriyel Taraflardan Uzla÷an Endüstriyel Ortaklara…” ba÷lÔklÔ son tebliôini yine Gazi
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdinç
YazÔcÔ sundu.
Prof. Dr. Toker Dereli’nin ba÷kanlÔôÔnÔ yaptÔôÔ “ÇalÔ÷ma Ekonomisi” konulu ikinci oturumda ilk olarak Cumhuriyet Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Adnan MahiroôullarÔ “õ÷sizlikle Mücadelede Aktif Emek PiyasasÔ PolitikalarÔ (Sivas Örneôi)”
ba÷lÔklÔ tebliôini sundu. ArdÔndan
Cumhuriyet Üniversitesi Öôretim
Görevlisi Dilek öahin “Ulusal õstihdam Stratejisi KapsamÔnda Aktif õ÷gücü PolitikalarÔ” konulu tebliôini
sundu.
Kongrenin birinci gününün, õstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr.

Sedat Murat’Ôn ba÷kanlÔôÔnÔ yaptÔôÔ “õ÷gücü PiyasasÔ” konulu son
oturumu, FÔrat Üniversitesi’nden
Yrd. Doç. Dr. Selim Gündüz “ÇalÔ÷ma HayatÔnda Eski Hükümlülere
Yönelik Politikalar” ba÷lÔklÔ tebliôi ile ba÷ladÔ. Oturum Gümü÷hane Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Ferhat Özbek’in “õ÷ Güvencesizliôi ÇalÔ÷anlarÔ NasÔl Etkiler?
Hizmet Sektöründe ÇalÔ÷anlar Üzerinde Bir Ara÷tÔrma” ba÷lÔklÔ tebliôiyle devam etti. Gazi Üniversitesi’nden
Ar÷. Gör. Banu Karaka÷ ve Ar÷. Gör.
Süheyla Erikli “Asgari Ücretle ÇalÔ÷an Yoksullar: Bir Sosyal Politika
AracÔ Olarak Asgari Ücretin Vergi
DÔ÷Ô BÔrakÔlmasÔ” ba÷lÔklÔ tebliôlerinde çalÔ÷an yoksullar kapsamÔnda
asgari ücretli çalÔ÷anlarÔ ve asgari
ücretin korunmasÔnÔn önemini vurguladÔlar. FÔrat Üniversitesi’nden
Yrd. Doç. Dr. Hasan Uzun’un tebliôi “Yeni Bir Endüstriyel õli÷kiler
AôÔ; Teknopark Örneôi” ba÷lÔklÔydÔ.
KatÔlÔmcÔlarÔn soru ve yorumlarÔyla
devam eden tartÔ÷malarÔn ardÔndan
birinci gün sona erdi.
Kongrenin ikinci günü “SaôlÔk ve
Sosyal Güvenlik” konulu oturumla
ba÷ladÔ. Prof. Dr. Gülten Kutal’Ôn
ba÷kanlÔk yaptÔôÔ bu oturumda Celal Bayar Üniversitesi’nden Yrd. Doç.
Dr. Müslim Demir, “Sosyal Güven-

Kongrede, birçok üniversiteden kat×l×mc×lar çeüitli konularda tebliùler sundular.

lik AhlakÔ Nedir? Türkiye õçin Gerekli Midir?” ba÷lÔklÔ tebliôini sundu. Gazi Üniversitesi’nden Ar÷. Gör.
Melike ÇallÔ’nÔn “Türkiye’de Genel
SaôlÔk SigortasÔ UygulamasÔnda Ya÷anan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
ba÷lÔklÔ tebliôinin ardÔndan ilk oturum sona erdi.
“Toplumsal
Cinsiyet”
temalÔ ikinci oturuma Uludaô
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf
Alper ba÷kanlÔk yaptÔ. Süleyman
Demirel Üniversitesi’nden
Yrd.
Doç. Dr. Nihat Altuntepe ve Dilek
Cabus “Türkiye’de Cinsiyete DayalÔ
Ücret FarklÔlÔôÔ” ba÷lÔklÔ tebliôlerini
sundular. Yine Süleyman Demirel
Üniversitesi’nden Ar÷. Gör. Tuôba
Güner “Türkiye’de ve AB Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Sistemlerinde
KadÔnlara Yönelik Pozitif AyrÔmcÔlÔk
UygulamalarÔnÔn KadÔn õstihdamÔnÔn ArtÔrÔlmasÔ AçÔsÔndan Deôerlendirilmesi” ba÷lÔklÔ bir tebliô sundu.
Son tebliô, FÔrat Üniversitesi’nden
Yrd. Doç. Dr. Selim Gündüz’ün
“Türkiye’de Kamu KurumlarÔnda õ÷e
Almada KadÔnlarÔn Durumuna Ele÷tirel Bir BakÔ÷” oldu.
Kongrenin son oturumu olan “õ÷
SaôlÔôÔ ve Güvenliôi” konulu oturumu Marmara Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Talat Canbolat yönetti.
Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr.
A. Gürhan Fi÷ek “õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi YasasÔ SonrasÔ Dönemin
Deôerlendirilmesi” ba÷lÔklÔ bildirisini sundu. Diôer bildiriler, FÔrat
Üniversitesi’nden Murat Hotaman
“SendikalarÔn õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôinin SaôlanmasÔndaki Rolü ve Önemi”, ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ UzmanÔ Dr. Erdem Cam “õ÷
SaôlÔôÔ Ve Güvenliôi Eôitimlerinde
‘ÇalÔ÷ma Ekonomisi ve Endüstri õli÷kileri’ Bölümünün Yeri Mevzuat Ve
Müfredat Çerçevesinde Bir Deôerlendirme”, FÔrat Üniversitesi’nden
Yasemin Arslantürk “õ÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôi ile toplum saôlÔôÔ arasÔndaki etkile÷im” olarak sunuldu.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĆkanć Kćlćçdaroălu
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“Türk iĆçi hareketinin 61 yćldćr ödünsüz savunucusu,
Türk iĆçi hareketinin önderi bu güzel kurumu her
zaman el üstünde tuttuk ve deăer verdik.”

C

umhuriyet Halk Partisi Genel Ba÷kanÔ Kemal KÔlÔçdaroôlu, 20 Ocak 2013 günü
TÜRK-õö Genel Merkezini ziyaret
etti. KÔlÔçdaroôlu’na Genel Ba÷kan
YardÔmcÔlarÔ Nihat Matkap, Perihan
SarÔ, aynÔ zamanda BasÔn-õ÷ SendikamÔzÔn da Genel Ba÷kanÔ olan Yakup
Akkaya, Sakarya Milletvekili Engin
Özkoç ve Parti Meclisi Üyesi Seyhan
Erdoôdu refakat etti.

SendikalarÔyla, Türkiye genelinde
örgütlenmesiyle, ülkenin sorunlarÔna yakla÷ÔmÔyla, i÷çi haklarÔnÔ savunmakla kendisini görevli gören
TÜRK-õö’te olmak bizim açÔmÔzdan
memnuniyet vericidir.
Ülkemizde çalÔ÷anlarÔn çok ciddi sorunlarÔ var. TÜRK-õö bu sorunlarÔn çözümü için elinden gelen çabayÔ ortaya koyuyor. Ancak,
sorunlarÔn çözümü kolay deôil. Bu
sorunlarÔ çözmek için güçlü olmak
ve mücadele etmek gerekiyor. Güçlü olmak için de örgütlü olmak ÷art.
Türkiye’de sendikal örgütlenme konusunda çok ciddi sorunlar var.

vunacaksÔnÔz hem ta÷eron i÷çi istihdam edeceksiniz. Bu bir siyasal partinin savunacaôÔ olay deôildir. Örgütlü
toplum olmak artÔk günümüzde herkesin kabul ettiôi bir kuraldÔr. Ta÷eron i÷çisinin yaygÔnla÷masÔ sendikal
hareketin kan kaybetmesine yol açÔyor. Ta÷eron i÷çileri sendikala÷amadÔklarÔ için özgür toplu pazarlÔk haklarÔndan da mahrum oluyor. Ta÷eron
i÷çileri kadrolu i÷çilerin sahip olduôu haklarÔ da kullanamÔyorlar.

Genel Ba÷kan Ergün Atalay ve
Yönetim Kurulu üyeleriyle bir görü÷me yapan KÔlÔçdaroôlu, görü÷menin ardÔndan basÔn mensuplarÔna
deôerlendirmede bulundu. CHP olarak kendilerini yabancÔ hissetmediôi kurumlarÔn ba÷Ônda TÜRK-õö’in
geldiôini, Türk i÷çi hareketinin 61
yÔldÔr ödünsüz savunucusu olan
TÜRK-õö’te olmaktan son derece
mutlu olduôunu söyleyen KÔlÔçdaroôlu, sözlerine ÷öyle devam etti:

Türkiye’nin temel sorunlarÔndan
birisi de i÷sizliktir. õzlenen ekonomi
politikasÔ Türkiye’nin pek çok sorununa çözüm üretmemi÷tir ve üretemiyor. Her seferinde fatura çalÔ÷anlara çÔkÔyor. Bu, izlenen ekonomi
politikalarÔnÔn önemli bir sonucu.

Bir ba÷ka nokta i÷ kazalarÔdÔr.
2013 yÔlÔnÔn on bir ayÔnda toplam
1145 i÷çi i÷ kazalarÔnda hayatÔnÔ
kaybetti. Bunlar gazetelerde haber
bile olmuyor. õ÷ kazalarÔnda Avrupa
birincisi ve dünya üçüncüsüyüz. Bu
tablonun deôi÷mesi gerekiyor. BunlarÔn yüzde doksanÔ örgütsüz i÷yerlerinde oluyor. O nedenle örgütlü
olmanÔn, sendikalÔ olmanÔn böyle
bir yararÔ var.”

“Biz Türk i÷çi hareketinin önderi olan bu güzel kurumu her zaman
el üstünde tuttuk ve deôer verdik.

Ta÷eronla÷ma çok yaygÔn. Sadece
kamuda bir milyona yakÔn ta÷eron
i÷çisi var. Hem örgütlü toplumu sa-

Genel Ba÷kan Ergün Atalay, ziyaret anÔsÔna KÔlÔçdaroôlu’na bir köstekli saat hediye etti.

BaĆbakan Yardćmcćsć Arćnç, TÜRK-Ąą’te

B

a÷bakan YardÔmcÔsÔ Bülent
ArÔnç, 15 Ocak 2014 günü
TÜRK-õö Genel Merkezi’ni
ziyaret etti. TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ
Ergün Atalay ile görü÷en ArÔnç, ülke
gündemine ili÷kin çe÷itli açÔklamalar da yaptÔ. Genel Ba÷kan Atalay’a
taziye ziyareti yaptÔôÔnÔ söyleyen
Ba÷bakan YardÔmcÔsÔ Bülent ArÔnç,
TÜRK-õö
Konfederasyonu’nun
Türkiye’nin en güçlü i÷çi sendikalarÔnÔ içinde barÔndÔran önemli bir
kurulu÷ olduôunu söyledi.

ArÔnç, ziyaretinin iki amacÔ olduôunu belirterek, ilkinin Atalay’Ôn
TÜRK-õö Genel Ba÷kanlÔôÔna seçildiôi için kendisini tebrik etmek
istediôini söyledi. “SayÔn Atalay,
yÔllardan bu yana Konfederasyon
içerisinde önemli görevlerde bulunuyor, genel mali sekreterlik görevini ifa ediyordu. Genel Ba÷kanlÔôÔn
bo÷almasÔyla arkada÷larÔmÔz kendi
içlerinden onu, genel ba÷kanlÔôa uygun gördüler. Öncelikle kendisini
÷üphesiz telefonla tebrik etmi÷tim
ama makamlarÔnda ziyaret edememi÷tim. Bugün, Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bir kÔsmÔyla bu ba÷arÔ dileklerimi, tebriklerimi sunmak
istedim” diye konu÷tu.
Ba÷bakan YardÔmcÔsÔ ArÔnç, ziyaretinin diôer sebebinin ise yakÔn
zamanda Atalay’Ôn annesini kaybet-

tiôi için kendisine taziye dileklerini
sunmak istediôini kaydetti. “TÜRKõö Konfederasyonu, Türkiye’nin en
güçlü i÷çi sendikalarÔnÔ içinde barÔndÔran önemli bir kurulu÷umuz”
diyen ArÔnç, “SayÔn Genel Ba÷kan
ve arkada÷larÔ da her biri ayrÔ sendikalarÔn ba÷kanlarÔ olarak önemli
görevler ifa ediyorlar. Kendilerini
÷ahsen de tanÔyoruz, yÔllardÔr arkada÷lÔôÔmÔz, dostluôumuz var. Bu vesileyle benim gibi taziye ziyaretine

gelen bakanlarÔmÔz, milletvekillerimizle birlikte bu vazifemizi yerine
getirmi÷ olduk” ifadesini kullandÔ.
Ba÷bakan YardÔmcÔsÔ ArÔnç, Atalay ile yakla÷Ôk 40 dakikalÔk görü÷mesinin ardÔndan TÜRK-õö Genel
Merkezinden ayrÔldÔ. Görü÷mede,
TÜRK-õö Genel Sekreteri Pevrul
Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Aôar ve Genel Te÷kilatlandÔrma
Sekreteri Eyüp Alemdar da bulundu.

Süleyman Soylu Ziyareti
Ak Parti Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ Süleyman Soylu 20 öubat 2014
günü TÜRK-õö Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Soylu, Genel Ba÷kan Ergün
Atalay, Genel Mali Sekreter Ramazan Aôar ve Genel Te÷kilatlandÔrma
Sekreteri Eyüp Alemdar ile görü÷tü. ÇalÔ÷ma hayatÔnÔn güncel sorunlarÔ
üzerine görü÷ alÔ÷veri÷i yapÔlan görü÷mede, Soylu, bu konularÔn çözümü
için elinden gelen çabayÔ ortaya koyacaôÔnÔ söyledi. Özellikle ta÷eron sorununun TÜRK-õö’in talepleri doôrultusunda çözülmesi için giri÷imlerde
bulunacaôÔnÔ söyleyen Soylu, TÜRK-õö’in büyüklüôü ve gücünün ülkemiz
için son derece önemli olduôunun altÔnÔ çizdi.
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“19. Fasćl Yüksek ÇalćĆma Grubu” Brüksel’de Toplandć

Aăar: “Türkiye’de AB standartlarć ve ILO normlarćna
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A

uygun bir Ćekilde yasal deăiĆiklikler yapćlsa
bile, bunlarćn uygulamada çok da etkili
olmadćăćnć görüyoruz.”

vrupa Komisyonu ile ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ’nÔn birlikte düzenlediôi, “Sosyal Politika ve õstihdam”
ba÷lÔklÔ 19. FasÔl müzakerelerinin
ba÷latÔlmasÔna yönelik çalÔ÷malarÔn
deôerlendirildiôi toplantÔ 21 Ocak
2014 günü Brüksel’de yapÔldÔ. “19.
FasÔl Yüksek ÇalÔ÷ma Grubu” toplantÔsÔna TÜRK-õö’i temsilen Genel
Mali Sekreter Ramazan Aôar ve Uzman Güven Savul katÔldÔ.

Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakere sürecinde, çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn
AB MüktesebatÔna uyumunu ele alan
“Sosyal Politika ve õstihdam” ba÷lÔklÔ 19. FaslÔn müzakerelere açÔlmasÔna yönelik yapÔlmasÔ gerekenlerin
deôerlendirilmesi ve buna göre bir
çalÔ÷ma stratejisinin benimsenmesini amaçlayan toplantÔya, TÜRK-õö
dÔ÷Ônda DõSK, Hak-õ÷, T. Kamu-Sen,
Kesk, Memur-Sen ve TõSK temsilcileri, BakanlÔk bürokratlarÔ ve uluslararasÔ örgütlerin temsilcileri katÔldÔ.

Avrupa Komisyonu’ndan George
Fisher, yaptÔôÔ açÔlÔ÷ konu÷masÔnda, 19. FaslÔn açÔlmasÔ için Avrupa
kanadÔnÔn iki ko÷ulu olduôunu belirtti. Bunlardan ilkinin Türkiye’nin
çalÔ÷ma ya÷amÔna yönelik yasal mevzuatÔnÔ AB MüktesebatÔ ile uyumlu
hale getirmesi, ikincisinin ise tam
sendikal haklarÔn ILO sözle÷meleriyle uyumlu bir ÷ekilde ya÷ama geçirilmesi olduôunu ifade etti.
TÜRK-õö Genel Mali Sekreteri
Ramazan Aôar ise yaptÔôÔ konu÷mada, 19. FaslÔn açÔlmasÔna yönelik
böyle bir giri÷imi olumlu bulduôunu, fakat 19. FaslÔn açÔlmasÔ için
gerçekle÷tirilen mevzuat deôi÷ikliklerinin uygulamadaki sonuçlarÔnÔn
görülmesinin gerektiôini ifade etti.
õ÷kolu barajÔnÔn “sÔfÔr” olmasÔna
TÜRK-õö’in belirli gerekçelerle kar÷Ô çÔktÔôÔnÔ dile getiren Aôar, yüzde
1’lik i÷kolu barajÔnÔn TÜRK-õö tarafÔndan makul kar÷ÔlandÔôÔnÔ söyledi.
Aôar, Türkiye’de hem kamu hem de

özel sektörde örgütlenme ve toplu i÷
sözle÷mesi baôÔtlanmasÔnda kar÷Ôla÷Ôlan sorunlara deôindi ve KarayollarÔ Genel Müdürlüôü’nde asÔl i÷i yapan i÷çilerin yargÔ kararlarÔna kar÷Ôn
ta÷eron olarak çalÔ÷tÔrÔlmaya devam
ettiôine vurgu yaptÔ. Aôar konu÷masÔnda ÷unlara deôindi:
“TÜRK-õö, altmÔ÷ iki yÔllÔk tarihinde emekçilerin hak ve çÔkarlarÔ
için gerek sokaklarda gerek diyalog masalarÔnda mücadele etmi÷tir.
Türkiye’de insan onuruna yakÔ÷Ôr
çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn, toplumun tüm
emekçi kesimleri için olanaklÔ hale
getirilmesi amacÔyla mücadelesini
sürdüren TÜRK-õö, sendikal hak ve
özgürlüklerin olabildiôince geni÷letilmesini savunmaktadÔr. Sendikal
hak ve özgürlüklerin nitelikli toplu
i÷ sözle÷meleri aracÔlÔôÔyla saôlamla÷tÔrÔlabileceôinin farkÔnda olan
TÜRK-õö, Türkiye’de sendikal örgütlenmenin saôlanmasÔ kadar, nitelikli toplu i÷ sözle÷meleri baôÔtlan-

masÔnÔ da, sosyal barÔ÷Ôn ve çalÔ÷ma
barÔ÷ÔnÔn devamlÔlÔôÔ açÔsÔndan birer
zorunluluk olarak görmektedir.
Bizler TÜRK-õö olarak, sendikal
hak ve özgürlüklerin AB standartlarÔna ve ILO normlarÔna uyumlu bir
halde geni÷letilmesini savunurken,
emek örgütlerinin ayrÔ÷masÔndan
çok birle÷mesinden yana tavÔr almaktayÔz. Bu nedenle çalÔ÷ma ya÷amÔnÔ düzenleyen mevzuatlarÔn, hem
içerik hem de uygulama açÔsÔndan
emekçileri birle÷tirecek niteliklere
sahip olmasÔ gerektiôini dü÷ünüyoruz.
Türkiye’de genel olarak örgütlenmeye ve toplu i÷ sözle÷mesi baôÔtlanmasÔna yönelik sorunlar bulunmaktadÔr. Bu sorunlar hem kamu
hem de özel sektörde görülmektedir.
Kamu sektörüne baktÔôÔmÔzda
kar÷ÔmÔza KarayollarÔ i÷çilerinin
durumu çÔkmaktadÔr. KarayollarÔnda çalÔ÷an ta÷eron i÷çilerin asÔl i÷i
yaptÔklarÔ ve bu durumda, KarayollarÔnÔn asÔl i÷çileri olduklarÔ mah-

kemelerce hükme baôlanmÔ÷tÔr. Bu
hüküm YargÔtay tarafÔndan da onaylanmÔ÷tÔr. YargÔtay onayÔna raômen
KarayollarÔ, söz konusu i÷çileri ta÷eron olarak çalÔ÷tÔrmaya devam etmektedir.
TÜRK-õö, Türkiye’de özel sektördeki örgütlenme ve toplu i÷ sözle÷me yapÔm sürecinin önündeki
engellerin de neler olduôunu iyi bilmektedir.
Son örnekler olarak; Türkiye’nin
ve TÜRK-õö’in en büyük sendikalarÔndan biri olan TEKSõF’e üye olduklarÔ gerekçesiyle, bir tekstil ÷irketinin i÷ten attÔôÔ 36 arkada÷ÔmÔz
ile yine TÜRK-õö üyesi DERõTEKS
sendikamÔzda örgütlendikleri için
i÷ten çÔkarÔlan 80 arkada÷ÔmÔzÔn durumu, Türkiye’de AB standartlarÔ ve
ILO normlarÔna uygun bir ÷ekilde
yasal deôi÷iklikler yapÔlsa bile, bunlarÔn uygulamada çok da etkili olmadÔôÔnÔ bizlere göstermektedir.
Diôer yandan, toplu i÷ sözle÷mesi görü÷melerinin uyu÷mazlÔkla so-

nuçlanmasÔnÔ takiben almÔ÷ olduôu
yasal grev kararÔnÔ uygulamaya çalÔ÷an TÜMTõS sendikamÔzÔn yönetici, temsilci ve üyelerinin, i÷verenin
yönlendirdiôi ki÷iler tarafÔndan saldÔrÔya uôramasÔ da, yasalarla güvence altÔna alÔnan grev hakkÔna kar÷Ô,
i÷verenlerin önemli bir bölümünün
nasÔl bir tavÔr içinde olduôunu ortaya koymaktadÔr.
19. FasÔla yönelik müzakerelerin
ba÷latÔlmasÔ, sözünü ettiôim sorunlarÔn çözümüne ili÷kin önemli bir
adÔm olacaktÔr. Müzakerelerin ba÷latÔlmasÔ, Türkiye’nin çalÔ÷ma ya÷amÔna yönelik mevzuatlarda yaptÔôÔ
deôi÷ikliklerin, uygulamada ne gibi
sonuçlarÔ beraberinde getirdiôini
görebilmek açÔsÔndan önemlidir.
Sosyal adalet ve insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷ ko÷ullarÔnÔn, Türkiye çalÔ÷ma
ya÷amÔnda yer alan herkese saôlanmasÔ amacÔyla, TÜRK-õö olarak 19.
Sosyal Politika ve õstihdam FaslÔ’na
yönelik müzakerelerin ba÷latÔlmasÔnÔ destekliyoruz.”

Türkiye-Avrupa Birliăi Karma ĄstiĆare Komitesi Temas Grubu Toplantćsć Yapćldć
33. Türkiye-AB Karma õsti÷are Komitesi toplantÔsÔna
yönelik hazÔrlÔklar kapsamÔnda, Türkiye-AB KõK Temas
Grubu toplantÔsÔ 17 öubat 2014 Pazartesi günü Ankara’daki TESK Genel Merkezinde yapÔldÔ. TÜRK-õö Genel
Ba÷kanÔ Ergün Atalay’Ôn da i÷çi grubu temsilcisi olarak
katÔldÔôÔ toplantÔda, Türkiye gündemine ili÷kin konular
ele alÔndÔ. Diôer yandan, Sosyal Politika ve õstihdam ba÷lÔklÔ 19. FasÔl’Ôn açÔlmasÔ yönünde çalÔ÷malarda bulunmak amacÔyla olu÷turulan ve ilk toplantÔsÔnÔ 21 Ocak
2014 tarihinde Brüksel’de gerçekle÷tiren “Üst Düzey ÇalÔ÷ma Grubu”nun genel i÷leyi÷i üzerine deôerlendirmeler
yapÔldÔ. 33. KõK toplantÔsÔnÔn taslak gündeminin deôerlendirilmesi ve kabulü de bu toplantÔda gerçekle÷tirildi.
õ÷çi grubu adÔna söz alan TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Ergün Atalay, 15 öubat 2014 Cumartesi günü TÜRK-õö’in
ta÷eronla÷tÔrma, kuralsÔz, örgütsüz ve güvencesiz çalÔ÷tÔrmaya kar÷Ô “Kölelik Düzenine Son” sloganÔyla bir miting
düzenlediôini ve bu mitingde TÜRK-õö’in taleplerinin dile
getirildiôini belirtti. Türkiye’de sendikalarda örgütlü olan
i÷çilerin büyük çoôunluôunun TÜRK-õö üyesi sendikalarda yer aldÔôÔnÔ ifade eden Atalay, Türkiye’deki sendikal ör-

gütlenmeye yönelik sorunlara da dikkat çekti. Atalay ayrÔca son iki aydÔr Türkiye gündemini me÷gul eden yolsuzluk
iddialarÔnÔn da bir an önce aydÔnlatÔlmasÔ gerektiôini; diôer yandan “paralel devlet” tartÔ÷malarÔnÔn da aynÔ ÷ekilde
açÔôa kavu÷turulmasÔnÔn önemli olduôunu dile getirdi.
Türkiye ve AB kanadÔ üyelerinin ortak kararÔyla 33.
Türkiye-AB Karma õsti÷are Komitesi (KõK) toplantÔsÔnÔn
19-20 Haziran 2014 tarihlerinde õzmir’de gerçekle÷tirilmesine karar verildi.
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TÜRK-Ąą Genel Mali Sekreteri Ramazan Aăar
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“Karayollarć’nda asćl iĆi yapan taĆeron iĆçilerin muvazaalć
çalćĆtćrćldćăćnć yargć karara baăladć. Bu iĆçilerin biran önce
kadroya alćnmasć gerekiyor.”

T

ÜRK-õö Genel Mali Sekreteri
ve Türkiye Yol-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Ramazan
Aôar, yargÔnÔn KarayollarÔ Genel
Müdürlüôünde asÔl i÷i yapan 6 bin
434 ta÷eron i÷çinin muvazaalÔ ÷ekilde çalÔ÷tÔrÔldÔôÔnÔ karar baôladÔôÔnÔ
belirterek, bu i÷çilerin kadroya alÔnmalarÔ halinde mahkeme masraflarÔyla 2,5 milyar lirayÔ bulan geçmi÷e
dönük alacaklarÔndan vazgeçmeye
razÔ olduklarÔnÔ bildirdi.

Aôar, Anadolu AjansÔ muhabirine yaptÔôÔ açÔklamada, kamuoyunda
ta÷eron i÷çiliôi olarak bilinen alt i÷verenliôin 2010 yÔlÔndan itibaren yoôun olarak uygulandÔôÔnÔ anÔmsatarak, güvenlik ve temizlik gibi i÷lerde
ba÷layan kamudaki ta÷eronla÷manÔn
zamanla örtülü ÷ekilde asÔl i÷ler içinde geçerli olduôunu söyledi.
Türkiye genelinde 1 milyonun
üzerinde ta÷eron i÷çisinin bulunduôunu ve bunlarÔn yakla÷Ôk 600
bininin kamuda çalÔ÷tÔôÔna dikkati

çeken Aôar, ÷öyle konu÷tu: “Kamudaki 600 bin ta÷eron i÷çisinden yakla÷Ôk 150 bini asÔl i÷i yapÔyor. Yani
kadrolu olan i÷çiyle aynÔ hizmeti
üretiyor. Buna raômen i÷ güvencesinden yoksun ve kadrolu bir i÷çiye
göre 2-3 kat daha az ücret alÔyor. Biz
önce bu i÷çileri 2010 yÔlÔnda SendikamÔza üye yaptÔk, ardÔndan da ta÷eron i÷çilerin yaptÔôÔ i÷lerin muvazaalÔ olduôunun belirleyerek, davalar
açtÔk. KarayollarÔ’nda asÔl i÷i yapan
6 bin 434 ta÷eron i÷çinin muvazaalÔ
÷ekilde çalÔ÷tÔrÔldÔôÔnÔ yargÔ karara
baôladÔ. Bu i÷çilerin biran önce kadroya alÔnmasÔ gerekiyor. Bu kararlarÔ
Maliye ile ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔklarÔyla da payla÷tÔk.”
Aôar, kazanÔlan davalar nedeniyle devletin mahkeme masraflarÔyla birlikte 2,5 milyar liradan fazla
ödeme yapmasÔ gerektiôine dikkati
çekerek, “Kamuda ta÷eron i÷çi sorununun biran önce çözülmesi için
fedakarlÔôa hazÔrÔz. Kadro verilen

i÷çilerimiz mahkeme masraflarÔyla
birlikte 2,5 milyar lirayÔ bulan geçmi÷e dönük alacaklarÔndan vazgeçmeye razÔ” dedi.
Geçen yÔl Maliye ile Ula÷tÔrma
BakanlÔklarÔyla ortak bir komisyon
kurarak ta÷eron i÷çilik sorunun
çözümü için üç ay çözüm aradÔklarÔnÔ anÔmsatan Aôar, i÷çilerin 2.
ücret skalasÔnda kadroya alÔnmasÔ
konusunda anla÷ÔldÔôÔnÔ ama bu anla÷manÔn devamÔnÔn Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na (EKK) getirilemediôini söyledi.
õ÷çilerin kadroya alÔnmalarÔ yönündeki iyi niyetlerini muhafaza
ettiklerini ama sabÔrlarÔnÔn da kalmadÔôÔnÔ ifade eden Aôar, “KazanÔlan muvazaa davalarÔnÔn gereôinin
yapÔlmalÔ. ArtÔk sabrÔmÔz kalmadÔ,
yargÔnÔn bu kararÔnÔ uygulamayan
bürokratlar ve siyasetçiler hakkÔnda
manevi tazminat davasÔ açacaôÔz”
diye konu÷tu.

TÜRK-Ąą’ten Punto Deri ĄĆçilerine Destek

Irgat: “Ąnsan onuruna yaraĆćr çalćĆma koĆullarć

T

ve insan onuruna yakćĆćr ücret alma
mücadelesini sürdüreceăiz.”

ÜRK-õö Genel Eôitim Sekreteri Nazmi Irgat, sendikaya
üye olduklarÔ için i÷ten atÔlan
Konfederasyonumuza baôlÔ DERõTEKS SendikasÔ üyesi Punto Deri
i÷çilerini 20 öubat 2014 günü ziyaret etti. Ziyarete Irgat’Ôn yanÔ sÔra 1.
Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak
da katÔldÔ.

õstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Punto Deri i÷yerinin önünde yapÔlan ziyarette konu÷an DERõTEKS
SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Musa Servi, TÜRK-õö’in ziyaretinin anlamlÔ
olduôunu belirterek bu ziyaretin
Punto i÷çilerine güç verdiôini söyledi. Punto Deri i÷çilerinin mücadelesinin tüm deri i÷verenlerine korku
saldÔôÔnÔ anlatan Servi, “ÇalÔ÷ma
sürelerinin iyile÷tirmesi, ücretlerin
bordrolara yansÔtÔlmasÔ gibi birçok
hak burada mücadele eden i÷çiler
sayesinde ÷imdiden kazanÔldÔ. SÔradaki i÷imiz atÔlan i÷çi arkada÷larÔmÔzÔn i÷e iade davlarÔnÔ kazanarak i÷e
geri dönmelerini saôlamak” dedi.
TÜRK-õö Genel Eôitim Sekreteri
Nazmi Irgat da yaptÔôÔ konu÷mada,

“205 gündür direnen sizleri, duymayanlar duysun, görmeyenler görsün
diye geldik” dedi. “ÇalÔ÷ma hayatÔ
açÔsÔndan çok yoôun bir dönemden
geçtiôimiz için sizleri ziyarete biraz
geç geldik” diyen Irgat, Punto i÷çilerinin direni÷ine dair bilgileri her zaman aldÔklarÔnÔ, mücadeleyi yakÔndan izlediklerini söyledi. Türkiye’de
i÷çilerin ya÷adÔôÔ sÔkÔntÔlarÔn en
büyük sebebinin sömürüden kaynaklandÔôÔnÔ ifade eden Irgat, i÷çilerin günün ko÷ullarÔna uygun ücret
almasÔ için mücadele edeceklerini
vurguladÔ.

alÔndÔôÔnÔ belirten Irgat, uygulamada sorunlar ya÷andÔôÔnÔ, sendikal
özgürlük haklarÔnÔ kullandÔklarÔ
için yüzlerce, binlerce ki÷inin i÷ten çÔkarÔldÔôÔnÔ kaydetti. TÜRK-õö
olarak i÷ten atÔlmalarÔn takipçisi
olacaklarÔnÔ anlatan Irgat, “Bugüne
kadar örgütlenme nedeniyle i÷ten
atÔlmalar konusunda hiçbir davayÔ
kaybetmedik” ifadesini kullandÔ. Irgat, sendikal mücadeleyi ba÷ardÔklarÔnÔ, i÷ten çÔkarÔlanlarÔn çoôunun
i÷e dönmelerinin saôlandÔôÔnÔ belirterek, Punto Deri’den atÔlan i÷çilere
direni÷lerinde ba÷arÔlar diledi.

ÇalÔ÷anlarÔn kendilerini ifade ettiôi tek yerin sendikalar olduôunu
belirten Irgat, “En kaliteli ve en verimli üretimi yapan insanlarÔn, sendikal örgütlenme hakkÔna herkes
saygÔ göstermeli” dedi. Üretime katkÔ sunacaklarÔnÔ, i÷lerini ve i÷yerlerini koruyacaklarÔnÔ vurgulayan
Irgat, “Günün çaôda÷ ko÷ullarÔna
göre insan onuruna yara÷Ôr çalÔ÷ma
ko÷ullarÔ ve insan onuruna yakÔ÷Ôr
ücreti alma mücadelesini de sürdüreceôiz” diye konu÷tu. ÇalÔ÷anlarÔn
haklarÔnÔn anayasal güvence altÔna

Punto i÷çileri adÔna konu÷an
Ramazan Aygün, Punto i÷vereninin
i÷çiler sayesinde en büyük i÷yeri
ödülü aldÔôÔnÔ hatÔrlatarak, “Ödül
kazandÔrÔrken iyi i÷çiydik, sendikaya üye olup hakkÔmÔz olanÔ istediôimizde marjinal grup olduk” diyerek Punto i÷verenine tepkisini dile
getirdi.
YapÔlan konu÷malardan sonra
TÜRK-õö adÔna Nazmi Irgat tarafÔndan i÷ten atÔlan 79 i÷çinin her birine
400 TL yardÔm yapÔldÔ.
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Sendikalarćmćzćn Genel Kurullarć
Konfederasyonumuza baălć Sendikalarćmćzćn genel kurullarć devam ediyor.
Son dergimizi yayćmladćăćmćz günden bugüne kadar geçen dönemde sekiz
Sendikamćzćn genel kurulu yapćldć.

ORMAN-Ąą
Türkiye Orman-õ÷ SendikamÔzÔn 13. Olaôan Genel Kurulu, 24-25 Aôustos 2013 günlerinde Ankara’da yapÔldÔ. Genel Kurulda Divan Ba÷kanlÔôÔna Orman-õ÷ eski Genel Ba÷kanÔ Selahattin Güngör seçildi. Genel Kurul
sonunda yapÔlan seçimlerde, Orman-õ÷ SendikamÔzÔn Yönetim Kurulu ÷u ÷ekilde olu÷tu:
Genel Ba÷kan

: Baki Yüksel

Genel Sekreter

: Enver Yavuz

Genel Mali Sekreter

: Birol Gök

Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri : Ahmet Hilmi Akçadoôan
Genel Eôitim Sekreteri

: Ramazan Akdaô

DERĄTEKS
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Deriteks SendikamÔzÔn 31. Olaôan Genel Kurulu 31 Aôustos-1 Eylül 2013 günlerinde õstanbul’da yapÔldÔ.
Genel Kurulda Divan Ba÷kanlÔôÔna Petrol-õ÷ SendikamÔz Genel Ba÷kanÔ Mustafa Özta÷kÔn seçildi. Genel Kurulda Deri-õ÷ SendikamÔzÔn adÔnÔn Deriteks olarak deôi÷tirilmesi kararla÷tÔrÔldÔ. Genel Kurul sonunda yapÔlan
seçimlerde, Deriteks SendikamÔzÔn Yönetim Kurulu ÷u ÷ekilde olu÷tu:
Genel Ba÷kan

: Musa Servi

Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri : Hasan Ulu÷an
Yönetim Kurulu Üyesi

: Makum Alagöz

Yönetim Kurulu Üyesi

: Hasan Çivi

Yönetim Kurulu Üyesi

: Rafet öen

Yönetim Kurulu Üyesi

: Hikmet Numanoôlu

Yönetim Kurulu Üyesi

: Erdem YÔldÔrÔm

ąEKER-Ąą
öeker-õ÷ SendikamÔzÔn 20. Olaôan Genel Kurulu, 14-15 Eylül 2013 günlerinde Ankara’da yapÔldÔ. Genel
Kurulda Divan Ba÷kanlÔôÔna TÜRK-õö Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, yardÔmcÔlÔklarÔna Genel Eôitim Sekreteri
Nazmi Irgat ve Çimse-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Zekeriye NazlÔm seçildi. Genel Ba÷kan Ergün Atalay, Genel
Kurula katÔlarak bir konu÷ma yaptÔ. Genel Kurul sonunda yapÔlan seçimlerde, öeker-õ÷ SendikamÔzÔn Yönetim
Kurulu ÷u ÷ekilde olu÷tu:
Genel Ba÷kan

: õsa Gök

Genel Sekreter

: Fevzi öengül

Genel Mali Sekreter

: Eyyup öen

Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri : õlhan Özyurt
Genel Eôitim Sekreteri

: Hasan Basri Güzel

SELÜLOZ-Ąą
Selüloz-õ÷ SendikamÔzÔn Genel Kurulu, 26-27 Ekim 2013 günlerinde õzmit’te yapÔldÔ. Genel Kurulda Divan
Ba÷kanlÔôÔnÔ TÜRK-õö Genel Mali Sekreteri Ramazan Aôar üstlendi. Genel Kurula Genel Ba÷kan Ergün Atalay
da katÔlarak bir konu÷ma yaptÔ. Genel Kurul sonunda yapÔlan seçimlerde, Selüloz-õ÷ SendikamÔzÔn Yönetim
Kurulu ÷u ÷ekilde olu÷tu:
Genel Ba÷kan
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ

: Ergin Al÷an
: Bekir TanrÔkulu
: AydÔn ParlakkÔlÔç

ÇĄMSE-Ąą
Türkiye Çimse-õ÷ SendikamÔzÔn Genel Kurulu, 2-3 KasÔm 2013 günlerinde Ankara’da yapÔldÔ. Genel Kurulda Divan Ba÷kanlÔôÔna, TÜRK-õö Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, yardÔmcÔlÔklarÔna TÜRK-õö Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Eyüp Alemdar ve Haber-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Veli Solak seçildi. Genel Ba÷kan
Ergün Atalay da genel kurula katÔlarak bir konu÷ma yaptÔ. Genel Kurul sonunda yapÔlan seçimlerde, Çimse-õ÷
SendikamÔzÔn Yönetim Kurulu ÷u ÷ekilde olu÷tu:
Genel Ba÷kan
:
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ
:
Genel Mali Sekreter
:
Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri :

Zekeriye NazlÔm
Cemil Kaya
Erkan Atar
Cengiz Gözüküçük

HABER-Ąą
Türkiye Haber-õ÷ SendikamÔzÔn Genel Kurulu, 18-19 Ocak 2014 günlerinde Ankara’da yapÔldÔ. Genel Kurulda Divan Ba÷kanlÔôÔna, TÜRK-õö Genel Sekreteri Pevrul Kavlak seçildi. Genel Ba÷kan Ergün Atalay da genel
kurula katÔlarak bir konu÷ma yaptÔ. Genel Kurul sonunda yapÔlan seçimlerde, Haber-õ÷ SendikamÔzÔn Yönetim
Kurulu ÷u ÷ekilde olu÷tu:
Genel Ba÷kan
:
Genel Sekreter
:
Genel Mali Sekreter
:
Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri :
Genel Eôitim Sekreteri
:

Veli Solak
Ümit Kaymal
Kemal õlçioôlu
Mücayit Özdemir
Sedat Güney

TGS
Türkiye Gazeteciler SendikamÔzÔn Genel Kurulu, 21-22 AralÔk 2013 günlerinde õstanbul’da yapÔldÔ. Genel
Kurul sonunda yapÔlan seçimlerde, TGS Yönetim Kurulu ÷u ÷ekilde olu÷tu:
Genel Ba÷kan
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ
Genel Sekreter
Genel Mali Sekreter
Genel Örgütlenme Sekreteri
Genel Eôitim Sekreteri

:
:
:
:
:
:

Uôur Güç
Eylem Deniz Durgun
Mustafa Kuleli
Sedat YÔlmaz
Arzu Demir
Emine Uyar Uôur
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HAVA-Ąą
Hava-õ÷ SendikamÔzÔn Genel Kurulu, 7-8 AralÔk 2013 günlerinde õstanbul’da yapÔldÔ. Genel Kurulda Divan
Ba÷kanlÔôÔna, TÜRK-õö 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak seçildi. Genel Kurul sonunda yapÔlan seçimlerde, Hava-õ÷ SendikamÔzÔn Yönetim Kurulu ÷u ÷ekilde olu÷tu:
Genel Ba÷kan

: Ali Kemal TatlÔbal

Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ

: Murat Kallenci

Genel Sekreter

: Yasin Sevgili

Genel Mali Sekreter

: Celalettin Meriçli

Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri

: Mustafa Akgün

Genel Eôitim Sekreteri

: Sedat Ali Emanet

Genel Sekreter YardÔmcÔsÔ

: Gökhan Emir

Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Yard. : Elif Ta÷kÔran
Genel Eôitim Sekreteri YardÔmcÔsÔ

: Yusuf Gürdal YÔlmaz

SAĂLIK-Ąą
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SaôlÔk-õ÷ SendikamÔzÔn Olaôanüstü Genel Kurulu, 14 AralÔk 2013 günü Ankara’da yapÔldÔ. Genel Kurulda
Divan Ba÷kanlÔôÔna Fuat Demir seçildi. Genel Kurula Genel Ba÷kan Ergün Atalay da katÔlarak bir konu÷ma
yaptÔ. Olaôanüstü Genel Kurul sonunda yapÔlan seçimlerde, SaôlÔk-õ÷ SendikamÔzÔn Yönetim Kurulu ÷u ÷ekilde
olu÷tu:
Genel Ba÷kan

: Hasan Öztürk

Yönetim Kurulu Üyesi

: Osman Seyhan

Yönetim Kurulu Üyesi

: Mehmet Demirci

Yönetim Kurulu Üyesi

: Zülküf Cantürk

GÜVENLĄK-Ąą SENDĄKASI
TÜRK-Ąą’TE
Savunma ve güvenlik i÷kolunda faaliyet göstermek amacÔyla 3 Ekim 2011 günü kurulan Güvenlik-õ÷ SendikasÔ,
TÜRK-õö’in 3 Ocak 2014 günü aldÔôÔ karar ile Konfederasyonumuza katÔldÔ. Güvenlik-õ÷ SendikasÔ’nÔn son genel kurul tarihi 27 Nisan 2012’dir. Buna göre Güvenlik-õ÷ SendikasÔ Yönetim Kurulu ÷u ki÷ilerden olu÷maktadÔr:
Genel Ba÷kan

: Bolat AnkaralÔ

Genel Sekreter

: Mustafa Sertta÷

Genel Mali Sekreter

: Renan Gül

Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri

: Erdal Ervan

Genel Eôitim Sekreteri

: Ömer Kalay

Grev ĄĆçinin Temel Hakkćdćr
Engellenemez*
Prof. Dr. Faruk ANDAÇ
Çaă Üniversitesi

Giriç
Grev, sendikacÔlÔk hareketlerinin ba÷ladÔôÔ 19. yüzyÔlÔn ilk günlerinden bu yana sürekli uygulanan
i÷çilerin barÔ÷çÔl bir hak arama yoludur. Bugün dünya devletlerinin
büyük bir kÔsmÔnda yasal bir hak
haline getirilmi÷tir. ÇalÔ÷anlarÔn
temel hakkÔdÔr. Grev, bir baskÔ unsuru olarak i÷çiler için çok önemli
bir mücadele aracÔdÔr. Grev, aynÔ
zamanda siyasi bir baskÔ unsuru
olarak toplum için de önemlidir
(Güzel, 1980:40). Grev genellikle
ya÷am düzeyini geli÷tirmek için i÷çilerin, gerek i÷verenler ve gerekse ülke yöneticileri üzerinde baskÔ
kurmak amacÔyla toplu halde i÷birliôi yaparak dayanÔ÷mayÔ saôlamalarÔna imkan vermektedir.
1- Grev Kavram×
Kavram olarak grev, õngilizce
“Strike”dir. õngilizcede Strike, aynÔ
zamanda vurmak, çarpmak, saldÔrmak, hücum etmek, yakmak, çakmak, bulmak, çalmak, etkilemek,
etki bÔrakmak, basmak gibi anlamlarda da kullanÔlmaktadÔr. Bunun
bu tür anlamlara gelmesinin ba÷lÔca
nedeni, sanayi devriminin ba÷lamasÔyla õngiltere’de XIX. YüzyÔlÔn ba÷larÔnda emeôin yerini sermayenin
(makinenin) almasÔyla büyük bir
i÷sizlik ve sefalet ba÷lamÔ÷, kapitalist ekonomik sistemin gereôi ekonomiye devlet müdahalesi olmamÔ÷
ve emeôi ile çok zor ÷artlarda çalÔ÷mak zorunda kalanlar öfkelerini
makinelerden alarak makine kÔrÔcÔ-

lÔôÔ yapmÔ÷lardÔr. Hatta bu kÔrÔcÔlÔk
hareketlerini sabo ayakkabÔlarÔ (bir
çe÷it tahtadan ayakkabÔ) ile yaptÔklarÔndan bu tür hareketlere halen
sabotaj denilmektedir. Bu i÷lemler aslÔnda makinelere kar÷Ô deôil,
kendilerine insanca davranmayan
i÷verenlerine ve ekonomik sisteme
isyan etmek idi (Güzel, 1980:9-10).
Zaten zamanla zorunlu olarak çalÔ÷ma ÷artlarÔnda önlemler alÔnmaya
ba÷ladÔkça bu tür eylemler azalmÔ÷tÔr. Özellikle õngiltere’de 1799
yÔlÔnda çÔkarÔlan her türlü örgütlenmeyi yasaklayan “Birle÷me YasasÔ
(Combination Act)”, 1824 yÔlÔnda
yürürlükten kaldÔrÔldÔktan sonra
sendikal faaliyetler artmaya ba÷layÔnca yasal olmayan grevlerde beraberinde artmaya ba÷lamÔ÷tÔr. Fakat
bu grevler uzun zaman baskÔ altÔnda
tutulmu÷tur. Bu nedenle bu grevlere
vurmak, kÔrmak, etkilemek anlamlarÔna gelen “Strike” denilmektedir.
õngiltere’de 1944 yÔlÔna kadar grevin
yasal bir dayanaôÔ olmamÔ÷tÔr. Ancak uygulanmasÔnÔ engelleyen bir
yasal düzenleme de bulunmamakta
idi. 1944 yÔlÔnda çÔkarÔlan bir özel
yasa ile grev tanÔmlanmÔ÷ ancak bu
yasa da kÔsa süre sonra yürürlükten
kaldÔrÔlmÔ÷tÔr. Bugün için grevler
halen yargÔnÔn takdirine bÔrakÔlmaktadÔr (Reisoôlu, 1975:285).
“Grev” sözcüôü Türkçeye FransÔzcadan girmi÷tir. Grev, Fransa’da
Paris’te Seine nehri kÔyÔsÔnda kahvelerinde i÷siz i÷çilerin i÷ bekledikleri veya i÷vereniyle anla÷amayÔp
toplu olarak i÷yerinden ayrÔlÔp gelip oturduklarÔ bir meydanÔn adÔdÔr. Fransa’da 1789 yÔlÔndan itibaren geli÷en Liberalizm Devrimi
ve õngiltere’de 1750’lerden sonra
geli÷en Sanayi (Makine) Devrimi,

Avrupa’da daha önce ev ve el sanatlarÔ ile geçimini saôlayan kimselerin
i÷siz kalmalarÔna ve kÔrsal alanlardan sanayi merkezlerine yÔôÔlmalarÔna neden olmu÷tur. Sanayi merkezlerinde i÷siz ve sefalet içerisinde
ya÷arken i÷yerlerinde her türlü ÷artlarla çalÔ÷mayÔ kabul etmek zorunda
kalmÔ÷lardÔr. Bu durum Fransa’da
da kendini göstermi÷tir. Fransa’da
i÷çiler, çok aôÔr ÷artlar altÔnda çalÔ÷Ôrken 1864 yÔlÔna kadar grev suç
(délit de coalition) sayÔlmakta idi.
1864 yÔlÔnda çÔkarÔlan bir yasa ile
grev suç olmaktan çÔkarÔldÔ ancak
ceza olarak i÷ sözle÷mesinin feshi
÷eklinde nitelendirildi. 1946 yÔlÔnda
FransÔz Anayasa’sÔnda yapÔlan deôi÷iklik ile grev bir hak olarak tanÔndÔ
ve 1950 tarihli yasa ile de grev nedeniyle i÷ sözle÷mesinin feshedilmeyeceôi yasalla÷tÔrÔldÔ (J. Rivero - J. Savatier, 1970:204) (Sur, 1987:3).
Fransa’da 1864 yÔlÔndan önceleri
grev yasaôÔnÔn olduôu dönemlerde
i÷çiler i÷yerlerinde i÷verenle i÷ mücadelesine girdikleri zaman, kumsal
bo÷ alan anlamÔna gelen Grev MeydanÔna gelerek sorunlarÔna birlikte çözüm aramaya çalÔ÷ÔrlardÔ. Bu
nedenle birlikte i÷ yerini terk edip
Grev MeydanÔna gitmek, “Greve
Gitmek” (Aller à la Grève) kavramÔ
olarak Türkçeye girmi÷tir.
2- Grev Tan×m×
Grev, amacÔna ve uygulama ÷ekillerine göre veya geni÷ ve dar anlamlarÔna göre çe÷itli ÷ekillerde tanÔmlanmaktadÔr. Genellikle “Grev
iççilerin, isteklerinin yerine getirilmesini saälamak amac×yla toplu bir kararla çal×çmay× reddedip,
geçici olarak içyerini terk etmeleridir” (Simay, 1966:133) (Esener,

* Bu yazÔ “International Conference on Eurasian Economies 17-18 September 2013 - St. Petersburg, RUSSIA”da tebliô olarak sunulmu÷tur.
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1978:587) (Talas, 1976:456) ÷eklinde tanÔmlanmaktadÔr.
Bu tanÔma göre grev, i÷çilerin
i÷verenlere isteklerini kabul ettirmek amacÔyla yapÔlmaktadÔr. õ÷çiler
aralarÔnda kararla÷tÔrarak topluca
hareket etmektedirler. õ÷yerinde çalÔ÷mayÔ birlikte reddetmektedirler.
õ÷yerini topluca i÷ sözle÷mesini feshetmeden i÷i terk etmektedirler.
õ÷çiler isteklerini i÷verene kabul
ettirmek için i÷yerinde topluca üretimi yava÷latmak veya durdurmak
÷eklinde i÷verene kar÷Ô tehditte bulunmaktadÔrlar. Bu tehdidi yaparken kendileri de ücretlerinden fedakarlÔk etmektedirler. Ücretlerinden
vazgeçmektedirler, ücret alamamaktadÔrlar.
3- Grevin Özellikleri
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×- Grev, åççiler åçin Bir Hakk×r:
Grev, her emeôi ile çalÔ÷anlar için
deôil, sadece i÷çi olarak çalÔ÷anlarÔn
ba÷vurmasÔ gereken bir eylemdir
(Sur, 1987:30 ve dv.). Çünkü emeôi ile çalÔ÷an bazÔ kimseler, örneôin
kamu çalÔ÷anlarÔ, daha önceden
belirlemi÷ olan çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔ
önceden bilmektedirler ve hem de
i÷ güvencesine sahiptirler. õ÷leri süreklidir. õ÷çiler gibi her an için i÷siz
kalma ihtimalleri bulunmamaktadÔr. Kamu çalÔ÷anÔnÔn, i÷yerindeki
ferdi uyu÷mazlÔklarÔnÔ yargÔ vasÔtasÔ ile çözümlemesi gerekir (Esener,
1978:48). Çünkü kamu çalÔ÷anlarÔnÔn çalÔ÷ma ÷artlarÔ yasayla statik
olarak önceden belirlenmi÷ olup,
çalÔ÷an bu ÷artlarÔ önceden bilmekte ve kabul etmektir. Diôer taraftan
kamu hizmeti gören çalÔ÷anlarÔn,
kendi çÔkarlarÔnÔ saôlamak uôruna,
grev esnasÔnda kamu hizmetlerini
aksatmalarÔ, toplumun doôal haklarÔndan olan kamu hizmetlerinden
yararlanma hakkÔnÔ engellemektedirler. Buna haklarÔ yoktur. Toplum, ba÷kasÔnÔn çÔkarlarÔ uôruna
kendisini huzursuz eden olaylarÔ
ho÷ kar÷Ôlamaz. Bu nedenlerle kamu

çalÔ÷anlarÔnÔn grev haklarÔndan söz
etmek kamu yararÔ ile baôda÷mamaktadÔr. Özellikle saôlÔk, eôitim,
doôal afet, güvenlik gibi konularda
grev dü÷ünülmemelidir.
õ÷çi ise, iç sözleçmesi ile çalÔ÷maktadÔr (Esener, 1978:47) (Andaç,
2008:35). Sözle÷meler, Roma Hukukundan bu yana gelen gelenekle ki÷ilerin özgür iradelerine dayanÔlarak
yapÔlmaktadÔr (ÇaôÔl, 1971:349). õ÷
sözle÷mesi de taraflarÔn özgür iradeleri ile yapÔlan ve iki tarafa borç
yükleyen sözle÷medir. õ÷ sözle÷mesi, hem iki tarafa borç yüklemekte
ve hem de i÷çinin her an i÷siz kalmasÔnÔ kolayla÷tÔrmaktadÔr. Çünkü
i÷ sözle÷mesi diôer sözle÷meler gibi
taraflarÔn özgür iradeleri ile kabul
edildikleri gibi yine özgür iradeleri
ile sona erdirilebilmektedirler. Bu
nedenle i÷çi i÷ güvencesine sahip
deôildir. õ÷çi, i÷ini kaybetmemek ve
çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔ da kendi isteklerine uygun duruma getirebilmek için
grev yapmak zorundadÔr.
××- Grev, Toplu Olarak åçyerini Terk Etmektir: õ÷çi, her zaman
ekonomik güce sahip olan i÷veren
kar÷ÔsÔnda, i÷ sözle÷mesi yaparken
özgür iradesi ile isteklerini sözle÷meye yansÔtamamaktadÔr. Çünkü
i÷veren i÷yerinin mülkiyet hakkÔna
sahiptir. õ÷veren, mülkiyet hakkÔna
dayanarak i÷letmesinin üzerinde
kullanma, yararlanma ve tam tasarruf etme yetkisine sahiptir. õ÷veren,
i÷letmesinin devamlÔlÔôÔnÔ saôlamak
amacÔyla çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔ tek taraflÔ belirleme ve kararlarÔ tek ba÷Ôna
alma imkanÔna sahiptir ve zorundadÔr. Bu nedenlerle i÷letmelerde
i÷verenler baôÔmsÔz olarak kendi
kararlarÔnÔ kendileri verebilmekte
ve çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔ haklÔ olarak
kendileri belirlemek istemektedirler. Böyle olunca bir i÷çinin, özgür iradesi ile tek ba÷Ôna i÷verenle
i÷ sözle÷mesi yapmasÔ her zaman
mümkün deôildir. Bu nedenle çalÔ÷an diôer i÷çilerle birle÷erek mü÷te-

rek olarak, i÷verenin kar÷ÔsÔna daha
güçlü çÔkmak zorunda kalmaktadÔr.
Bunun için i÷çinin çalÔ÷ma ÷artlarÔ,
i÷verenle ikinci bir defa daha pazarlÔk edilerek toplu i÷ sözle÷mesi
ile belirlenmektedir. Yani i÷çinin
çalÔ÷ma ÷artlarÔ, bireysel i÷ sözle÷mesinin yanÔnda ayrÔca i÷verenle
pazarlÔk edilerek toplu i÷ sözle÷mesi
ile ikinci bir daha belirlenmektedir.
õ÷çiler, toplu i÷ sözle÷mesi esnasÔnda isteklerini kabul ettiremezler ise,
o zaman i÷verene baskÔ yapabilmek
için i÷ini aksatmak amacÔyla topluca
i÷yerini terk edip greve gitmektedirler.
×××- Grev, åç Sözleçmesinin Feshine Neden Deäildir: Daha önceleri özellikle Fransa’da 1864-1946
yÔllarÔ arasÔnda i÷ sözle÷mesinin
feshedileceôi ÷eklinde dü÷ünülmekte idi (Camerlynck/Lyon-Caen,
1975:592). Halbuki grev, i÷çinin
doôal temel hakkÔ olup i÷verene
kar÷Ô çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔn düzenlenmesinde etkili olmaya çalÔ÷masÔdÔr.
õ÷ sözle÷mesini feshetmek amacÔnda
deôildir. Ba÷ka bir art niyeti yoktur.
Doôal hakkÔ olan çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔn kendi isteôine uygun olarak da
düzenlenmesini istemektedir. Tek
taraflÔ i÷veren isteôine uygun çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔn düzenlenmesi, zaten
özgür irade ile sözle÷me yapÔlmasÔnÔn mantÔôÔna da uygun deôildir. Bu
nedenle ulusal yasalarla grev esnasÔnda i÷ sözle÷mesinin feshedilemeyeceôi güvenceye alÔnmaktadÔr.
×v- Grev, Çal×çma æartlar×n×n
Düzenlenmesi Amac×n× Taç×r:
Grevin amacÔ, i÷verenle çalÔ÷ma
÷artlarÔnÔ belirlerken i÷çinin de kendi isteklerine uygun ÷artlarÔn sözle÷mede yer almasÔnÔ saôlamaktÔr.
Bunu yaparken i÷vereni etkileyebilmek için toplu halde hareket etmek
gerekir. Bunun dÔ÷Ônda bir i÷çinin
tek ba÷Ôna grev yapmasÔ ne i÷vereni etkiler ve ne de i÷çiye yarar saôlar. Üstelik ücret kesintisine veya i÷
sözle÷mesinin feshine fÔrsat vermi÷

olur. Bu nedenle toplu hareket etmek gerekir. Amaç, i÷vereni i÷çinin
isteklerine razÔ etmektir.
õ÷çiler tarafÔndan, bir ba÷ka i÷yerlerinde çalÔ÷an i÷çilere destek
verebilmek için yapÔlan “DayanÔ÷ma Grevi”, siyasi otoriteyi baskÔ
altÔna alarak i÷çi isteklerine uygun
yasalarÔn olu÷turulmasÔnÔ ve uygulanmasÔnÔ istemek amacÔyla yapÔlan “Siyasi Grevler”, tüm i÷çileri
ilgilendiren haklÔ isteklerini kabul
ettirmek ve kamu oyunu etkilemek
amacÔyla yapÔlan “Genel Grevler”,
diôer taraftan yapÔlan “Boykotlar”,
“Öôrenci Gösterileri”, bazÔ toplum
örgütlerinin yaptÔôÔ “Gösteriler”
hem yasalarla desteklenmemektedir
ve hem de grev özelliklerini ta÷ÔmamaktadÔrlar.
v- Grev, Yasal Dayanaäa Sahiptir: Grev nitelikli bir eylemin
mutlaka yasal dayanaôÔ olmalÔdÔr.
Yasal dayanaôÔ olmayan bir eylem,
hem toplum tarafÔndan benimsenmez ve hem de amacÔna çoôu zaman
ula÷amaz. Bu nedenle grev, yasal
kurallar kapsamÔnda etkili olur.
Grevi etkili kÔlabilmek için ulusal
yasalarla desteklenmelidir.
Grevle ilgili bazÔ uluslararasÔ
kurulu÷larÔn kabul etmi÷ olduôu
sözle÷meler de bulunmaktadÔr. Örneôin Avrupa Konseyi tarafÔndan
1961 yÔlÔnda Torino’da imzalanÔp,
1965 yÔlÔnda yürürlüôe giren ve
1996 yÔlÔnda Strasbourg’da (Gözden
Geçirilmi÷) Avrupa Sosyal öartÔ’nÔn
II. Bölümünün 6/4. Maddesine ile
Grev için yasal dayanak getirilmi÷tir. ööyle ki, “Menfaat uyu÷mazlÔôÔ
durumunda çalÔ÷anlarÔn ve i÷verenlerin, daha önce yapÔlan toplu sözle÷melerden doôabilecek yükümlülüklere baôlÔ olmak ko÷uluyla grev hakk×
dahil, toplu eylem hakkÔnÔ tanÔr.”
÷eklindedir. Avrupa Konseyi üye
devletlerin birçoôu 6/4. Madde hükümlerini onaylamÔ÷tÔr. Türkiye’de
2007 yÔlÔnda onaylamÔ÷tÔr (RG; T:
9.4.2007 - S: 26488). Ancak yine

aynÔ sözle÷menin IV. Bölümünün
G/1. Maddesine göre; “...demokratik
bir toplumda ba÷kalarÔnÔn hak ve özgürlüklerinin korunmasÔ ya da kamu
yararÔnÔn, ulusal güvenliôin, halkÔn
saôlÔôÔnÔn ya da ahlakÔn korunmasÔ
için ve ancak yasayla sÔnÔrlamaya ve
kÔsÔtlamaya tabi tutulabilir.” ÷eklinde greve bir sÔnÔrlama getirilmi÷tir
(Sur, 1987:1 dipnot).
1919’da Versailles BarÔ÷ Anla÷masÔ uyarÔnca kurulmu÷ ve 1946
yÔlÔnda BM’in (Birle÷mi÷ Milletler)
uzmanlÔk kurulu÷u olarak, sosyal
adalet ilkeleri, evrensel insan ve çalÔ÷ma haklarÔnÔn korunmasÔ amacÔyla kurulmu÷ olan ILO (International
Labour Organisation), çalÔ÷ma standartlarÔnÔ sözle÷meler ve tavsiyeler
yoluyla olu÷turmaktadÔr. Ancak,
grev konusunda ILO’nÔn Grev HakkÔ ile ilgili Sözle÷mesi veya Tavsiye
KararÔ bulunmamaktadÔr. Halbuki
ILO (UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Te÷kilatÔ) “Grev HakkÔnÔn” temel bir sendikal hak olduôunu savunmaktadÔr.
Fakat bu hakkÔn kullanÔlmasÔ ile ilgili bir yasal belgesi bulunmamaktadÔr. ILO için bu bir eksikliktir. Grev
konusu, ILO’da yapÔlan hazÔrlÔk çalÔ÷malarÔnda bir çok kere gündeme
gelmi÷, ancak nedense Konferans
Gündemine alÔnamamÔ÷tÔr.
1948 yÔlÔnda Birle÷mi÷ Milletler Genel Kurulunda kabul edilmi÷ olan “õnsan HaklarÔ Evrensel
Bildirisi”nin 23/4. Maddesinde ise
“Herkesin, çÔkarlarÔnÔn korunmasÔ
için sendikalar kurmaya ve bunlara katÔlmaya hakkÔ vardÔr.” denilmekte, fakat grev hakkÔndan söz
edilmemektedir. Bu da BM için bir
eksikliktir.
Türk Anayasa ve õ÷ Hukukunda grev konusunda 1961 yÔlÔndan
bu yana çe÷itli ÷ekillerde düzenlemeler yapÔlmÔ÷ olup, günümüzde
1982 AnayasamÔzÔn 54. Maddesinde
ve 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayÔlÔ
Sendikalar ve Toplu õ÷ Sözle÷mesi
Kanunu’nun (RG; T: 7.11.2012 - S:

28460) XI. Bölümünde 58. Maddeden itibaren düzenlemeler bulunmaktadÔr.
Sonuç
õ÷çiler, i÷verenle çalÔ÷ma ÷artlarÔ
konusunda özgür iradeleri ile ba÷a
ba÷ yaptÔklarÔ i÷ sözle÷melerinde, i÷veren kar÷ÔsÔnda pazarlÔk gücü her
zaman zayÔf kaldÔôÔndan sendikala÷arak hep birlikte sendika vasÔtasÔyla i÷verenle ikinci bir sözle÷me yapmaktadÔrlar. Ancak bu ikinci defa
yapÔlan sözle÷me görü÷meleri esnasÔnda taraflar anla÷amadÔklarÔ takdirde i÷çiler greve giderek, i÷vereni
isteklerine razÔ edebilmek amacÔyla, toplu olarak i÷yerini terk etmek
suretiyle i÷verenin faaliyetini ya
kÔsmen veya tamamen durdurmaktadÔrlar. Bu davranÔ÷, i÷çilerin temel
hakkÔdÔr. Bunu engellemek i÷çinin
özgür iradesiyle çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔ
belirlemelerine engel olmaktÔr. õ÷çinin özgür iradesini kÔsÔtlamak,
demokratik dü÷üncenin kabul edemeyeceôi bir davranÔ÷tÔr. Bu ancak
demokrasi dÔ÷Ô ülkelerde uygulanan
bir yöntemdir. SaygÔlarÔmla.
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1991 yÔlÔnda Sovyetler Birliôinin daôÔlmasÔna kadar iki kutupla
ya÷ayan dünya bu daôÔlma sonunda
tek kutuplu kaldÔ. Liberal politikalar yeniden öne çÔktÔ ve bütün dünya ekonomilerine egemen oldu. Bu
geli÷melerin en olumsuz tahribatÔnÔ
Ulus Devlet-Sosyal Devlet ya÷adÔ.
Ulus Devlet-Sosyal Devlet erozyona
uôradÔ. Bu erozyonu telafi görevi kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
uygulamalarÔ ile özel sektöre bÔrakÔldÔ. Ancak bu projelerin çoôunlu-

ôu ÷irketlerin imajlarÔnÔ düzeltmek,
yenilemek, kamuoyunda prestijlerini yükseltmek için, yani ÷irketlerin
reklamÔ yapÔlmak için uygulandÔ.
Ulus Devlet-Sosyal Devlet yapÔlarÔnÔn zayÔflamasÔ 2008 yÔlÔnda Amerika Birle÷ik Devletlerinde ba÷layan
sistem krizinin bütün dünyayÔ sarmasÔna neden oldu. SonrasÔnda yeni
bir kutup olu÷maya ba÷ladÔ, ba÷ka
olasÔlÔklar da konu÷uluyor.
02.07.2013 tarih, 1041 sayÔlÔ
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararÔ
ile onaylanan ve 06.07.2013 tarihli
mükerrer Resmi Gazetede yayÔmlanarak yürürlüôe giren Onuncu KalkÔnma PlanÔnda bu noktadan ba÷layarak yapÔlmÔ÷ olumlu tespitler,
amaç ve hedefler var.

O

Küresel sistemin ABD, AB,
BRIC ülkeleri ve Doôu Asya
gibi eksenler üzerinde çok
kutuplu bir yapÔya dönü÷mesi
beklenmektedir.

O

Yirmi birinci yüzyÔl; nitelikli
insan gücünü yeti÷tirmenin
yanÔnda küresel ölçekte bu
insanlarÔ kendisine çekebilen,
bu gücü doôru ve yerinde deôerlendiren, küresel bilgiyi
kullanarak yeni bilgiler üretebilen, bilgiyi ekonomik ve
sosyal faydaya dönü÷türebilen, bu süreci bilgi ve ileti÷im
teknolojileri ile bütünle÷tirebilen ve insan odaklÔ kalkÔnma anlayÔ÷ÔnÔ benimseyen ülkelerin yüzyÔlÔ olacaktÔr.

O

O

O

O

O

O

O

“Nitelikli õnsan, Güçlü Toplum” ba÷lÔôÔ altÔnda insan
için ve insanla beraber kalkÔnma yakla÷ÔmÔnÔn hayata
geçirilmesi ve geli÷mi÷liôin
toplumun farklÔ kesimlerine
yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔ
amacÔyla
uygulanacak politikalara yer
verilmektedir.

nitelikli kamu hizmetleriyle
desteklenen toplumsal ve idari bir yapÔnÔn olu÷turulmasÔ
amaçlanmaktadÔr.
O

Güçlü, çe÷itli, çoôulcu bir sivil toplum için uygun ortamÔn
olu÷turularak sosyal ve ekonomik kalkÔnma süreçlerine
toplumun tüm kesimlerinin
daha etkin katÔlÔmÔnÔn saôlanmasÔ temel amaçtÔr.

HÔzlÔ büyüyen ekonomilerin
ba÷langÔçta dü÷ük maliyetli i÷gücüne dayalÔ ucuz ve dü÷ük
teknolojili mal ihracÔ, zamanla taklitçi veya yenilikçi yüksek teknolojili ürünlere doôru
yayÔlmaktadÔr.

O

Tasarruf oranlarÔnÔn artÔrÔlarak yatÔrÔmlarÔn ve büyümenin
finansmanÔnda dÔ÷ kaynaklara
olan baôÔmlÔlÔôÔn azaltÔlmasÔ
büyük önem ta÷ÔmaktadÔr.

Sosyal ve ekonomik politikalar, ailenin korunmasÔ ve güçlendirilmesine katkÔ yapacak
÷ekilde birbirini tamamlayÔcÔ
ve destekleyici bir anlayÔ÷la
tasarlanacaktÔr.

O

Sokakta, aôÔr ve tehlikeli i÷lerde, aile i÷leri dÔ÷Ônda ücret
kar÷ÔlÔôÔ gezici ve geçici tarÔm
i÷lerinde çalÔ÷ma gibi çocuk
i÷çiliôinin en kötü biçimleri
önlenecektir.

Özellikle geli÷mekte olan ülkelerde nüfus ve refah artÔ÷Ôna baôlÔ olarak tarÔm ürünleri
talebinin yükselmesi ve gÔda
fiyatlarÔnÔn yüksek seviyede
kalmasÔ beklenmektedir. GÔda
fiyatlarÔndaki olasÔ artÔ÷lar,
gelirinin büyük bölümünü
gÔdaya harcayan kesimler açÔsÔndan olumsuz etkiler doôuracaktÔr.
Ülkemiz için yüksek cari açÔk
ve orta gelir tuzaôÔ riskleri devam etmektedir.
Onuncu KalkÔnma PlanÔ ile
Türkiye’nin uluslararasÔ deôer
zinciri hiyerar÷isinde üst basamaklara çÔkmÔ÷, yüksek gelir
grubu ülkeler arasÔna girmi÷
ve mutlak yoksulluk sorununu çözmü÷ bir ülke haline gelmesi amaçlanmaktadÔr.
õnsan haklarÔnÔn ve bireysel
özgürlüklerin adil ve hÔzlÔ
çalÔ÷an bir hukuk sistemiyle
garanti altÔna alÔndÔôÔ; etkili,
öngörülebilir ve kurumsalla÷mÔ÷ kamu politikalarÔ ile fÔrsat
e÷itliôi sunan; eri÷ilebilir ve

O

Yoksulluk ve sosyal dÔ÷lanma riski altÔnda bulunan kesimlerin fÔrsatlara eri÷imlerinin kolayla÷tÔrÔlmasÔ yoluyla
ekonomik ve sosyal hayata
katÔlÔmlarÔnÔn artÔrÔlmasÔ ve
ya÷am kalitelerinin yükseltilmesi, gelir daôÔlÔmÔnÔn iyile÷tirilmesi ve yoksulluôun azaltÔlmasÔ temel amaçtÔr.

O

Son on yÔlda azalma eôilimi
gösteren yurtiçi tasarruflarÔn
artÔrÔlmasÔna yönelik çalÔ÷malar sürdürülecektir.

O

õsrafÔn yoôun olduôu alanlarda israfla etkin mücadele edilecektir.

O

Plan döneminin ilk yÔllarÔnda TÜFE yÔllÔk artÔ÷ hÔzÔnÔn
yüzde 5 civarÔnda korunmasÔ,
sonrasÔnda ise yüzde 4,5’e indirilmesi hedeflenmektedir.

O

KayÔt dÔ÷Ô istihdam ve kayÔt
dÔ÷Ô ücretle mücadele edilerek
kayÔtlÔ çalÔ÷an sayÔsÔ artÔrÔla-

cak ve prim tabanÔ geni÷letilecektir.
PlanÔn birinci bölümünde kalkÔnmanÔn amacÔ “insanlarÔn refahÔnÔ
artÔrmak, hayat standartlarÔnÔ yükseltmek, temel hak ve özgürlüklerini güçlendirecek adil, güvenli ve
huzurlu bir ya÷am ortamÔ tesis etmek ve bunu kalÔcÔ kÔlmak” olarak
tanÔmlanmÔ÷tÔr.
YukarÔda yazÔlÔ olan tespit, amaç
ve tedbirlere ki÷isel olarak katÔlÔyorum. Onuncu KalkÔnma PlanÔ bir
önceki dönemde i÷gücü verimliliôinin yükseldiôini, verimlilik artÔ÷larÔnÔn büyümeyi sürükleyen faktör
olduôunu tespit etmi÷, insan faktörünün önemini görmü÷ ve insan
odaklÔ politikalar hedeflemi÷tir.
õlk olumsuz etkisini çalÔ÷anlarÔn
i÷siz kalmasÔ, daha kötü ko÷ullarda
çalÔ÷masÔ ÷eklinde gösteren özelle÷tirme uygulamalarÔna devam edilmesi; bir önceki plan döneminde
4,4 milyon i÷ yaratÔlmasÔna kar÷Ôn
i÷sizliôin yüzde onlar civarÔnda kaldÔôÔ hatÔrlanÔrsa, Onuncu KalkÔnma
PlanÔ döneminde 4 milyon i÷ olanaôÔ hedefinin yetersizliôi; esnek
çalÔ÷ma, alt i÷veren, geçici i÷ ili÷kisi
uygulamalarÔnÔn yaygÔnla÷tÔrÔlmak
istenmesi, çalÔ÷anlarÔn çalÔ÷ma sürelerinin uzatÔlmasÔnÔn dü÷ünülmesi,
kÔdem tazminatÔnÔn bireysel emeklilik sistemlerine yönlendirmesinin
hedeflenmesi; geçici istihdam bürolarÔnÔn yeniden gündeme getirilmesi
gibi hususlar yukarÔda katÔldÔôÔmÔzÔ
söylediôimiz amaç ve tedbirlerin uygulanmayacaôÔna i÷aret etmektedir.
Ücretli çalÔ÷anlarÔn yani çalÔ÷anlarÔn en büyük kesiminin ve bunlarÔn emeklilerinin teorik olarak
çok dü÷ük olduôu bilinen tasarruf
eôilimlerini tamamen kaybettikleri,
eksi tasarrufa geçtikleri, borçlarÔnÔ
ödemede acze dü÷tükleri bir ortamda; gerilediôi ifade edilen toplam
yurt içi tasarruflarÔn nasÔl artÔrÔlabileceôi de cevaplanmasÔ gereken bir
sorudur.
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Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik Destek Primi
Kesilmesine Devam Edilecek
Z
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aman zaman basÔnda sosyal güvenlik destek primine sÔnÔrlama
getirileceôine ili÷kin haberlerin yer
almasÔ üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba÷kanlÔôÔ açÔklama yaparak
haberlerin doôru olmadÔôÔnÔ duyurmu÷tu.

31.12.2008 tarihleri arasÔnda yüzde
12 olarak uygulanmÔ÷ ve takip eden
her yÔlÔn Ocak ayÔnda bir puan artÔrÔlmÔ÷tÔr. Ancak bu oranÔn yüzde
15’i geçemeyeceôine ili÷kin yasal
düzenleme uyarÔnca halen yüzde 15
olarak uygulanmaktadÔr.

edenlerden kesilen sosyal güvenlik
destek primine sÔnÔrlama getirilmesini ve bu kapsamda 59 ya÷ ve üstünde olanlardan sosyal güvenlik
destek primi kesilmemesini saôlayacak herhangi bir çalÔ÷mamÔz bulunmamaktadÔr” demi÷ti.

Kurum Ba÷kanlÔôÔ yaptÔôÔ açÔklamada: “Bilindiôi üzere sosyal güvenlik destek primi uygulamasÔ, kendi
adÔna ve hesabÔna baôÔmsÔz çalÔ÷an
sigortalÔlarÔmÔz yönünden, 1999
yÔlÔnda 1479 sayÔlÔ Esnaf ve Sanatkarlar ve Diôer BaôÔmsÔz ÇalÔ÷anlar
Sosyal Sigortalar kurumu Kanununa
eklenen Ek-20. madde ile getirilmi÷tir. Buna göre 1479 sayÔlÔ Kanuna
tabi ya÷lÔlÔk aylÔôÔ baôlananlardan,
kÔsaca herhangi bir i÷verene hizmet
akdi ile baôlÔ olmaksÔzÔn kendi adÔna ve hesabÔna baôÔmsÔz çalÔ÷anlarÔn
veya daha sonra çalÔ÷maya ba÷layanlarÔn, sosyal yardÔm zammÔ dahil tahakkuk eden aylÔklarÔndan, aylÔôÔn
baôlandÔôÔ veya tekrar çalÔ÷maya
ba÷lanÔldÔôÔ tarihi takip eden ayba÷Ôndan itibaren, çalÔ÷malarÔnÔn sona
erdiôi aya kadar yüzde 10 oranÔnda
sosyal güvenlik destek primi kesileceôi hükmü getirilmi÷tir.

Sosyal güvenlik destek primiyle
ilgili uygulama yukarÔda izah edilen mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir. DolayÔsÔyla, emekli
olduktan sonra çalÔ÷maya devam

Ancak TBMM sevk edilecek torba yasada benzer düzenlemeler yapÔlacaôÔ beklentisi yine gündemde.
Ancak BakanlÔktan alÔnan bilgiler
beklentileri doôrular nitelikte deôil.

Sosyal güvenlik destek primi oranÔ, 1.10.2008 tarihine kadar yüzde
10 olarak uygulanÔrken 1.10.2008-

4/C Kapsamćnda ÇalćĆanlarćn Çocuk ve Yemek
Yardćmlarćndan Kesilecek Prim Oranć Belirlendi

14

öubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayÔmlanan
Tebliôe göre; 657 sayÔlÔ Devlet
MemurlarÔ YasasÔnÔn 4/C kapsamÔnda çalÔ÷tÔrÔlan personele

yapÔlmakta olan yemek ve çocuk yardÔmÔnÔn sigorta primi
kesilmeyecek miktarÔnÔn oranÔ
belirlendi. YapÔlan düzenlemeye
göre 4/C kapsamÔnda çalÔ÷an si-

gortalÔlara yapÔlan çocuk yardÔmÔnÔn asgari ücretin yüzde dördü, yemek yardÔmÔnÔn ise yüzde
yirmisi sigorta priminden muaf
tutulacak.

Celal TOZAN
celaltozan@hotmail.com

Engelli ĄĆçi ÇalćĆtćrma Belgelerini Vize Yaptćrmayan
ĄĆverenler TeĆvikten Yararlanamayacak

õ

÷ YasasÔ uyarÔnca, engelli i÷çi çalÔ÷tÔrdÔklarÔna ili÷kin õöKUR’dan
aldÔklarÔ belgeleri Sosyal Güvenlik
Kurumunun õl ve Merkez Müdürlüklerine vererek 2013 yÔlÔnda sigorta prim te÷vikinden yararlanan
i÷verenlerin 2014 yÔlÔnda da yararlanabilmeleri için engelli i÷çi çalÔ÷tÔrdÔklarÔna ili÷kin belgeleri õöKUR’a
onaylatmalarÔ gerekiyor. Aksi takdirde
te÷vikten
yararlanmalarÔ
mümkün olmayacak.
Konu ile ilgili olarak kurum tarafÔndan yapÔlan duyuruda, “Bilindiôi gibi, 2008/77 sayÔlÔ Genelgede,
4857 sayÔlÔ Kanunun 30. maddesinde öngörülen sigorta primi i÷veren
hissesi te÷vikinden yararlanmakta
olan i÷verenlerin, her yÔl Ocak ayÔnda engelli sigortalÔ çalÔ÷tÔrdÔklarÔna

G

dair (Ek-1) belgelerini Türkiye õ÷
Kurumu õl/öube Müdürlüklerinden
onaylatarak i÷yerinin baôlÔ bulunduôu Sosyal Güvenlik õl/Merkez Müdürlüôüne ibraz edilmesi gerektiôi,
bu belgelerin her yÔl Ocak ayÔnda
ibraz edilmemesi halinde, aylÔk prim
ve hizmet belgelerinin 14857 veya
54857 sayÔlÔ Kanun türü seçilerek
gönderilmesinin engellenmesi amacÔyla daha önce verilmi÷ olan kodun
kaldÔrÔlacaôÔ ve bahse konu belgenin
yeniden ibrazÔna kadar bu i÷verenlerin söz konusu Kanunda öngörülen
te÷vikten yararlandÔrÔlmayacaklarÔ
açÔklanmÔ÷tÔr.
Bu baôlamda engelli sigortalÔ çalÔ÷tÔrdÔklarÔna ili÷kin belgeleri
2013 yÔlÔnda Kurumumuza ibraz
etmi÷ olan i÷verenler, söz konusu

belgelerin vizesini 2014 yÔlÔ içinde
yaptÔrmamalarÔ halinde, 2014/Ocak
ayÔna ili÷kin aylÔk prim ve hizmet
belgesinden ba÷lanÔlarak aylÔk prim
ve hizmet belgelerini 14857/54857
sayÔlÔ kanun numarasÔnÔ seçmek suretiyle düzenleyemeyeceklerinden,
4857 sayÔlÔ Kanunun 30. maddesinde öngörülen te÷vikten de yararlanamayacaklardÔr.
DolayÔsÔyla, 4857 sayÔlÔ Kanunun 30. maddesinde öngörülen te÷vikten yararlanÔlabilmesi için engelli
çalÔ÷tÔrmakla yükümlü olsun veya
olmasÔn engelli sigortalÔ çalÔ÷tÔran
i÷verenlerce bahse konu belgelerin
Türkiye õ÷ Kurumu il/bölge müdürlüklerinden vizesinin yaptÔrÔlarak,
i÷yerlerinin baôlÔ bulunduôu sosyal
güvenlik merkezine ibraz edilmesi
icap etmektedir” denildi.

Emeklilik YaĆćnćn Tespitinde 18 YaĆćn Altćnda
Geçen Hizmetler Dikkate Alćnćr

erek görsel, gerekse yazÔlÔ basÔnda yer alan haberlerde veya sorulara verilen cevaplarda, emeklilik ya÷ÔnÔn tespitine ili÷kin sigortalÔlÔk süresinin
hesabÔnda hata yapÔlÔyor. Emeklilik ya÷ÔnÔn kademeli
olarak belirlendiôi tablodan, sigortalÔnÔn emeklilik
ya÷ÔnÔn tespiti için 23.5.2002 tarihindeki sigortalÔlÔk
süresini hesaplarken, 18 ya÷Ôn altÔnda geçen hizmet
sigortalÔlÔk ba÷langÔcÔ olarak dikkate alÔnacak. Emeklilik ya÷Ô ile malullük ve ölüm aylÔôÔnÔ hak etmede
sigortalÔlÔk süresi hesaplanÔrken 18 ya÷Ôn altÔndaki

sigortalÔlÔk ba÷langÔcÔnÔn 1.4.1981’den önce ba÷layÔp,
ba÷lamadÔôÔna bakÔlmaksÔzÔn sigortalÔlÔk ba÷langÔcÔ
olarak dikkate alÔnacak.
1.10.2008 tarihinden sonraki malullük ve ölüm
aylÔôÔnÔ hak etmede gerekli olan sigortalÔlÔk süresinin
hesabÔnda 18 ya÷Ôn altÔnda geçen hizmetlerde 18 ya÷Ôn dolduôu tarih sigortalÔlÔk ba÷langÔcÔ olarak kabul
edilecek. 18 ya÷Ôn altÔndaki prim gün sayÔlarÔ ya÷ sÔnÔrÔna bakÔlmaksÔzÔn prim ödeme gün sayÔsÔna ilave
edilecek.
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Kćdem Tazminatć Hakkćnda
Temel Bilgiler
Abdulvahap SUNA
TÜRK-Ąą Hukuk DanćĆmanć

B

ilindiôi gibi kÔdem tazminatÔ i÷ hukukuna (i÷ hayatÔna)
1936 tarihli 3008 sayÔlÔ Yasa
ile girmi÷, 3008 sayÔlÔ Yasada yapÔlan deôi÷ikliklerle, 28.07.1969 tarih
ve 931 sayÔlÔ õ÷ Kanunu ile devam etmi÷, son olarak da 25.08.1971 tarihli
1475 sayÔlÔ õ÷ Kanunu ile ÷ekillenerek bu güne kadar gelebilmi÷tir.

3008 sayÔlÔ Yasa ile bütün i÷çiler
hakkÔndaki fesihlerde, 5 seneden
fazla olan her bir tam i÷ senesi için
ayrÔca 15 günlük ücret tutarÔnda
tazminat dahi verilirken, i÷ akdinin
i÷çi tarafÔndan feshi halinde kÔdem
tazminatÔ ödenip ödenmeyeceôi hususu YargÔtay õçtihadÔ Birle÷tirme
KararlarÔyla olumlu olarak deôerlendirilmi÷tir.

nunla 1475 sayÔlÔ õ÷ Kanununda deôi÷iklikler yapÔlmÔ÷ ve kÔdem tazminatÔ adeta yeniden düzenlenmi÷tir.
Bu deôi÷iklikle zorlayÔcÔ sebeple i÷
akdinin i÷çi tarafÔndan feshi halinde
kÔdem tazminatÔnÔn ödeneceôi esasÔ
getirilmi÷, ayrÔca i÷çiye her tam yÔl
için ödenecek kÔdem tazminatÔ miktarÔ 15 günden 30 günlük ücret tutarÔna yükseltilmi÷tir.

YukarÔda belirtildiôi gibi çe÷itli
deôi÷iklikler ve yeniden düzenlenen
yasalar sonrasÔnda 1475 sayÔlÔ Yasa,
25.08.1971 tarihinde kabul edilmi÷,
4.07.1975 tarih ve 1927 sayÔlÔ ka-

õ÷yerinin ba÷kasÔna devri halinde eski i÷verenin ödemekle yükümlü olduôu kÔdem tazminatÔ aksine
bir hüküm yoksa yeni i÷verenin
sorumlu olacaôÔ, kÔdem tazminatÔ

masÔ (Ödenmeyen kÔdem tazminatÔ için fesih tarihindeki mevduata
uygulanan en yüksek faiz oranÔnÔn
uygulanmasÔ gerektiôi, fesih tarihinden sonra deôi÷en ve yükselen faiz
oranlarÔnÔn uygulanamayacaôÔ Y.9
H.D. 10.06.1996 T. 1995/38221 E.
1996/ 13129 K.) getirilmi÷ ve aynÔ
deôi÷iklikle çalÔ÷Ôrken evlenen kadÔn
i÷çinin evlilik tarihinden itibaren bir
yÔl içerisinde i÷ akdini bu nedenle
feshi halinde kÔdem tazminatÔna hak
kazanacaôÔ düzenlenmi÷tir.
KÔdem tazminatÔ yalnÔzca õ÷ Kanununda, Deniz õ÷ Kanununda ve
BasÔn õ÷ Kanununda düzenlenmi÷tir.
KÔdem tazminatÔna hak kazanma
ko÷ullarÔ genel olarak ÷öyle sÔralanabilir:
– õ÷ KanunlarÔna tabi hizmet
akdi ile çalÔ÷ma bulunmalÔdÔr.
– Bir tarafÔ i÷çi olup 4857 sayÔlÔ
yasanÔn 8. maddesinde belirlendiôi gibi i÷ görmeyi, diôer
tarafÔn da (i÷veren) ücret ödemeyi üstlenmesinden olu÷an
bir i÷ sözle÷mesi olmalÔdÔr.
hesabÔnda baz alÔnacak ücretin son
ücret olduôu, son ücret bulunurken
ücretin sabit olmadÔôÔ hallerde para
ve parayla ölçülebilen kanuni ve
akdi menfaatlerin (yemek, yol ücreti
gibi) dikkate alÔnacaôÔ düzenlemeleri getirilmi÷tir.
10.12.1982 tarih ve 2762 sayÔlÔ
Yasa ile getirilen yeni düzenlemede, i÷çilere her bir hizmet yÔlÔ için
ödenecek kÔdem tazminatÔnÔn yÔllÔk
miktarÔnÔn toplu i÷ sözle÷mesi veya
i÷ sözle÷mesiyle artÔrÔlsa bile, Devlet
MemurlarÔ Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna TC Emekli
SandÔôÔ Kanunu hükümlerine göre,
bir hizmet yÔlÔ için ödenecek azami
emeklilik ikramiyesini a÷amayacaôÔ
kabul edilmi÷tir.
29.07.1983 tarih ve 2869 sayÔlÔ
Yasa ile kÔdem tazminatÔnÔn ödemesinin gecikmesi halinde ödenmeyen
süre için en yüksek faizin uygulan-

– ÇalÔ÷ma süresi en az bir yÔl ve
daha fazla olmalÔdÔr.
– õ÷ sözle÷mesi, i÷çi tarafÔndan
4857 sayÔlÔ YasanÔn 17 ve 24.
maddelerine göre haklÔ bir nedenle feshedilmelidir. (õ÷ sözle÷mesi i÷çi tarafÔndan haklÔ bir
nedenle feshetmeyi dü÷ünmesi
halinde, hizmet süresi yeterliyse dayandÔôÔ haklÔ nedenin olu÷umundan itibaren altÔ i÷günü
içerisinde gerçekle÷tirmesi gerektiôi Y.9.H.D.04.03.1998/572
E. 4407 K. õ÷verenin de bir olay
nedeniyle ancak altÔ i÷günü içerisinde feshedebileceôi kabul
edilmi÷tir.)
– õ÷ akdi, i÷veren tarafÔndan 4857
sayÔlÔ yasanÔn 17 ve 25. (ahlak
ve iyi niyet kurallarÔna aykÔrÔlÔk hali dÔ÷Ônda saôlÔk ve zorlayÔcÔ nedenler ile tutuklanma ve
gözaltÔna alÔnma nedenleriyle

bildirimsiz fesih) maddelerine
göre haksÔz feshedilmelidir.
– õ÷ sözle÷mesi askerlik nedeniyle feshedilmi÷ olmalÔdÔr.
– ÇalÔ÷tÔôÔ sÔrada evlenen kadÔn,
evlilik tarihinden itibaren bir
yÔl içinde i÷ sözle÷mesini feshetmelidir.
– õ÷çi, baôlÔ bulunduôu kanunla
kurulu kurum veya sandÔklardan ya÷lÔlÔk, emeklilik veya
malullük aylÔôÔ yahut toptan
ödeme almak amacÔyla i÷ten
ayrÔlmalÔdÔr.
– õ÷çi 506 sayÔlÔ YasanÔn 60.
maddesinin 1. fÔkrasÔnÔn (A)
bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen ya÷ dÔ÷Ônda
kalan ÷artlarÔ veya aynÔ YasanÔn geçici 81. maddesine göre
ya÷lÔlÔk aylÔôÔ baôlanmasÔ için
öngörülen sigortalÔlÔk süresini
ve prim ödeme gün sayÔsÔnÔ tamamlayarak kendi istekleriyle
i÷ten ayrÔlmÔ÷ olmalÔdÔr.
– õ÷çinin ölümü halinde, ÷artlarÔ
olu÷mu÷sa mirasçÔlarÔna ödeme yapÔlmaktadÔr.
KÔdem tazminatÔ ödemekle yükümlü i÷veren, i÷yerini veya i÷yerinin bir bölümünü hukuki bir i÷leme
dayalÔ olarak ba÷ka birine devrettiôinde, devir tarihinde i÷yerinde
veya bir bölümünde mevcut olan i÷
sözle÷meleri bütün hak ve borçlarÔ
ile birlikte devir alana geçmesi yasa
hükmüdür. (4857 sayÔlÔ YasanÔn 6/1
maddesi.)
Devir tarihinden önce dolmu÷
olan ve devir tarihinde ödenmesi
gereken borçlardan devreden i÷verenin sorumluluôu 2 yÔl ile sÔnÔrlÔdÔr.
(4857 sayÔlÔ YasanÔn 6/3 maddesi.)
AsÔl i÷verenin i÷in bir bölümünü alt i÷verene devri halinde i÷ akdi
feshedilen i÷çinin kÔdem tazminatÔndan her iki i÷verenin mü÷tereken ve
müteselsilen sorumlu olduôu YargÔtay içtihatlarÔ ile açÔklÔôa kavu÷turulmu÷tur.
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ünyada ve ülkemizde istihdam yapÔsÔndaki deôi÷iklikler, çalÔ÷anlarÔn dayanÔ÷masÔnÔ ve örgütlenmesini zayÔflatmÔ÷tÔr.
Bu duruma en belirgin örnek olarak
alt i÷veren uygulamasÔnÔ gösterebiliriz. Bir i÷letmenin içerisinde birden
çok alt i÷verenin (ta÷eron) bulunmasÔ, hak arama yollarÔnÔ da zorla÷tÔrmÔ÷tÔr. Genel olarak bakÔldÔôÔnda, 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu esneklik
üzerine kurgulanmÔ÷, i÷çilerden çok
i÷yerlerinin korunmasÔ ilkesi benimsenmi÷tir. Alt i÷veren uygulamasÔ,
belirli süreli çalÔ÷tÔrma, kÔsmi süreli

çalÔ÷tÔrma ve çaôrÔ üzerine çalÔ÷tÔrma gibi õ÷ Kanununda yer alan düzenlemeler korumasÔz bir istihdam
biçimini getirmi÷tir. Esnek çalÔ÷ma
biçimleri olan alt i÷veren, çaôrÔ üzerine çalÔ÷ma, belirli süreli çalÔ÷ma,
kÔsmi çalÔ÷ma, denkle÷tirme gibi
maddeler i÷ ve sosyal güvenlik haklarÔna eri÷ilmeyi de zorla÷tÔrmÔ÷tÔr.
Bireysel ve toplu i÷ hukukunun en
sorunlu alanÔ olan alt i÷veren ile i÷çi
çalÔ÷tÔrma, kamu ve özel kesim i÷yerlerinde her yönüyle adaletsizlik öngörmü÷tür. Ücret ve sosyal yardÔmlar
yönünden zayÔf kalan alt i÷veren (ta÷eron) i÷çileri, sendika haklarÔnÔ da
kullandÔklarÔnda i÷ten çÔkarmalar ile
kar÷Ô kar÷Ôya kalmÔ÷lardÔr.
Alt i÷veren uygulamasÔ, istisna
olmaktan çÔkmÔ÷, temel bir kurala

dönü÷mü÷tür. Bu ÷ekilde, alt i÷veren i÷çilerinin bireysel i÷çilik haklarÔ
olan insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷ ve ücret, toplu sözle÷me ve grev haklarÔndan yoksun bÔrakan esnek istihdam
biçimleri i÷gücünü de kuralsÔz bir
yöne götürmü÷tür.
4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu, bu temel
soruna çözüm getirmek amacÔyla alt
i÷verene asÔl i÷in verilmesini belirli
ko÷ullara baôlamÔ÷tÔr. “AsÔl i÷in bir
bölümünde i÷letmenin ve i÷in gereôi
ile teknolojik nedenlerle uzmanlÔk
gerektiren i÷ler” ölçütü olmadan alt
i÷verene i÷ verilemeyeceôine ili÷kin
õ÷ Kanunu’nun 2. maddesi 6. fÔkrasÔnda net bir ÷ekilde yazÔlÔ olmasÔna
raômen, çoôu kez bu madde dÔ÷Ôna
çÔkÔlarak alt i÷veren i÷çileri çalÔ÷tÔrÔlmaktadÔr. Kanunun madde gerekçesi ve yasama çalÔ÷malarÔ dikkatli bir

biçimde incelendiôinde, “i÷letmenin
ve i÷in gereôi ile teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren i÷ler” ko÷ulunun tek bir ko÷ul olduôu açÔk
bir ÷ekilde görülmektedir.
ÇalÔ÷anlarÔ korumayan hiç bir
sistemin ba÷arÔlÔ olma ÷ansÔ yoktur.
Esnek çalÔ÷ma biçimleri, yasal ve
anayasal yükümlülüklerden kaçmanÔn bir aracÔ olmu÷tur. õ÷yeri ve
i÷letme birlikteliôini bozan alt i÷veren uygulamalarÔna bakÔldÔôÔnda,
ba÷ta muvazaa olmak üzere dü÷ük
ücret ile çalÔ÷tÔrma, i÷ güvencesinden kaçÔnma, asÔl i÷verenin toplu i÷
sözle÷mesinin uygulanmamasÔ için
i÷verenlerin maliyetlerini azaltan bir
istihdam biçimi olarak kullanÔlmaktadÔrlar.
õ÷ Kanunun koruyucu yönünden
ziyade, i÷çileri korumayan maddeleri daha fazla ele÷tiri almaktadÔr.
Esnek istihdam biçimleri ile birlikte, örgütlenme ve toplu i÷ sözle÷me
haklarÔnÔ kullanmak isteyen i÷çiler
i÷ten çÔkarÔlmakta veya sendika üyeliôinden istifaya zorlanmaktadÔrlar.
õ÷ Kanununda çalÔ÷anlarÔ maôdur eden uygulamalar olarak ba÷ta
muvazaanÔn tespiti, i÷e iade ve toplu i÷ sözle÷meden yararlanmak için
yargÔya ba÷vurulmaktadÔr. YargÔ kararlarÔ, her kesim için referans olmalÔdÔr.
AnayasamÔzÔn 128. maddesinin
1. fÔkrasÔnda “Devletin Kamu õktisadi Te÷ebbüslerinin ve diôer tüzel
ki÷ilerinin genel idare esaslarÔna
göre yürütmekle yükümlü olduklarÔ
kamu hizmetlerinin gerektirdiôi asli
ve sürekli görevlerin memurlar ve
diôer kamu görevlileri eliyle görüleceôi” belirtilmi÷ olmasÔna raômen,
kamu kurulu÷larÔnda hizmet alÔm
yoluyla i÷çi çalÔ÷tÔrÔlmasÔ, açÔk bir
Anayasa ihlalidir.
KaldÔ ki, 4857 sayÔlÔ õ÷
Kanunu’nun ilgili maddesinde asÔl
i÷in, asÔl i÷verenin i÷çisiyle yürütüleceôini hüküm altÔna almasÔna raô-

men, kamuda muvazaalÔ i÷çi çalÔ÷tÔrma yoluna gidilmesi, sosyal hukuk
devleti ilkelerine açÔk bir aykÔrÔlÔk
olu÷turmu÷tur.
4857 say×l× åç Kanunun 2.
maddesinin 6. f×kras×nda yer alan
alt içveren tan×m× deäiçtirilmemeli
ve “as×l için bir bölümünde içletmenin ve için gereäi ile teknolojik
nedenlerle uzmanl×k gerektiren içler” ibaresine kamu ve özel kesim
içverenlerinin uymamas×na aä×r
müeyyideler getirilmelidir.
Alt i÷veren konusunda kamu
i÷yerleri kötü bir örnek olduôundan, 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunun 2.
maddesinin 8 ve 9. fÔkralarÔ olarak
01.07.2006 tarihinde 5538 sayÔlÔ
Kanunun 18. maddesi ile düzenlenen ve “kamu kurum ve kurulu÷larÔ
ile bunlarÔn doôrudan veya dolaylÔ olarak sermayesinin en az yüzde
ellisine sahip olduôu ortaklÔklara”
ayrÔcalÔk getiren hükümler madde
metninden çÔkarÔlmalÔdÔr.
Belediyeler Kanunu’nun 67.
maddesi, aynÔ paralelde olduôundan
ta÷eron i÷çi çalÔ÷tÔrma yaygÔnlÔk kazanmÔ÷tÔr. AsÔl i÷veren ve alt i÷veren

Çal×üanlar× korumayan
hiç bir sistemin baüar×l×
olma üans× yoktur.
Esnek çal×üma biçimleri
ile yasal ve anayasal
yükümlülüklerden
kaçman×n bir arac×
olmuütur. úüyeri ve iületme
birlikteliùini bozan alt
iüveren uygulamalar×na
bak×ld×ù×nda, baüta
muvazaa olmak üzere
düüük ücret ile çal×üt×rma,
iü güvencesinden
kaç×nma, as×l iüverenin
toplu iü sözleümesinin
uygulanmamas× için
iüverenlerin maliyetlerini
azaltan bir istihdam biçimi
olarak kullan×lmaktad×rlar.

i÷çileri her açÔdan ayrÔmcÔ bir uygulamaya dönü÷mü÷tür. Bu i÷çiler
yardÔmcÔ nitelikte bir i÷ yapmadÔklarÔndan, kadroya geçmeyi çoktan hak
ediyorlar.
Ülkemiz tarafÔndan 1960 yÔlÔnda
kabul edilerek iç hukuk normu haline gelen Bir Amme MakamÔ TarafÔndan YapÔlan Mukavelelere Konulacak ÇalÔ÷ma öartlarÔna õli÷kin 94
sayÔlÔ ILO Sözle÷mesi hükümlerine
uyulmalÔdÔr.
6356 sayÔlÔ Sendikalar ve Toplu
õ÷ Sözle÷mesi Kanununun “Toplu i÷
sözle÷mesinden yararlanma” ba÷lÔklÔ
39. maddesine a÷aôÔdaki hüküm ilave edilmelidir.
“AynÔ i÷kolunda çalÔ÷Ôyor olmak
ko÷uluyla alt i÷verenin i÷çileri asÔl
i÷verenin taraf olduôu toplu i÷ sözle÷mesinden taraf i÷çi sendikasÔna
üye olmak veya dayanÔ÷ma aidatÔ
ödemek ko÷uluyla yararlanÔrlar.”
ÇalÔ÷anlarÔn haklarÔnÔ arama,
koruma ve geli÷tirme bakÔmÔndan
endüstriyel demokrasi olarak görülen bireysel ve toplu i÷ hukuku batÔ
deôerleri paralelinde bir çevreye
getirilmelidir. Ülkemizin AB üyelik
sürecinde en önemli müktesebatÔ
olarak bilinen “õstihdam ve sosyal
politika” gereklerinin yerine getirilmesi için i÷ mevzuatÔmÔzda çalÔ÷anlarÔn haklarÔnÔ koruyan ve geli÷tiren
deôi÷ikliklere gidilmelidir.
Alt i÷veren uygulamasÔ ile i÷yerinde e÷it davranma ilkesi bozulmaktadÔr. Her ÷eyden önce, bu soruna bir çözüm getirilmelidir. AynÔ
i÷yerinde çalÔ÷an i÷çilerin statülerinden dolayÔ farklÔ uygulamalar gidilmemesi gerekir.
õ÷çi ve i÷veren talepleri, hukuk
kurallarÔ kapsamÔnda ve sosyal diyalog ile ele alÔnmalÔdÔr. Ucuz i÷çilik, bir sömürü aracÔ olmaktan çÔkarÔlmalÔdÔr. ÇalÔ÷anlarÔ korumasÔz
bÔrakan mevzuatÔmÔz yeniden ele
alÔnmalÔ, gerekli olan deôi÷ikliklere
gidilmelidir.
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alÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ tarafÔndan 26-27
Eylül 2013 tarihlerinde toplantÔya çaôÔrÔlan “10. ÇalÔ÷ma Meclisinin gündem konularÔndan birisi
de “Özel õstihdam BürolarÔ AracÔlÔôÔ õle Geçici õ÷ õli÷kisi” olmu÷tur.
Konu, ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ’nca 2013 MayÔs ayÔnda düzenlenen ‘ÇalÔ÷ma Meclisi HazÔrlÔk
ToplantÔsÔ’ gündem ba÷lÔklarÔ arasÔnda yer almÔ÷ ve fakat TÜRK-õö, bu
konuyu görü÷mek üzere olu÷turulan
çalÔ÷ma grubunda yer almamÔ÷tÔr.
ÇalÔ÷ma Meclisi’ne sunulan raporlar arasÔnda yer alan “Özel õstihdam BürolarÔ AracÔlÔôÔ õle Geçici õ÷
õli÷kisi” raporunun sunu÷unda ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ “Bu
yönde bir düzenleme ihtiyacÔ i÷veren
kesimi tarafÔndan sÔk sÔk dile getirilmekte” ifadesiyle i÷verenin talebini
ortaya koymu÷ ve “bir düzenleme
yapÔlmasÔ için konu ÇalÔ÷ma Meclisi gündemine alÔnmÔ÷tÔr” ifadesiyle
yapÔlmak istenilen açÔklanmÔ÷tÔr.
AynÔ sunu÷ta “i÷çi kesimi tarafÔndan
‘kölelik düzeninin bir aracÔ’ olarak
nitelendirilerek geçici i÷ ili÷kisine
yönelik düzenlemelere kar÷Ô durulmaktadÔr” tespiti de yapÔlmÔ÷tÔr.

õ÷verenlerin, yakla÷Ôk on yÔl önce
gündeme ta÷Ônan õ÷ Kanunu deôi÷ikliôi sÔrasÔndaki talepleri arasÔnda
“kiralÔk i÷çilik” olarak da bilinen
özel istihdam bürolarÔ aracÔlÔôÔ ile
geçici i÷ ili÷kisi kurulmasÔna ili÷kin
düzenleme de yer almÔ÷tÔr. TÜRK-õö;
4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu tasarÔ halindeyken, tasarÔnÔn tümünün ruhuna
egemen olan esneklik anlayÔ÷ÔnÔn bir
uzantÔsÔ olarak ortaya çÔkan ve atipik çalÔ÷malarÔ yasal zemine ta÷Ôyan
maddelere itiraz etmi÷tir. Bu maddeler arasÔnda yer alan iki kavrama da,
sonucu itibariyle i÷çinin ve emeôin
sömürüsüne yol açacaôÔ endi÷esiyle,
özellikle kar÷Ô çÔkÔlmÔ÷tÔr. Bunlar;
O

õ÷ Kanunu ön tasarÔsÔnÔn 92.
maddesinde yer verilen “özel
istihdam bürolarÔ” ile

O

Takip eden 93. maddesinde
de yer alan “Mesleki faaliyet
olarak ödünç i÷ ili÷kisi” düzenlemeleridir.

õ÷ Kanunu kabul edildiôinde,
özel istihdam bürolarÔ yeni i÷ kanununda -i÷verenlerin ifadesiyle çaôda÷ i÷ kanununda- yer almÔ÷ ancak
mesleki faaliyet olarak ödünç i÷ ili÷kisi kanun metninden çÔkarÔlmÔ÷tÔr.
Sosyal taraflar arasÔnda o dönemde yapÔlan müzakereler sonucu bir
uzla÷maya varÔlmÔ÷ olmasÔna kar÷Ôn
“kiralÔk i÷çilik” konusu i÷veren tarafÔndan sürekli gündemde tutulmakta ve bu konu yine ve yeniden, bu

kez toplanan ÇalÔ÷ma Meclisi’nde
gündem maddesi yapÔlmÔ÷tÔr. Düzenleme ile özel istihdam bürolarÔ
“aracÔ büro” konumunun yanÔ sÔra
“geçici istihdam bürosu” da yapÔlmak istenmekte, hukuki açÔdan i÷çinin asÔl i÷vereninin geçici istihdam
bürosu olmasÔ amaçlanmaktadÔr.
õstihdamda esneklik saôlamak isteyen i÷verenlerin bu yolla amaçlarÔna
ula÷masÔ saôlanmak istenmektedir.
Yürürlükte olan õ÷ Kanununun
90. maddesi ile özel istihdam bürolarÔna izin verilmi÷ olup madde
ba÷lÔôÔ “i÷ ve i÷çi bulmaya aracÔlÔk”
tÔr. AnÔlan maddede “i÷ arayanlarÔn
elveri÷li olduklarÔ i÷lere yerle÷tirilmeleri ve çe÷itli i÷ler için uygun i÷çiler bulunmasÔna aracÔlÔk görevi,
Türkiye õ÷ Kurumu ve bu hususta
izin verilen özel istihdam bürolarÔnca yerine getirilir” denilmektedir.
Yine bu amaçla 4904 sayÔlÔ Türkiye õ÷ Kurumu Kanununun 17 ile
20. maddeleri arasÔnda özel istihdam
bürolarÔ detaylÔ olarak düzenlenmi÷
ayrÔca “Özel õstihdam BürolarÔ HakkÔnda Yönetmelik” yayÔnlanarak yürürlüôe girmi÷tir.
Özel istihdam bürolarÔ, yasal
düzenlemede de yer aldÔôÔ üzere,
Kurumca (yani õöKUR) i÷ piyasasÔnÔn ihtiyaçlarÔ dikkate alÔnarak belirlenecek sayÔda ve aranan ko÷ullar
çerçevesinde seçilmek ve izin verilmek kaydÔyla faaliyetlerde bulunabilmektedir. Halen birçok özel istih-

dam bürosu yasal olarak faaliyetini
sürdürmektedir. Özel õstihdam BürolarÔnÔn gösterdiôi geli÷im, ülkenin
kamu istihdamÔndan sorumlu tek
kurumu tarafÔndan “Özel õstihdam
BürolarÔna Destek” ba÷lÔklÔ bir açÔklama ile 14.09.2013 günü kamuoyuna duyurulmu÷tur. AnÔlan duyurudan ÷u önemli bilgileri edinmek
mümkün olmu÷tur:
O

O

O

Özel õstihdam BürolarÔ kurulmaya ba÷ladÔôÔ 2004 yÔlÔndan bu yana önemli mesafeler
kat’etmi÷tir.
õöKUR 9 yÔllÔk süre zarfÔnda
626 istihdam bürosunun açÔlmasÔ için izin vermi÷tir. öu an
itibariyle (Eylül 2013) 348
özel istihdam bürosu faaliyetini sürdürmektedir.
2004-2012 yÔllarÔ arasÔnda
93 bin 176’sÔ kadÔn, 179 bin
763’ü erkek olmak üzere toplamda 272 bin 939 ki÷i özel
istihdam bürolarÔ aracÔlÔôÔyla
i÷e yerle÷tirilmi÷tir.

AçÔklamada ayrÔca özel istihdam
bürolarÔ ile ilgili yapÔlan son deôi÷iklikler ve getirilen kolaylÔklar konusunda bilgilere de yer verilmektedir.
õ÷gücü piyasasÔnda görev yapan özel
istihdam bürolarÔnÔn gösterdiôi geli÷menin, aynÔ piyasada görev yapan
kamu kurumu tarafÔndan tespiti ve
desteklenmesi önemlidir. Bu alanda
kamu-özel i÷birliôinin ve dayanÔ÷masÔnÔn ba÷arÔlÔ bir örneôi olarak
dikkat çekmektedir.
Özel istihdam bürolarÔ ile ilgili
bu veriler BakanlÔkça hazÔrlanan ve
ÇalÔ÷ma Meclisi’ne sunulan raporda
da ayrÔntÔlÔ olarak yer almaktadÔr.
Özel istihdam bürolarÔ tarafÔndan
dokuz yÔllÔk dönemde i÷e yerle÷tirilen yakla÷Ôk 273 bin ki÷inin 163 bini
ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da
doktora derecesinde eôitime sahiptir. Diôer bir ifadeyle, aôÔrlÔklÔ olarak nitelikli ve eôitimli i÷gücünün
i÷e yerle÷tirilmesi söz konusudur.

Peki, aynÔ dönemde devletin istihdam kurumunda durum nedir?
Bununla ilgili herhangi bir veri raporda yer almamaktadÔr. Ancak
Kurum verilerinden yararlanarak
bir tespitte bulunmak mümkündür: AnÔlan 2004-2012 arasÔ 9 yÔllÔk dönemde Kurum tarafÔndan 1
milyon 709 bin ki÷i yurtiçinde i÷e
yerle÷tirilmi÷tir. AyrÔca yurtdÔ÷Ônda
istihdamda aracÔlÔk edilen 535 bin
ki÷i bulunmaktadÔr. Sadece geçtiôimiz yÔl içinde 556 587 bin ki÷i õöKUR tarafÔndan i÷e yerle÷tirilmi÷tir.
BunlarÔn yakla÷Ôk 419 bini ise özel
sektörde olmu÷ ve bunlarÔn 113 bini
de sanayi sektöründe istihdam edilmi÷tir.
õstihdam hizmetlerinin deôi÷en
siyasal, toplumsal ve ekonomik ortamÔ dikkate alan bir stratejik plan
çerçevesinde düzenlenmesi esastÔr.
TÜRK-õö, son yÔllarda ülkemizde
kamunun küçültülmesi anlayÔ÷Ô ve
bu anlayÔ÷Ôn sonuçlarÔndan biri olarak i÷ bulma ve i÷e yerle÷tirme i÷inin
özel bürolara terkedilmesi ÷eklindeki yakla÷ÔmÔ geçmi÷ten bu yana
benimsememektedir. Bu kapsamda
devletin istihdam kurumunun, etkinliôini azaltacak giri÷imler kar÷ÔsÔnda daha duyarlÔ olmasÔ gerekmektedir. Kamu istihdam hizmeti,
i÷sizliôin toplumsal ve ekonomik
etkilerine ili÷kin olarak ortaya çÔkan tepkilerin ve duyarlÔlÔklarÔn
sonucudur. UluslararasÔ ÇalÔ÷ma
Örgütü’nün (ILO) 2 sayÔlÔ sözle÷mesi “i÷sizlik” hakkÔndadÔr. Özellikle
ekonomik kriz döneminde hÔzla
yaygÔnla÷an i÷sizlik ile birlikte i÷çi
istismarÔ artmÔ÷, özellikle özel istihdam bürosu adÔ altÔnda ortaya çÔkan
birtakÔm kurulu÷larca çaresiz insanlar sömürülmü÷tür. YapÔlan düzenlemelerle i÷e aracÔlÔkta kamu tekeli
getirilmi÷tir.
1990’larÔn liberal ekonomi anlayÔ÷Ô ve küreselle÷me ortamÔ içinde,
kamu istihdam hizmetleri de piyasala÷tÔrÔlmak istenmektedir. TÜRK-õö,
özel istihdam bürolarÔnÔn faaliyeti-

nin geni÷lemesine zemin hazÔrlayacak giri÷imlere, yani belli bir dönem
sonunda, i÷ bulma ve i÷e yerle÷tirme
i÷inin devlet i÷i olmaktan çÔkarÔlmasÔ ihtimaline de yol açabilecek
düzenlemelere ilkesel olarak kar÷Ô
çÔkmaktadÔr. Çünkü böylesi bir durumda, i÷gücü arzÔ ile i÷gücü talebinin i÷verende birle÷mesi gibi tekelci
bir yapÔ ve bir sonuç ortaya çÔkacaktÔr. Bu durum, sendikal örgütlenmenin de en büyük engeli olacaktÔr.
Ülkemiz, ILO’nun 181 SayÔlÔ
Özel õstihdam BürolarÔ Sözle÷mesini
daha imzalamamÔ÷tÔr. Öncelikle yapÔlmasÔ gereken bu sözle÷menin bir
an önce imzalanmasÔ ve çalÔ÷anlarÔn
güvenceye kavu÷turulmasÔdÔr. Bu
sözle÷menin temel ilkeleri arasÔnda,
çalÔ÷anlarÔn kötü niyetli uygulamalara kar÷Ô korunmasÔ, toplu pazarlÔk hakkÔ ve sendika özgürlüôünün
saôlanmasÔ gibi esaslar belirtilmi÷tir.
ILO’nun 188 sayÔlÔ tavsiye kararÔnda
da i÷çilerin korunmasÔ hususu bir
kez daha vurgulanmÔ÷tÔr.
Ülkemizde i÷gücü gerçek manada korunamamaktadÔr. Özel istihdam bürolarÔ mevzuatÔnÔn daha da
serbestle÷mesi ile kuralsÔz çalÔ÷ma
ve kayÔtdÔ÷ÔlÔk -yasal koruma altÔnda- me÷rula÷tÔrÔlmÔ÷ olacaktÔr. Özellikle denetimin sÔnÔrlÔ ve kayÔtdÔ÷Ô
istihdamÔn yaygÔn olduôu ülkemiz
i÷gücü piyasasÔ bakÔmÔndan bu husus ayrÔ bir önem ta÷ÔmaktadÔr. õ÷gücü piyasasÔnÔn yapÔsÔ, iç mevzuatÔmÔz (bireysel i÷ hukuku, toplu i÷
hukuku ve sosyal güvenlik hukuku)
gerekli olan güvenceleri saôlamamaktadÔr.
TÜRK-õö; zaten var olan yapÔda
bile yeteri düzeyde korunamayan
i÷çi ve i÷çi emeôinin daha da korunamaz hale gelme olasÔlÔôÔnÔ temel
alarak getirilmek istenen bu düzenlemelere kar÷Ô çÔkmaktadÔr.
TÜRK-õö; “istihdamÔ artÔrmak”
amacÔ gerekçe gösterilerek i÷gücü
piyasalarÔna esneklik saôlayan atipik
çalÔ÷ma biçimlerinin eklenmesi ve
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esnekliôi yaygÔnla÷tÔrma giri÷imlerini, yeni sorunlar doôuracak ve i÷
barÔ÷ÔnÔ bozacak uygulamalar olarak
deôerlendirmektedir.
Özellikle õ÷ YasasÔ taslaôÔnda yer
alan ve görü÷meler sonucunda kabul edilmeyen düzenlemelerin yeniden, Ôsrarla gündeme getirilmesi
ve bu yönde düzenleme yapÔlmak
istenmesi sosyal diyalogu zedeleyen
ve sosyal taraflar arasÔnda güven
duygusunu ortadan kaldÔran bir tutumdur.
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Geçmi÷ dönemden hatÔrlanacaôÔ
üzere, i÷verenlerin talebi doôrultusunda “Özel õstihdam BürolarÔ aracÔlÔôÔyla geçici i÷ ili÷kisine mesleki
faaliyet olarak imkan tanÔnmasÔ”
düzenlemesi 5920 sayÔlÔ Kanun TasarÔsÔ ile 2009 yÔlÔnda yine yapÔlmak
istenmi÷tir. õlgili tasarÔda, i÷çilerin
özel istihdam bürolarÔ tarafÔndan belirli sürelerle deôi÷ik i÷verenlere kiralanmasÔ, i÷çilerin her türlü haktan
yoksun ve dü÷ük ücretlerle, insan
onuruna yakÔ÷Ôr i÷ kavramÔndan çok
uzak bir biçimde çalÔ÷tÔrÔlmasÔ durumu söz konusu olmaktaydÔ. õ÷çi
kesimi getirilen düzenlemeyi “çalÔ÷ma barÔ÷ÔnÔ bozacak, i÷çilerin örgütlenmesine engel olacak ve i÷çilerin
güvencesiz ortamda insan onuruna
yakÔ÷mayan bir ücret düzeyinde çalÔ÷tÔrÔlmasÔna neden olacak” uygulama olarak deôerlendirmi÷ ve SayÔn
Cumhurba÷kanÔ’ndan kanun teklifinin veto edilmesi istenmi÷tir. õ÷çi
kesiminin bu talebi SayÔn Cumhurba÷kanÔ tarafÔndan uygun bulunmu÷
ve yapÔlan düzenleme TBMM’ne
iade edilmi÷tir.
Türkiye’de öncelikle yapÔlmasÔ
gereken, demokratikle÷me sürecinin
çalÔ÷ma hayatÔ mevzuatÔnÔ da kapsayacak ÷ekilde geni÷letilmesi ve hÔzlandÔrÔlmasÔdÔr.
Toplumun temelini olu÷turan
özgürlük, demokrasi, insan haklarÔna saygÔ ile hukukun üstünlüôü
kavramlarÔnÔn ortak paydasÔ, bile÷-

kesi sendikal hak ve özgürlüklerdir.
Türkiye’de çalÔ÷ma hayatÔnÔn uluslararasÔ hukuk, norm ve standartlarÔ
temel alÔnarak yasal düzenlemelerde
ve uygulamada egemen olmasÔ çabalarÔ önemini korumaktadÔr.
Ancak, uygulanan ekonomik ve
sosyal politikalarÔn çalÔ÷ma hayatÔna
yansÔmasÔ, i÷çilerin ya÷ama ko÷ullarÔnÔn bozulmasÔ ve kazanÔlmÔ÷ haklarÔn tartÔ÷ma konusu edilmesi olmaktadÔr. Zaten mevcut haliyle bile
yeteri seviyede korunamayan i÷çi ve
i÷çi emeôinin daha da korunamaz
hale gelmesine yol açacak düzenlemeler Ôsrarla gündemde tutulmakta,
ortamÔn uygun olduôu var sayÔlan
durumlarda tekrar ortaya çÔkarÔlmaktadÔr.
Geçici i÷ ili÷kisinin özel istihdam bürolarÔ aracÔlÔôÔyla kurulmak
istenmesi hizmet alÔm sözle÷meleri
adÔ altÔnda dü÷ük maliyetli i÷gücü
temini için ta÷eron firmalarÔnÔn bir
nevi i÷gücü kiralama bürosu haline
dönü÷türülmesi anlamÔndadÔr. Küresel rekabette ba÷arÔ için ekonominin sosyal politikalarla ve koruyucu
i÷ yasalarÔyla olu÷an yapÔsÔ esneklik,
serbestle÷me, kural azaltma düzenlemeleriyle deôi÷tirilmek istenmektedir.
Geçmi÷ döneme bakÔldÔôÔnda,
insanlarÔn istikrarlÔ bir ÷ekilde istihdam edilmeleri ve düzenli bir gelire
sahip olabilmeleri nispeten saôlanabiliyordu. Bu yapÔda, ücretli çalÔ÷anlarÔn sayÔsÔ giderek artmÔ÷, milli
gelirden alÔnan pay giderek yükseltilebilmi÷tir. Ancak günümüzde bu
durum söz konusu deôildir. Ekonomik büyüme yeterli ücretle istihdam saôlayamayacak ya da yoksulluôu azaltamayacak kadar yava÷
geli÷mektedir. Özellikle ekonomide ya÷anan küresel krizin istihdamÔ olumsuz etkilemesi ve i÷sizliôin
yaygÔnla÷masÔ, i÷gücü piyasasÔnÔ esnekle÷tirme yönündeki çabalara yoôunluk kazandÔrmÔ÷tÔr. Ancak amaç
istihdamÔn artÔrÔlmasÔ ve i÷sizliôin

azaltÔlmasÔ deôil, küresel rekabeti
sürdürebilmek için i÷gücü maliyetini daha da dü÷ürmektir.
Dünya daha ileri düzeyde ekonomide bir bütünle÷meye doôru
giderken izlenen çizgi dolambaçlÔ
ve e÷itsiz olmu÷tur. Bu yeni yapÔlanmada sermaye kesimi i÷gücüyle
kar÷Ôla÷tÔrÔldÔôÔnda daha kazançlÔ
çÔkmÔ÷tÔr. ÇalÔ÷anlarÔn ya÷amlarÔnÔ
sürdürebilmek için bir i÷e ihtiyaçlarÔ
olduôu gerçeôi ile hayatlarÔ esir alÔnmak istenmektedir.
õ÷gücü piyasasÔnda çalÔ÷anlarÔn
sürekliliôine ihtiyaç vardÔr ve bunun
verimlilik için gerekli bir unsur olduôu kabul edilmektedir. Esneklik
ve güvencenin birlikte dü÷ünülmesi
gerektiôi açÔktÔr ve sürekli istihdam
edilen i÷gücünün verimli olduôu da
bilinmektedir. Ancak esnekliôin bir
“çirkin yüzü” olduôu da göz ardÔ
edilmemelidir. Getirilmek istenen
düzenleme “kolay ve ucuz i÷ten çÔkarma” arayÔ÷larÔnÔn bir sonucudur.
Esnek güvence konusunda sürekli emsal gösterilen Avrupa Birliôi
uygulamalarÔ ile ülke modellerinin
doôru deôerlendirilmesi gerekmektedir. õ÷gücü piyasasÔnÔn esnek olduôu ülkelerden söz ederken, i÷e almanÔn ve çÔkarmanÔn kolay, i÷gücü
devrinin yüksek olduôu, bu sayede
istihdamÔn yüksek ve i÷sizliôin dü÷ük olduôu ileri sürülmektedir. Ama
nedense bu ülkelerde i÷sizlik ödemelerinin de yüksek olduôu ve aktif
i÷gücü piyasasÔ politikalarÔnÔn etkin
biçimde uygulandÔôÔ gerçeôi ihmal
edilmektedir.
Ülkemizdeki esneklik tartÔ÷malarÔnda, gelir ve istihdam güvencesi boyutu bir bütün olarak dikkate
alÔnmamaktadÔr. SÔklÔkla örnek verilen Hollanda’da sendikala÷ma oranÔ
yüzde 23 ve fakat toplu i÷ sözle÷mesi kapsamÔnda olanlarÔn oranÔ yüzde
80 civarÔndadÔr. Endüstri düzeyinde
sosyal diyalog toplu i÷ anla÷malarÔyla saôlanmaktadÔr.

Amaç sadece bir i÷e sahip olmak
deôildir. Ki÷iler kendilerine, aileleriyle birlikte insan onuruna yara÷Ôr
bir ya÷amÔ saôlayabilecek geliri elde
etmek, güvenli ko÷ullarda ve temel
haklarÔnÔ kullanarak çalÔ÷mak istemektedir.

O

Esneklik ile ilgili düzenlemelerde temel varsayÔmlardan birisi de
-kiralÔk i÷çilik düzenlemesinin gerekçesinde olduôu gibi- Türkiye’de
i÷gücü piyasasÔnÔn katÔ olduôudur.
Bu belirleme bir “÷ehir efsanesi”
olarak sÔk sÔk dile getirilmekte ve
bu ko÷ullarda rekabeti sürdürmenin
güçlüôü ileri sürülmektedir.
Türkiye’de i÷gücü piyasasÔnÔn
katÔ olduôunu iddia etmek kolay ve
fakat kabul etmek oldukça zordur.
O

O

O

O

O

Ülkemizde 2012 yÔlÔ itibariyle
sosyal güvenlik kapsamÔndaki
i÷çilerin yüzde 93’ü özel sektördedir.

O

KayÔt dÔ÷Ô istihdam ücretliyevmiyeli kesimde yüksektir.
Her be÷ i÷çiden biri kayÔt dÔ÷Ô
istihdam edilmektedir.
Sosyal koruma ücreti olmasÔ
gereken asgari ücret, özel sektörde çalÔ÷an i÷çilerin, örneôin
2012 AralÔk ayÔ itibariyle yüzde 43’ünün sosyal güvenlik
primine esas geliridir. Asgari
ücretin biraz üstünde prim
ödeyenleri de ilave ettiôimizde bu oran yüzde 70 olmaktadÔr.
Devletin resmi istatistik kurumu tek bir i÷çinin geçim ko÷ullarÔ için gerekli tutarÔ 2012
sonu itibariyle aylÔk net 1.025
lira olarak hesaplamÔ÷, ancak
i÷veren-hükümet kesimi asgari ücreti net 773 lira olarak
belirlemi÷tir.
2013 Haziran itibariyle; kamuda ortalama aylÔk kazanç
2.421 liradÔr. Özel kesimde
ise 1.563 liradÔr. AynÔ dönem-

hasÔlatÔ içindeki payÔ -özel firmalar- itibariyle sadece yüzde
5 civarÔndadÔr.

de aylÔk asgari ücret ise 979
liradÔr ve bu tutarlar brüttür.

O

õ÷ Kanununda haftalÔk çalÔ÷ma süresi 45 saattir. Bir yÔlda
yapÔlacak fazla çalÔ÷malarÔn
toplam süresi ise 270 saat ile
sÔnÔrlandÔrÔlmÔ÷tÔr. DolayÔsÔyla
i÷çilerin bir yÔl içinde haftalÔk ortalama çalÔ÷ma süresi en
fazla 50,2 saat olabilecektir.
Ancak TÜõK verilerine göre;
haftada ortalama 50 saatten
fazla çalÔ÷anlarÔn tüm ücretliler içindeki payÔ yüzde 42
civarÔndadÔr. Türkiye’de fiili
çalÔ÷ma süreleri -özellikle de
kayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷an- özel sektör
i÷çileri açÔsÔndan yasal üst sÔnÔrÔn çok daha üstünde gerçekle÷ebilmektedir.
ÇalÔ÷ma sürelerindeki artÔ÷
i÷çilerin gelirine yansÔmamaktadÔr. õ÷çiler fazla çalÔ÷makta
ve fakat fazla çalÔ÷ma ücreti
ödenen yerler çok kÔsÔtlÔ olmaktadÔr. Özellikle denkle÷tirme, telafi çalÔ÷masÔ gibi
düzenlemelerden sonra fazla
mesai ücreti ödenmesi istisna
bir uygulama olmu÷tur.
2013 Temmuz ayÔ itibariyle sendikala÷ma oranÔ yüzde
8,88’dir. Toplam sendikalÔ i÷çi
sayÔsÔ 1 milyon civarÔnda ve
de aôÔrlÔklÔ olarak halen kamu
kesimindedir.

O

Toplu sözle÷me kapsamÔndaki
i÷çi sayÔsÔ halen ve sadece 657
bin civarÔndadÔr. Özel sektörde istihdam edilen her yüz i÷çiden sadece 4’ü toplu sözle÷meden yararlanabilmektedir.

O

Toplu i÷ sözle÷mesi yapÔlan
yerlerde ücret yanÔ sÔra ikramiye, sosyal haklar ve ödemeleri mevcuttur. Ancak õstanbul Sanayi OdasÔ’nÔn 500
Büyük Firma Anketi sonuçlarÔndan görüleceôi üzere, i÷gücü maliyetinin toplam satÔ÷

O

õ÷gücü piyasasÔnÔn katÔ olduôu söylenen ülkemizde, hem
de kayÔtlÔ ve örgütlü büyük sanayi i÷yerlerinde bile i÷çi devri yüzde 40’lara ula÷maktadÔr.

O

Türkiye’de, hem de ekonomik
kriz döneminde milyonlarca
i÷çi “istifa” ederek i÷ten ayrÔlabilmektedir.

Temel yakla÷ÔmÔn i÷gücü maliyetini dü÷ürmek amacÔ ta÷ÔdÔôÔ bir
yapÔda saôlanan istihdamÔn “insana
yakÔ÷Ôr” düzeyde olmayacaôÔ açÔktÔr.
ÇalÔ÷ma ve ya÷ama ko÷ullarÔ daha da
olumsuz olacak, ortaya çÔkan durum
“yeni kölelik düzeni” olacaktÔr. Özel
istihdam bürolarÔ aracÔlÔôÔyla geçici
i÷ ili÷kisi kurulmasÔ uygulamasÔnÔn
olduôu çoôu AB ülkesinde var olan
çalÔ÷ma ve ya÷ama ko÷ullarÔnÔn “kiralÔk i÷çi” aleyhine geli÷tiôi ortaya
çÔkmÔ÷tÔr.
TÜRK-õö, özel istihdam bürolarÔnÔn emek sömürüsüne yol açma
olasÔlÔôÔnÔ her zaman için göz önünde bulundurmakta ve “i÷ bulma/i÷e
yerle÷tirme” i÷inde, i÷veren tekeli
kurulmasÔna ve i÷gücü maliyetlerinin bu yolla dü÷ürülmesine kar÷Ô
çÔkmaktadÔr.
Çaôda÷ devlet, sadece ki÷i hak
ve özgürlüklerini tanÔmakla yetinen
bir yapÔda örgütlenen deôil, aynÔ
zamanda ki÷ilerin insan onuruna
yara÷Ôr bir ya÷am düzeyine ula÷masÔnÔ saôlamaya dönük düzenlemeleri
gerçekle÷tiren, bu yapÔnÔn olu÷masÔnÔ saôlayacak kurumlara yer veren
bir yapÔdÔr. Toplum içinde onurlu
ya÷amÔ saôlayacak ko÷ullarÔn olu÷turulmasÔ esas itibariyle sosyal devlet
anlayÔ÷Ôyla ba÷lamaktadÔr.
Öncelikle yapÔlmasÔ gereken, i÷çi
hak ve özgürlüklerinin evrensel ilke
ve standartlara uygun olarak düzenlenmesi, ya÷am ve çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn temel insan haklarÔna uygun
olarak geli÷tirilmesi olmalÔdÔr.
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Uluslararasć Sendikal Hareket

Sharan Burrow Uluslararasć
Sendikal Hareketi Deăerlendirdi
U
luslararasÔ Sendikalar Konfederasyonu-ITUC Genel Sekreteri
Sharan Burrow, UluslararasÔ ÇalÔ÷ma
Örgütü-ILO’nun web sitesinde yayÔnlanan röportajÔnda, sendikal hareketin 2013 yÔlÔndaki kazanÔmlarÔnÔ
ve 2014 yÔlÔnda kar÷Ô kar÷Ôya kalacaôÔ
zorluklarÔ deôerlendirdi. 2014 yÔlÔnÔn MayÔs ayÔnda Berlin’de gerçekle÷tirilecek olan ITUC Kongresinden
beklentilerini de anlatan Burrow,
i÷çi haklarÔ için verilen mücadelede
ILO’nun önemine de deôindi.
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2013 yÔlÔnda yürürlüôe giren ILO
Sözle÷mesi ile ev i÷lerinde çalÔ÷anlarÔn
insan onuruna yakÔ÷Ôr ko÷ullarda çalÔ÷abilmeleri için önemli bir adÔm atÔldÔôÔnÔ ifade eden Burrow, hali hazÔrda
11 ülkenin Sözle÷meyi onayladÔôÔnÔ,
pek çoôunun da yakÔnda onaylamasÔnÔ beklediôini söyledi. DünyanÔn
en zengin ülkelerinden birisi olan
Katar’da i÷çi haklarÔ için ba÷latÔlan
uluslararasÔ kampanyanÔn küresel
ölçekte sömürüye dikkat çektiôini
söyledi. Reform için baskÔ olu÷turmaya devam edileceôini belirtirken;
Katar’da gerçekle÷tirilecek Dünya KupasÔ vesilesiyle FõFA’nÔn da ILO’nun
temel standartlarÔnÔn kar÷ÔlanmasÔ
için en üst düzeyde Ôsrar etmesini
kayda deôer bulduôunu ifade etti.
Katar’Ôn yanÔ sÔra pek çok ülkede
insanlarÔn kölelik ko÷ullarÔnda çalÔ÷tÔrÔldÔôÔnÔ, bunlara kar÷Ô mücadele
ettiklerini söyleyen Burrow, 2013
yÔlÔnÔn i÷çiler açÔsÔndan ilerleme
kaydedilen bir yÔl olarak deôerlendirilebileceôini dü÷ündüôünü belirtti.
Özellikle gençler için olmak üzere,
örgütlenmeye yaratÔcÔ yakla÷Ômlar
geli÷tirdiklerini, uluslararasÔ sendikal dayanÔ÷mayÔ gerçek anlamda
artÔrdÔklarÔnÔ, uluslararasÔ kampanyalarla i÷çi haklarÔnÔn ihlal edildiôi
ülkelerde küresel bloklar olu÷tur-

mada ba÷arÔlÔ olduklarÔnÔ söyledi.
OECD Çokuluslu öirketler Rehberinin bir ÷ekilde kullanÔlmasÔnda ve
küresel federasyonlarÔn yeni küresel
çerçeve anla÷malarÔ olu÷turmasÔnda sendikal hareket adÔna ba÷arÔ
elde edildiôine deôindi. Burrow,
Bangladesh’te Rana Plaza’da ya÷anan
ve 1100 i÷çinin hayatÔnÔ kaybetmesi ve 2.500 i÷çinin yaralanmasÔ ile
sonuçlanan felaket sonrasÔ, UNI ve
IndustriALL’un tüm kar÷Ô koymalara raômen, ana giyim markalarÔnÔ
i÷ güvenliôi konusunda uluslararasÔ
sendikal hareketle birlikte çalÔ÷maya
ikna ettiklerini söyledi. Sonuç olarak, çe÷itli ülkelerde sendikalarÔnÔn
üye sayÔlarÔnÔn arttÔôÔnÔ, özellikle
Gürcistan’da çok önemli ilerlemeler
saôlandÔôÔnÔ ve i÷çilerin ya÷amlarÔnÔ
iyile÷tirecek reformlar yapÔldÔôÔnÔ
söyleyerek, sendikal hareketin 2013
yÔlÔnda güç kazandÔôÔnÔ söyledi.

Burrow, bunlarÔn yanÔnda insanlarÔn hükümetler ve politikacÔlardan
oldukça fazla beklentisi olduôunu,
ama bu beklentilerle yapÔlanlar arasÔnda büyük bir uçurum olduôunu
ifade etti. 2008 krizinden sonra, temel reformlar yapma konusunda
verilen sözlerin tutulmadÔôÔnÔ, e÷itsizliôin arttÔôÔnÔ, iklim deôi÷ikliôinin tehlike olu÷turduôunu söyledi.
Rusya’da gerçekle÷tirilen G20’de bir
hareketlilik ya÷andÔôÔnÔ ve bildiride
sendikal hareketin endi÷elerine yer
verildiôini, ancak kararlÔlÔkla takip
edilmediôini belirtti. Somut ilerleme
olarak sadece, G20 i÷verenleri ile i÷
ve çÔraklÔk konusunda yapÔlan anla÷mayÔ gösterdi. AyrÔca, Dünya bankasÔnÔn borçlandÔrma prosedüründe
çalÔ÷ma standartlarÔnÔ dikkate almasÔ
konusunda ilerleme kaydedildiôini,
IMF’nin söylemlerinde e÷itsizlikten
ve ekonomik faaliyetin meyvelerinin

payla÷ÔlmasÔna gerek olduôundan
bahsettiôini, toplu pazarlÔôÔn nihayet
ekonomik iyile÷me ve zenginlik için
kaçÔnÔlmaz bir araç olarak görüldüôünü ifade etti. Bu çerçevede; özellikle, Avrupa’da yaygÔnla÷an kemer
sÔkma politikalarÔnÔn sona erdirilmesi gerektiôini belirtti.

Burrow, MayÔs ayÔnda Berlin’de
yapÔlacak 3. Dünya Kongresi’nin yenilikçi bir Kongre olacaôÔnÔ ve güçlü
bir eylemsel çerçeveye odaklanacaôÔnÔ söyledi. Sendikal hareketin temel
sÔkÔntÔlarÔnÔ dikkate alacak ÷ekilde
Kongre çalÔ÷malarÔnÔn devam ettiôini belirtti ve eylem için hedeflenen
üç temel noktayÔ ÷öyle özetledi:
-Sendikal büyüme, ortak örgütlenme, küresel temalar üzerine
stratejik kampanyalar, kayÔt dÔ÷Ônda
örgütlenme, örgütlenme ve toplu
pazarlÔk haklarÔ için uluslararasÔ kapasitenin in÷a edilmesi.
-Sürdürülebilir i÷ler, güvenceli
gelir, sosyal koruma, i÷ güvencesi,
iklim deôi÷ikliôi, yoksulluk, mali reformlar, kürsel ekonomi.
-HaklarÔn realizasyonu, riskli
ülkeler için eylem planlarÔ hazÔrlamak, en kötü ÷ekilde i÷çi hakkÔ ihlali yapan ülkeleri “izleme listesine”
almak, i÷çi haklarÔna, ekonomik ve
sosyal adalete saygÔ duyulmasÔnÔ
saôlamak için taktik ve strateji geli÷tirmek.
Bu üç temel noktada, ILO’nun
standartlarÔ ve teknik çalÔ÷malarÔyla
sosyal adalet için çok önemli bir role
sahip olduôunu söyleyen Burrow;
Kongrenin, karma÷Ôk problemlere
yenilikçi çözümler getireceôini ve
dayanÔ÷ma için uluslararasÔ sendikal
hareketin tüm potansiyelini ortaya
çÔkaracaôÔnÔ belirtti.

UăraĆ GÖK
intdept@turkis.org.tr

“G20 Ąstihdam ve Büyüme Krizini Göăüslemeli”

ö

ubat’Ôn ilk haftasÔnda, Sydney’de
bir araya gelen G20 õstihdam
ÇalÔ÷ma Grubu, Avustralya’nÔn ba÷kanlÔôÔnÔ yürüttüôü 2014 dönemi
önceliklerini görü÷tü. ToplantÔ, ekonomik kriz sonrasÔ büyümenin sadece “bazÔ” G20 ülkelerinde ve sÔnÔrlÔ
düzeyde görüldüôü bir dönemde
yapÔldÔ.

DünyanÔn en büyük 20 ekonomisine sahip ülkelerin sendika liderlerinin temsil edildiôi L20; söz konusu
toplantÔya sunduôu bildiride, bu sÔnÔrlÔ büyümenin kÔrÔlgan olduôunu,
risklerin devam ettiôini, iyile÷menin
zayÔf olduôunu, ILO’nun istihdam
eôilim raporunda da ifade edildiôi
gibi istihdama bir katkÔsÔnÔn olmadÔôÔnÔ belirtti. Giderek artan ve 2013
yÔlÔ itibarÔ ile 202 milyona ula÷an
dünya i÷siz sayÔsÔnÔn ve özellikle pek
çok G20 ülkesinde yeti÷kin i÷siz sayÔsÔnÔ ikiye katlayan genç i÷sizliôinin
kabul edilemez olduôunu ifade etti.
Önlem alÔnmazsa bu sorunun yapÔsal bir soruna dönü÷eceôi konusunda uyarÔda bulundu. Sonuç olarak
L20, G20’nin öncelikli olarak, dünyayÔ kasÔp kavuran i÷ ve istihdam

krizi ile mücadele etmesi gerektiôini
belirtti. Kaliteli i÷ler yaratÔlmasÔnÔ ve
bunu saôlamak için olu÷turulacak
politikalarÔn ulusal büyüme planlarÔna da derz edilmesini istedi.
Dönem ba÷kanÔ ülkenin i÷çi sendikalarÔ konfederasyonu ACTU DÔ÷
ili÷kiler yetkilisi Grant Belchamber;
õstihdam ÇalÔ÷ma Grubu toplantÔsÔnda, L20’nin görü÷leri çerçevesinde
sürdürülebilir iyile÷meyi engelleyen
konularÔ altÔ ba÷lÔk altÔnda özetledi:
Politika entegrasyonu-Makroekonomi, maliye ve i÷gücü piyasalarÔ
ile ilgili koordine edilmi÷, birbiri ile
uyumlu politika paketlerine ihtiyaç
bulunmaktadÔr.
YatÔrÔm-Büyüme öncesi makro
politikalarla daha üretken bir yatÔrÔmÔn desteklenmesi gerekmektedir.
AltyapÔ yatÔrÔmÔ-G20 ülkelerinin
büyük çoôunluôunda kamu altyapÔ
yatÔrÔmlarÔna ihtiyaç bulunmaktadÔr.
E÷itsizlik-Büyüme için kötü olduôu gibi emeôin payÔnÔn giderek
azalmasÔna da neden olmaktadÔr.
Bunu durdurmak için asgari ücret ve
toplu pazarlÔk gibi mekanizmalarla

güçlü ücret tabanÔ olu÷turulmasÔ gerekmektedir.
õçerme-Politikalar; kaliteli çÔraklÔk, gençlere verilecek garantiler ve
genel olarak daha iyi çocuk bakÔmÔ,
küresel tedarik zincirlerinde i÷ güvenliôi saôlayan aktif i÷gücü piyasasÔ
politikalarÔ (kadÔnlar, gençler, azÔnlÔklar ve engelliler için) ve beceri ile
yeteneklerin geli÷tirilmesine odaklanmalÔdÔr.
KayÔt dÔ÷ÔlÔk-õ÷çi haklarÔnÔ ve sosyal koruma tabanÔnÔ güçlendirmek
suretiyle kayÔt dÔ÷Ô, kayÔt altÔna alÔnmalÔdÔr.
L20 konuyla ilgili yaptÔôÔ açÔklamada, G20 politikacÔlarÔnÔn halk
nezdinde yeniden güven kazanmasÔ
için yapÔlmasÔ gerekenlerin, bu altÔ
konu ba÷lÔôÔ altÔnda yer aldÔôÔnÔ ifade etti. L20 ve i÷veren kesimini temsil eden B20’nin G20 sürecine katkÔ
sunabileceôini belirtti. öu an yürütülen kaliteli çÔraklÔk inisiyatifinde
olduôu gibi sosyal taraflarÔn, alt yapÔ
finansmanÔ, iklim deôi÷ikliôi, sorunlu tedarik zincirleri ve kayÔt dÔ÷Ô gibi
alanlarda da önemli katkÔlar sunabileceôini ifade etti.
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ilindiôi gibi küreselle÷menin
emek piyasasÔ üzerindeki
etkisi yadsÔnamaz derecede
önemli. ööyle ki, küresel ekonominin sahip olduôu dinamizm çalÔ÷ma
hayatÔnda kuralsÔzla÷ma ba÷ta olmak üzere, bili÷im teknolojilerine
aôÔrlÔk verilmesi suretiyle i÷gücüne
olan ihtiyacÔn azalmasÔ gibi birtakÔm
olumsuz etkileri beraberinde getirmi÷tir. Dünya üzerindeki ula÷ÔmÔn
kolay hale dönü÷mesini de dü÷ünecek olursak, tek bir küresel piyasa
olu÷turulmasÔ durumu ile kar÷Ô kar÷Ôya olduôumuz gerçeôinin farkÔna
varÔrÔz.
Günümüzde olu÷turulmaya çalÔ÷Ôlan söz konusu bu küresel piyasa
3 temel unsur üzerinde ÷ekillenmektedir; ekonomik anlamda hÔzlÔ
büyüme, emek piyasasÔna ili÷kin politikalarda esneklik, adaletsizlik ve
cinsiyetler arasÔ e÷itsizlik.
Geçtiôimiz son 40 yÔl içerisinde özellikle ba÷ta Almanya, ABD
ve Japonya olmak üzere yüksek gelir oranÔna sahip Birle÷ik KrallÔk,
Avustralya, Kanada, Fransa, õtalya,
Danimarka ve Hollanda gibi ileri
ekonomilerde günün rayicine göre

ayarlanmÔ÷ ücret payla÷ÔmÔna bakacak olursak a÷ÔrÔ bir dü÷ü÷ olduôunu
gözlemleriz. Öte yandan verimlilik
ve gerçek ücretler arasÔnda da son
10 yÔlda ters bir orantÔ gözlemlenmektedir. Yani dünya ortalamasÔna
bakÔldÔôÔnda i÷ piyasasÔnda verimlilik artarken gerçek ücretler tam tersine dü÷ü÷ eôilimindedir.
Bu da ÷unu gösteriyor ki, ekonomik kalkÔnma oranÔ ile adaletsizlik
ve gelir daôÔlÔmÔ doôrudan doôruya ters orantÔlÔdÔr. Yani küreselle÷me süreci, ekonomilerin geli÷mesi
ile gelir daôÔlÔmÔndaki e÷itliôin ters
orantÔlÔ biçimde ilerlemesi üzerine
kurgulanmÔ÷tÔr.
Sadece Kuzey Amerika, Avustralya ve coôrafi sahaya daôlÔmÔ açÔsÔndan az nüfusa sahip Rusya’nÔn
kuzeyi ile õskandinav ülkeleri hariç
÷u an dünya üzerinde günde 1 USD
ile ya÷ayan nüfus oranÔ oldukça yüksektir.
Bu noktada Birle÷mi÷ Milletlerin
(BM) Yoksulluk tanÔmÔnÔ hatÔrlamak
faydalÔ olabilir. BM yoksulluk kavramÔnÔ iki ÷ekilde tanÔmlamaktadÔr;

1) ‘Esasen yoksulluk tercihlerden
ve olanaklardan feragat etmenin yanÔ
sÔra insanlÔk onuruna da aykÔrÔ bir
durumdur. Yani topluma etkin bir biçimde dâhil olabilmek için gerekli en
temel kapasiteden yoksun olmaktÔr.
Bir aileyi besleyebilmek ve giydirebilmek için yeterli ölçüde mali güce sahip olamamak, okula gidememek ya
da tÔbbi bakÔm görememek, üzerinde
kendi yiyeceôini yeti÷tirebileceôi bir
topraôa veya geçimini saôlayabileceôi
bir i÷e sahip olmamak ve kredi olanaklarÔna eri÷im saôlayamamak yoksul olmak demektir’.
2) Yoksulluk, güvencesiz olmak
ve güçsüz olmakla beraber bireylerin, hane halkÔnÔn ve topluluklarÔn
dÔ÷lanmasÔ anlamÔna gelir. Yoksulluk ÷iddete yatkÔnlÔôÔ içerisinde bulunduran, temiz su veya hijyenden
yoksun, kenarda, kö÷ede kalmÔ÷, kÔrÔlgan ortamlarda ya÷amaya delalet
eden bir olgudur.
HatÔrlanacaôÔ üzere, 2000 senesinde BM bünyesinde gerçekle÷tirilen Özel Oturum’da 8 maddelik
Milenyum Hedefleri belirlenmi÷ti.
Söz konusu hedefleri bir kez daha
anÔmsatalÔm;

1. A÷ÔrÔ derecedeki yoksulluk ve
açlÔôÔ ortadan kaldÔrmak
2. Evrensel anlamda temel eôitimi hayata geçirmek
3. KadÔna salahiyet vermek ve
cinsiyet e÷itliôini te÷vik etmek
4. Çocuk ölümlerini azaltmak
5. Ana saôlÔôÔnÔ iyile÷tirmek
6. HIV/AõDS, sÔtma ve diôer hastalÔklar ile mücadele etmek
7. Çevresel sürdürebilirliôi saôlamak
8. KalkÔnma için küresel ortaklÔk
meydana getirmek
UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü
ILO’nun 2012 tarihli Küresel õstihdam Eôilimi ba÷lÔklÔ raporunda küresel boyuttaki i÷siz sayÔsÔnÔn 197
milyona ula÷tÔôÔ kaydedilmi÷tir. Rapor küresel ölçekli i÷sizlik oranÔnÔn
ise %4,4 olduôunu vurgulamÔ÷tÔr.
Yine Raporda dünya genelindeki 1524 ya÷ arasÔndaki gençlerin i÷sizlik
oranÔn ise %12,4 olduôu belirtilmi÷tir. õstihdama ili÷kin kar÷Ôla÷Ôlan bu
tablonun temelinde yatan en önemli
sorunlarÔn ba÷Ônda kayÔt dÔ÷Ô ekonomi, a-tipik çalÔ÷ma biçimleri ve göçmen i÷çilik gelmektedir.
Gayr-i Safi Yerel HâsÔla yüzdesi
üzerinden bölgesel anlamda sosyal korumaya ili÷kin yapÔlan kamu
harcamasÔ oranlarÔna bakÔlacak olunursa, sosyal güvenlik ve saôlÔk harcamalarÔnda en yüksek orana BatÔ
Avrupa sahiptir. BatÔ Avrupa’yÔ sÔrasÔyla Orta ve Doôu Avrupa, Kuzey
Amerika, Kuzey Afrika, BaôÔmsÔz
Devletler Topluluôu, Latin Amerika
ve Karayipler ile Arap Ülkeleri, Asya
Pasifik Ülkeleri ve Sahra AltÔ AfrikasÔ takip etmektedir.
‘Sonuna dek yarÔ÷mak’ yeni küresel düzenin temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle uluslararasÔ anlamda
son derece yoôun bir rekabet söz
konusudur. Rekabet gücünün artÔrÔlmasÔna yönelik uygulamaya ko-

nan yapÔsal deôi÷ikliklerin ba÷Ônda
ise üretim maliyetlerin dü÷ürülmesi
gelmektedir. Bu kaygÔ ve dönü÷üm
neticesinde Kuzey-Güney arasÔnda
önceden var olan rekabet GüneyGüney ÷ekline dönü÷mü÷tür.
Bu nokta da ne yapmak gerektiôi
sorulacak olduôunda ‘milli servetin
adil çalÔ÷ma ko÷ullarÔ ve istihdama
hizmet edecek biçimde daôÔtÔmÔnÔ saôlayacak yeterli düzeneklerin
olu÷turulmasÔ gereklidir’ demek uygun bir cevap olacaktÔr. Söz konusu düzeneklerin olu÷turulmasÔnda
birincil ko÷ul örgütlenme ve toplu
pazarlÔôÔn saôlÔklÔ biçimde i÷letilmesidir. Bir diôer önemli unsur ise
mevcut mali politikalarÔn ve vergi
sistemlerinin adil gelir daôÔlÔmÔna
uygun olarak yeniden yapÔlandÔrÔlmasÔdÔr. Adil düzen ve adil gelir
daôÔlÔmÔnÔn saôlanmasÔ için son olarak emeôin insan onuruna yakÔ÷Ôr
i÷lerde istihdam edilmesi gerekir.
Bunun için ise emeôe ili÷kin temel
standartlarÔn her bölge için gelir geçer uygulama haline getirilmesi, istihdam odaklÔ ekonomi politikalarÔ
yürütülmesi, sosyal koruma ve sosyal diyalogun toplumun çalÔ÷an tüm
kesimleri için uygulanabilir olmasÔ
gerekmektedir.
YukarÔda belirtilen hususlar ne
derecede önem kazanÔr ise ideal anlamda küreselle÷me olgusu o oranda
gündeme gelecektir. O halde ideal
küreselle÷me nedir? õçerisinde bulunduôumuz yüzyÔlda ÷ahit olmak
istediôimiz durum ÷udur; ‘Mevcut
küreselle÷me sürecinin gerek ülkeler arasÔ gerekse ülkelerin kendi
içlerinde dengeli sonuçlar doôurmasÔdÔr. Refah ve zenginliôi yaratÔrken, birçok ülkenin ve halklarÔn da
bu zenginlikten nasibini alÔyor olmasÔdÔr. ToplumlarÔn küreselle÷me
sürecini ÷ekillendirmede söz sahibi
olmalarÔdÔr.
Küreselle÷menin çocuklarÔmÔzÔn
daha iyi bir geleceôe sahip olabilmeleri ve insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷lerin

tüm çalÔ÷an kesimler için eri÷ilebilir
hale gelmesi gibi bizler açÔsÔndan
son derece me÷ru ve haklÔ bir takÔm
özlemlere cevap verebiliyor olmasÔ
gerekir. UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü ILO’nun 1944 tarihli Philadelphia
Bildirisinde de öngörüldüôü üzere
emeôin ticari bir meta olarak algÔlanmadÔôÔ, sürdürülebilir ilerlemenin esaslarÔ olan ifade özgürlüôü ve
örgütlenme hakkÔnÔn korunduôu,
herhangi bir yerde var olan yoksulluôun genel anlamdaki refah için
tehlike olu÷turduôu bilincine sahip
bir küreselle÷me süreci ideal süreç
olarak tanÔmlanabilir.
Elbette ki bu sürecin yakalanabilmesi için sendikalara büyük
görevler dü÷mektedir. Çünkü takdir edileceôi üzere sosyal adaletin
gerçekle÷ebilmesi ancak ve ancak
güçlü örgütlülükten geçer. ÇalÔ÷anlarÔn seslerini duyurabilmeleri için
sendikal yoôunluôa sahip, örgütlü
ve amaçlarÔ doôrultusunda kenetlenmi÷ biçimde hareket eden dinamiôe
sahip bir çalÔ÷ma ya÷amÔna dâhil olmalarÔ gerekmektedir. SendikalarÔn
içinde bulunduôumuz yüzyÔlda i÷çi
hak ve özgürlüklerini daha etkin
biçimde savunmalarÔ daha mücadeleci bir yapÔya bürünmeleri kaçÔnÔlmazdÔr. Bu bakÔmdan örgütlenmede
yeni yöntemler belirlemek ve toplu
pazarlÔk süreçlerinin iyi i÷letilmesini saôlayacak, altyapÔsÔ güçlü uzman
kadrolarla çalÔ÷mak hayati derecede
önemlidir. Öte yandan sendikalarÔn
cinsiyet e÷itliôi ve özellikle gençlerin istihdamÔ gibi konularda etkin
kampanyalar yürütmeleri, yapÔcÔ nitelikteki endüstriyel ili÷kileri te÷vik
edecek birtakÔm kurumsal reformlar
aracÔlÔôÔ ile çaôa ayak uydurmu÷, gelecek vadeden örgütlere dönü÷meleri gerekmektedir. Çünkü sendikalarÔn katÔlÔmcÔ demokrasiler açÔsÔndan
önemi, kendilerinin demokratik birer kurum olarak faaliyet gösteriyor
olmalarÔ ve birlik-beraberlik içerisinde hareket etmeleri varlÔklarÔnÔ muhafaza etmelerinin yegâne ÷artÔdÔr.
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lkemizde kadÔna yönelik
÷iddetin önüne bir türlü
geçilemiyor. Her geçen gün
kadÔna kar÷Ô ÷iddet olayÔ ya÷anÔyor.
KadÔnlara yönelik ÷iddetin önüne
geçilebilmesi konusunda mevzuat
deôi÷iklikleri yapÔlÔyor, fakat yeni
yasal düzenlemelerin yapÔlmasÔ ne
yazÔk ki sorunlarÔn çözümü için
yeterli olmuyor. YargÔya yansÔyan
÷iddet olaylarÔnÔn çoôu kadÔnlar
aleyhine sonuçlanÔyor. YasalarÔn
uygulanmaya konulmasÔ a÷amasÔnda öncelikle zihniyet deôi÷imi ve
bireylerin içselle÷tirdiôi birtakÔm
deôer yargÔlarÔ ve algÔlarÔn deôi÷imi
÷art.
Türkiye’de kadÔna yönelik ÷iddet
konusu yÔllardÔr ya÷anÔyor ancak
bunlardan basÔna yansÔdÔôÔ oranda
haberdar olunuyor. BasÔna yansÔmayan ya da yansÔtÔlmak istenmeyen
pek çok ÷iddet olayÔnÔn ya÷andÔôÔ
da biliniyor. Taciz ya da tecavüze uôrayan pek çok kadÔnÔn suçlu
bulunmak kaygÔsÔyla ya da ya÷adÔôÔ travmanÔn etkisiyle bu durumu
hiç kimseyle payla÷amadÔôÔ da son
yÔllarda yapÔlan anketlerle ortaya
çÔkÔyor. Geçmi÷te kadÔna yönelik
÷iddete dair gerekli bilgi ve belgeye
ula÷Ôlamazken, son yÔllarda bu konuya ili÷kin bilgi, belge ve istatisti-

ôe ula÷mak konusunda herhangi bir
sorun ya÷anmÔyor. KadÔn ve çocuk
÷iddetinin, ülkenin önemli gündem
maddeleri arasÔnda yer almasÔna
yönelik mücadeleler sonucunda konuya daha çok önem verilmeye ba÷landÔ.
Türkiye’de cinsel saldÔrÔ suçlarÔna ili÷kin Türkiye õstatistik Kurumu
(TÜõK) tarafÔndan belirlenen verilere göre tecavüz ve taciz gibi cinsel
saldÔrÔ suçlarÔ, son be÷ yÔlda yüzde 30 arttÔ. Tecavüze uôrayanlarÔn
yüzde 50’si 18 ya÷ altÔnda. BunlarÔn
yüzde 90’nÔ kÔz, yüzde 10’u erkek
çocuôu. Acil yardÔm hattÔnÔ arayan
kadÔnlarÔn, yüzde 57’si fiziksel ÷iddete, yüzde 46,9’u cinsel ÷iddete,
yüzde 14,6’sÔ ensest ili÷kiye ve yüzde 8,6’sÔ tecavüze maruz kalmÔ÷.
5-10 ya÷ arasÔ çocuklarÔn yüzde 55’i,
10-16 ya÷ arasÔ çocuklarÔn ise yüzde
40’Ô ensest maôduru.
Bianet’in haberine göre;
O

O

2002-2008 yÔllarÔ arasÔnda 62
bin kadÔn tecavüze uôradÔ.
2002 yÔlÔ kayÔtlarÔna 66 olarak
geçen kadÔn katliamÔ sayÔsÔ,
2007 yÔlÔnda 1011 olarak saptandÔ.
2006’da 528, 2007’de 473,
2008’de 577, 2009’da 652 kadÔn tecavüze uôrarken, 2006
yÔlÔnda 489, 2007 yÔlÔnda 540,
2008 yÔlÔnda 589, 2009 yÔlÔnda 624 cinsel taciz olayÔ ya÷andÔ.

O

Emniyet
Genel
Müdürlüôü ve Jandarma Genel
KomutanlÔôÔ’ndan verilen bilgilere göre 2010 yÔlÔnÔn ilk 7
ayÔnda, 226 kadÔn katledildi,
478 kadÔn tecavüze, 722 kadÔn tacize maruz kaldÔ; aile
içi ÷iddet kapsamÔnda 6423
kadÔn ÷iddete maruz kalarak
hastanelik oldu.

O

2005-2010 yÔllarÔ arasÔnda,
100 binin üzerinde kadÔn
cinsel saldÔrÔya maruz kaldÔ
ancak kadÔnlarÔn yüzde 40’Ô
÷ikâyetçi olmadÔ. KadÔnlarÔn
korktuklarÔ için ÷ikâyetçi olamadÔklarÔ da istatistiklere geçen bilgiler arasÔnda.

Yine Bianet’in yerel ve ulusal
gazetelerden, haber sitelerinden ve
ajanslardan topladÔôÔ verilere göre
ise 2013’ün ilk yedi ayÔnda, 97 kadÔn
öldürüldü, 97 kadÔna tecavüz edildi,
127 kadÔn yaralandÔ ve 110 kadÔna
cinsel tacizde bulunuldu (http://bianet.org)
KadÔn ve çocuklara yönelik ÷iddet konusunda ulusal mevzuata
kÔsaca göz attÔôÔmÔzda, Türkiye’de
1980’li yÔllarda kadÔn hareketi ile
aile içi ÷iddetin ülke gündeminde
önemli bir sorun alanÔ olarak ele
alÔnmaya ba÷ladÔôÔnÔ görmekteyiz.
Aile içi ÷iddete maruz kalan kadÔnlarÔn korunmasÔ amacÔyla 1998
yÔlÔnda 4320 SayÔlÔ Ailenin KorunmasÔna Dair Kanun yürürlüôe girmi÷ ve 2007 yÔlÔnda yeniden düzen-

lenmi÷tir. Mevcut yasanÔn kadÔnlarÔ
yeteri oranda koruyamamasÔ, aynÔ
zamanda sadece evli kadÔnlarÔ kapsamasÔ ve ya÷anan ÷iddet olaylarÔnÔn
önüne geçilmesinde eksik kalmasÔ
nedeniyle yürürlükten kaldÔrÔlmÔ÷tÔr. 4320 SayÔlÔ Ailenin KorunmasÔna Dair Kanun yerine 6284 SayÔlÔ
Ailenin KorunmasÔ ve KadÔna Kar÷Ô
öiddetin Önlenmesine Dair Kanun
08.03.2012 tarihinde yürürlüôe girmi÷tir. Yeni Kanunla tüm kadÔnlarÔn
korunmasÔna yönelik düzenlemeler
yapÔlmÔ÷tÔr.
Öte yandan Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi ve Anayasa’da
yapÔlan son deôi÷ikliklerle kadÔn
haklarÔ konusunda ilerlemeler saôlanmÔ÷tÔr. Yeni Türk Ceza Kanunu
ile cinsel saldÔrÔ suçlarÔ, “topluma
kar÷Ô i÷lenen suçlar” ba÷lÔôÔndan
kaldÔrÔlÔp, “ki÷ilere kar÷Ô suçlar”
ba÷lÔôÔ altÔna alÔnmÔ÷tÔr. Töre/namus
cinayetlerinin önlenmesine yönelik
önlemler alÔnmÔ÷tÔr. Evli ve evli olmayan kadÔnlar arasÔndaki ayrÔm da
kaldÔrÔlmÔ÷tÔr.
Fakat yapÔlan düzenlemeler kadÔnlarÔn, ÷iddete maruz kalmasÔnÔn,
yaralanmasÔnÔn ve katledilmesinin
önüne geçememi÷tir. Bu nedenle
Türk Ceza Kanununun 102. Maddesine ek yeni düzenleme çalÔ÷malarÔ yapÔlmaktadÔr. Taslak çalÔ÷maya
göre Kanunun 102. Maddesinde yapÔlacak deôi÷ikliklerle verilen cezalar yarÔ oranÔnda artÔrÔlacaktÔr. Taslak yer alan konular kÔsaca a÷aôÔda
yer almaktadÔr:
– KalabalÔk etkinliklerden faydalanarak cinsel saldÔrÔ veya
tacizde bulunanlarÔn hapis cezasÔ artÔrÔlÔyor.
– Basit taciz suçuna verilen 3 aydan 2 yÔla kadar olan ceza, 4,5
aydan 3 yÔla kadar artÔrÔlÔyor. 2
ile 7 yÔl aralÔôÔnda olan cinsel
saldÔrÔ suçunun cezasÔ, 4 yÔldan 10 yÔla kadar çÔkarÔlÔyor.

– Nitelikli cinsel saldÔrÔ suçlarÔnda fail, 7 ile 12 yÔl arasÔnda
hapis cezasÔ ile cezalandÔrÔlÔyordu. Bu oran 10-20 yÔl aralÔôÔna yükseltiliyor.
– Çocuk cinsel saldÔrÔ suçu, 3
- 8 yÔldan 6 - 10 yÔla çÔkartÔlÔyor. Nitelikli cinsel saldÔrÔ
suçlarÔnda 8 ile 15 yÔl arasÔnda
olan hapis cezasÔ, 12 - 20 yÔla
yükseltiliyor.
– ÇocuklarÔnÔ zorla evlendiren
anne ve babaya 1 ile 3 yÔl arasÔnda hapis cezasÔ verilecek.
– Mevcut düzenlemede cinsel
saldÔrÔ veya taciz failleri cezanÔn üçte ikisini yatÔyorken,
yeni düzenleme ile cinsel suç
i÷leyenler de tÔpkÔ terör suçlularÔ gibi aldÔklarÔ cezanÔn dörtte üçünü yatacaklar.
– Cinsel saldÔrÔya maruz kalan
maôdurun ruh saôlÔôÔnÔn bozulup bozulmadÔôÔna ili÷kin
rapor istenmeyecek.
– TasarÔ ile evlenme yasaôÔ bulunan ki÷ilere verilecek cezalar da Kanunda tanÔmlanmÔ÷tÔr. “Ensest” tanÔmÔ ilk kez
Kanunda yer alacak ve enseste
verilecek cezalar, iki kat artÔrÔlacak.
– Cinsel tacizin posta ve elektronik posta ile yapÔlmasÔ,
internet ortamlarÔnda payla÷ÔlmasÔ veya cep telefonu mesajlarÔ yoluyla i÷lenmesi durumunda da verilecek ceza yarÔ
oranÔnda artÔrÔlacak.
YapÔlmasÔ planlanan tüm bu düzenlemelerin kadÔnlarÔn ÷iddete kar÷Ô korunmasÔnÔ saôlayacaôÔnÔ ümit
ediyoruz ancak daha önce belirttiôim gibi uygulamadan kaynaklanan
sorunlar söz konusu. Faillerin ceza
almadan kurtulduôu ve kadÔnÔn her
ko÷ulda suçlu bulunduôu davalarÔn
olduôu da unutulmamalÔdÔr. Bu konudaki istatistiklere göz attÔôÔmÔzda
kar÷ÔmÔza çÔkan tablo içler acÔsÔ!

Bianet’in haberine göre, son 15
yÔlda tecavüzden yargÔlanan 241 polis, 91 asker, 17 özel timci, 15 korucu, 45 gardiyan tecavüzden yargÔlandÔ. Fakat hiçbiri ceza almadÔ.
Ne yazÔk ki çocuklarÔn yarÔsÔ ensest
maôduru ve saldÔrganlarÔn çoôu tanÔdÔk. Ensest olaylarÔnda faillerin
yüzde 50’sini öz babalar olu÷turuyor, daha sonra amcalar eni÷teler,
aôabeyler, dedeler ve dayÔlar geliyor.
KadÔna ÷iddeti de yüzde 83 oranÔnda
e÷ler gerçekle÷tiriyor.
Buradan hareketle öncelikle zihniyet deôi÷imine gereksinim duyulduôunu söylemekte fayda var. Ya÷anan ÷iddet olaylarÔnda kadÔnlarÔn ve
kÔz çocuklarÔnÔn suçlu bulunduôu
bir toplumda ya÷Ôyoruz. Toplumsal
cinsiyet e÷itliôinin saôlanamadÔôÔ
bir toplum, kadÔnÔn “birey” olarak
kabul edilmediôi bir toplum, kadÔnÔn gerek çalÔ÷ma hayatÔnda gerekse
toplumsal hayatta erkeklerden bir
adÔm geride görüldüôü bir toplum,
giderek daha da muhafazakârla÷an
bir toplum ve aslÔnda kadÔnÔn adÔnÔn
olmadÔôÔ ancak olmaya çalÔ÷tÔôÔ erkek egemen bir toplum bizimkisi…
Haliyle bu durum davalarÔn sonuçlanmasÔ a÷amasÔnda, kanun uygulayÔcÔlarÔnÔn zihniyetine ve vicdanÔna
bÔrakÔldÔôÔ bir topluma kolaylÔkla
dönü÷ebiliyor.
Bu nedenlerle kadÔnlarÔn erkeklerle e÷it oranda toplumsal hayata
ve çalÔ÷ma hayatÔna katÔlÔm saôladÔôÔ; kadÔnlarÔn ve çocuklarÔn ÷iddete
uôramadÔôÔ; yasalarÔn e÷itlikçi bir
yapÔya sahip olduôu ve uygulandÔôÔ
bir topluma dönü÷ebilmemiz, kadÔnlar ve aslÔnda ülkenin ekonomik
ve sosyal geli÷imi için ÷art! Toplumsal cinsiyet e÷itliôinin tüm alanlarda saôlandÔôÔ bir topluma dönü÷me
umuduyla mücadeleye devam...
Kaynak:
http://bianet.org/bianet/kadin/149388tecavuz-magdurlarinin-yarisi-cocuk
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Ülkeler ve Sendikalar

Finlandiya ĄĆçi Sendikalarć Merkez
Örgütü - SAK
1907 yÔlÔnda kurulan SAK,
Finlandiya’nÔn en eski i÷çi konfederasyonudur. Bünyesinde 27 sendika
barÔndÔrmaktadÔr. Bu sendikalar sanayi, kamu, ula÷tÔrma, özel hizmetler, kültür ve gazetecilik i÷kollarÔnda faaliyet göstermektedirler. SAK,
1.038.399 üyesiyle Finlandiya’nÔn
en büyük lobi örgütüdür.
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SAK üyesi sendikalar farklÔ meslek kollarÔnda faaliyet gösterirler, bu
yüzden tipik üye profili tanÔmlamasÔ
yapmak mümkün olamamaktadÔr.
Uçu÷ mürettebatÔ, otobüs ÷oförleri,
garsonlar, çocuk bakÔcÔlarÔ, in÷aat
çalÔ÷anlarÔ, yerel idare çalÔ÷anlarÔ
ve diôer tüm meslek gruplarÔ SAK
çatÔsÔ altÔnda örgütlenmektedirler.
Üyelerin neredeyse yarÔsÔ sanayi
sektöründe, yüzde 30’u özel hizmetlerde, yüzde 20’si ise kamu sektöründe çalÔ÷maktadÔr. Toplam üye
sayÔsÔnÔn yüzde 25’ini 35 ya÷ ve altÔ
genç çalÔ÷anlar olu÷turur. Üyelerin
yüzde 46’sÔ kadÔndÔr. Finlandiya’da
çalÔ÷anlarÔn yüzde 70’i SAK üyesidir.
Konfederasyon çalÔ÷malarÔnÔ üç temel deôer üzerinden yürütür; “insan
onuru, kanunlar önünde e÷itlik ve
zayÔf tarafÔn savunulmasÔ”.
SAK üyelerinin ortalama aylÔk gelirleri 2600 Avro’nun biraz
üzerindedir.
Konfederasyonun
Finlandiya’da toplam 13 bölge Bürosu ve Alands AdasÔnda bir temsilcili-

ôi bulunmaktadÔr. SAK Avrupa õ÷çi
SendikalarÔ Konfederasyonu ETUC
ve UluslararasÔ Sendikalar Konfederasyonu ITUC üyesidir. SAK üyesi
sendikalar 5 farklÔ sektör altÔnda sÔralanabilir;
SAK ÜYESå SENDåKALAR
Sanayi
• õn÷aat ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ
• Finlandiya Elektrik ÇalÔ÷anlarÔ
SendikasÔ

Özel Hizmetler
• Finlandiya Elit Atletler SendikasÔ
• Finlandiya Müzisyenler SendikasÔ
• Birle÷ik Hizmet SendikasÔ
• Tiyatro ve Medya ÇalÔ÷anlarÔ
SendikasÔ
• Ticaret Formenleri SendikasÔ
Ulaçt×rma
• Finlandiya HavacÔlÔk SendikasÔ

• Finlandiya GÔda ÇalÔ÷anlarÔ
SendikasÔ

• Finlandiya Kabin Ekibi SendikasÔ

• Sanayi SendikasÔ

• Finlandiya Makinistler SendikasÔ

• Metal ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ
• Selüloz ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ
• Aôaç ve YardÔmcÔ õ÷kollarÔ ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ
Kamu Sektörü
• Kamu ve Hizmetler Sektörü
SendikasÔ
• SÔnÔr Güvenlik SendikasÔ
• Finlandiya Gümrük MemurlarÔ SendikasÔ
• Finlandiya Astsubaylar SendikasÔ
• Finlandiya Gardiyanlar SendikasÔ

• Finlandiya Posta ve Lojistik
ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ
• Finlandiya Demiryolu ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ
• Finlandiya Denizciler SendikasÔ
• Finlandiya Ula÷tÔrma ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ
• DemiryollarÔ Ücretli Personel
SendikasÔ
Gazeteciler
• Finlandiya Sosyal Demokrat
Gazeteciler SendikasÔ
• Genel Gazeteciler SendikasÔ

Hakan SÜKUN
intdept@turkis.org.tr

Finlandiya Akademik Profesyoneller
Konfederasyonu - AKAVA

A

KAVA üniversite mezunu ve üst düzey eôitimli çalÔ÷anlarÔ örgütleyen sendikalarÔn üye olduôu bir konfederasyondur. Toplam 35
üye sendikaya sahip AKAVA’nÔn 556 bin üyesi bulunmaktadÔr. AKAVA aynÔ zamanda öôrencileri, müte÷ebbis giri÷imcileri ve profesyonelleri de örgütlemektedir. AKAVA üyeleri genelde uzmanlÔk, idari
kadro ve eôitim alanlarÔnda çalÔ÷Ôrlar. 100 bin öôrencinin üye olduôu
AKAVA Finlandiya’daki yüksek eôitimli nüfusun yüzde 70’ini örgütlemi÷tir.

Konfederasyonun üye ya÷ ortalamasÔ 42, üyelerin aylÔk gelir ortalamasÔ ise 4100 Avro’dur. Konfederasyona üye 100 bin öôrenci “Öôrenci Konseyi” çatÔsÔnda bir araya gelmekte ve karar alma mekanizmalarÔnda etkin rol oynamaktadÔr. AKAVA’nÔn Finlandiya genelinde
15 bölge temsilciliôi bulunmaktadÔr.
Konfederasyona üye en büyük sendikalar Finlandiya Eôitim SendikasÔ, Finlandiya Mühendisler SendikasÔ, Profesyonel Mühendisler
SendikasÔ ve Finlandiya õ÷letme MezunlarÔ Birliôi’dir. AKAVA, Avrupa õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu ETUC ve UluslararasÔ Sendikalar
Konfederasyonu ITUC üyesidir.

Finlandiya Profesyoneller
Konfederasyonu - STTK
1946 yÔlÔnda kurulan STTK Finlandiya’daki ikinci büyük konfederasyondur.
Toplam üye sayÔsÔ 608.000’dir. Konfederasyon üyeleri kamu sektöründe,
özel sanayi sektöründe ve özel hizmetler
sektöründe çalÔ÷maktadÔrlar. Üyelerin
neredeyse yüzde 70’ini kadÔn çalÔ÷anlar
olu÷turmaktadÔr. Üye profilini hem÷ireler, teknik mühendisler, polis memurlarÔ, sekreterler ve banka çalÔ÷anlarÔ olu÷turur. Üyelerin ya÷ ortalamasÔ 47 olup
ortalama aylÔk gelirleri 2700 Avro’dur.
STTK Avrupa õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu ETUC ve UluslararasÔ Sendikalar Konfederasyonu ITUC üyesidir.
Konfederasyonun 18 üye sendikasÔ bulunmaktadÔr.
STTK Üyesi Sendikalar
• Finlandiya õn÷aat Mühendisleri ve Mimarlar Birliôi

Kćsaca Finlandiya
Ba÷kent

: Helsinki

Nüfus

: 5.259.250

• Özel Hizmetler ve Büro MemurlarÔ Federasyonu

Ki÷i Ba÷Ôna GSYõH

: 33.618
Avro (2010)

• Kamu ve Özel Sektör ÇalÔ÷anlarÔ Federasyonu

Toplam õ÷ Gücü

: 2.655.549

• Meslek SendikalarÔ Birliôi
• Medya ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ

TarÔm Sektörü

: %4,4

Sanayi Sektörü

: %18,6

Ticaret Sektörü

: %16,3

Finans Sektörü

: %13,9

• Süt Ürünleri Sanayisi Teknik ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ

Ula÷tÔrma&Telekomünikasyon

: %7,6

• Nordea SendikasÔ

Kamu Hizmetleri

: %33,2

• Devlet MemurlarÔ Konfederasyonu

Sendikala÷ma OranÔ

: %76

õ÷sizlik OranÔ

: %6,8 (2013 Temmuz)

Genç õ÷sizlik OranÔ

: %19,70 (2013 Temmuz)

Araba Almak õçin ÇalÔ÷ÔlmasÔ Gereken
Saat
: 1681
Televizyon Almak õçin ÇalÔ÷ÔlmasÔ
Gereken Saat

: 20

1 Kilo Et Almak õçin ÇalÔ÷ÔlmasÔ
Gereken Saat

: 41 Dakika

• Finlandiya Orman ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ

• Finlandiya Teknisyenler Federasyonu
• Finlandiya Mühendisler Birliôi
• Finlandiya Gemi MemurlarÔ Birliôi
• Finlandiya õtfaiyeciler Birliôi
• Finlandiya Hem÷ireler SendikasÔ
• Finlandiya Kilise ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ
• SaôlÔk ve Sosyal BakÔm Profesyonelleri
SendikasÔ
• Profesyoneller SendikasÔ
• Sigorta ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ
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ILO Küresel Ąstihdam
Eăilimleri 2014 Raporu (Özet)
Özet Çeviri: Güven

SAVUL

TÜRK-Ąą TeĆkilatlandćrma Uzmanć
guvensavul@turkis.org.tr

Küresel åçsizlik 2013’te 5 milyon
kiçi artarak…
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Düzensiz ekonomik toparlanma ve ekonomik büyüme öngörülerinde süregelen olumsuz yöndeki
beklentiler, istihdamÔn küresel görünümünü de olumsuz bir yönde etkilemi÷tir. 2013 itibariyle tüm dünyada 202 milyon ki÷inin i÷sizdir ve
bu sayÔ bir önceki yÔla göre 5 milyon
ki÷inin daha i÷siz kaldÔôÔ anlamÔna
gelmektedir. Bu durum, istihdamÔn,
artan i÷gücüyle uyumlu bir ÷ekilde
geli÷emediôi gerçeôini ortaya koymaktadÔr.
Küresel düzeydeki i÷sizliôin devasa bir ÷ekilde artÔ÷ gösterdiôi bölgeler olan Doôu ve Güney Asya, ek
i÷ arayanlarÔn yüzde 45’inden fazlasÔnÔ temsil etmektedir. õ÷sizlik konusunda Doôu ve Güney Asya’dan
sonraki sorunlu bölgeler olarak Sahra-AltÔ Afrika ve Avrupa gelmektedir. Diôer yandan Latin Amerika’nÔn
küresel i÷sizlik rakamlarÔna katkÔsÔ
50 bin ki÷iden az olmu÷tur veya bu
oransal ifadeyle 2013’deki toplam
i÷sizlik artÔ÷ÔnÔn yüzde 1’ine kar÷ÔlÔk
gelmektedir.
Genel olarak, kriz baôlantÔlÔ küresel i÷ olanaklarÔndaki açÔk,
2008’deki mali krizin ba÷langÔcÔndan beri artmÔ÷, bunun yanÔ sÔra i÷
arayanlarÔn sayÔsÔndaki önemli yükseli÷ de devam etmi÷tir. 2013’te bu
artÔ÷ 62 milyona ula÷mÔ÷tÔr. Söz konusu 62 milyon ki÷inin 32 milyonunun ek i÷ aradÔôÔ, 23 milyon ki÷inin
cesaretinin kÔrÔlarak artÔk i÷ aramayÔ
bÔraktÔôÔ, ekonomik anlamda faal
olmayan 7 milyon ki÷inin ise emek

piyasasÔna dahil olmayÔ tercih etmediôi tespit edilmi÷tir.
…ve hali haz×rdaki eäilimler göz
önünde tutulduäunda, içsizliäin
2018’e kadar 13 milyon kiçi daha
art×ç×na yol açarak…
Eôer hali hazÔrdaki eôilimler devam ederse küresel i÷sizlik, a÷amalÔ
da olsa daha da kötüle÷erek, 2018
itibariyle 215 milyon ki÷iyi a÷acaktÔr. Bu zaman dilimi süresince, her
yÔl emek piyasasÔna girmesi beklenen 42,6 milyon i÷ arayan ki÷i sayÔsÔndan daha az olan yÔllÔk 40 milyon
civarÔnda yeni net i÷ olanaôÔ yaratÔlabilir. Bu saôlanabilirse, küresel i÷sizlik oranÔ önümüzdeki be÷ yÔl boyunca büyük bir ölçüde sabit kalabilir
ve bu krizden önceki küresel i÷sizlik
oranÔndan yüzde 0,5 daha yüksek
bir orana kar÷ÔlÔk gelebilir.
…gençlerin içsizliäe iliçkin bu
geliçmelerden çok daha fazla
etkilenmelerine neden olarak,…
Özellikle gençler bu zayÔf ve
düzensiz büyümeden daha fazla etkilenmektedir. 2013’te 15-24 ya÷
arasÔndaki -bir önceki yÔla göre 1
milyon daha fazla olmak kaydÔyla- 74,5 milyon gencin i÷siz olduôu
tahmin edilmektedir. Küresel genç
i÷sizliôi oranÔ, yeti÷kin i÷siz oranÔnÔn
neredeyse üç katÔ olan yüzde 13,1’e
ula÷mÔ÷tÔr. Daha açÔk bir ÷ekilde
söylemek gerekirse, genç i÷sizliôinin yeti÷kin i÷sizliôine oranÔ tarihi
zirvesine ula÷mÔ÷tÔr. Genç i÷sizliôi,
Latin Amerika, Karayipler ve Güney
Avrupa’nÔn yanÔ sÔra Orta Doôu ve
Kuzey Afrika’da da dikkat çekici ÷ekilde yüksek bir seyir izlemektedir.
Konuya ili÷kin bilgi elde edilebilen ülkelerde, eôitim almayan
veya istihdam edilmeyen gençlerin
oranÔnÔn, krizin ba÷langÔcÔndan beri
tÔrmanÔ÷ta olduôu tespit edilmi÷tir.

Belirli ülkelerde, 15-29 ya÷ arasÔndaki gençlerin neredeyse dörtte biri,
ne eôitim almaktadÔr ne de istihdam
edilmektedir.
…geliçmiç ekonomilerde uzun
dönemli içsizliäin yoäunlaçmas×n×
beraberinde getirerek,…
Ekonomik toparlanmanÔn zayÔf
bir seviyede kalmasÔ ve i÷sizlik süresinin ciddi bir ÷ekilde uzamasÔ,
güçsüz i÷ olanaôÔ yaratabilme kapasitesinin göstergesidir. Birçok geli÷mi÷ ekonomide, kriz öncesi dönemle kar÷Ôla÷tÔrÔldÔôÔnda i÷sizliôin iki
katÔna çÔktÔôÔ görülmektedir. Avro
bölgesinde devam eden kriz ko÷ullarÔ altÔnda ortalama i÷sizlik süresi
örneôin Yunanistan’da dokuz ay,
õspanya’da ise sekiz aya çÔkmÔ÷tÔr.
Kayda deôer ekonomik toparlanmanÔn ya÷andÔôÔ ABD gibi ülkelerde
dahi i÷sizlik, i÷ arayanlarÔn yüzde
40’Ôndan fazlasÔnÔ etkilemektedir.
Bu tür uzun dönemli i÷sizlik,
ekonomik etkinliklerin hÔzlanmaya
ba÷lamasÔna raômen, emek piyasasÔndaki toparlanma hÔzÔnÔn sekteye
uôrayacaôÔ anlamÔna gelmektedir.
Uzun dönemli i÷sizlik ve emek piyasalarÔnÔn toparlanma hÔzÔnÔn sekteye
uôramasÔ, devlet hazinesi üzerinde
ciddi bir yük olu÷turacaktÔr ve hükümetlerin eôer mali açÔk vermek
istemiyorlarsa, harcamalarda kesintiye giderek vergileri artÔrmalarÔnÔ
zorunlu kÔlacaktÔr. Daha da önemlisi, i÷ arayan ki÷ilerin, uzun dönemli
i÷sizlik nedeniyle mesleki ve teknik
becerilerini yitirmeleri sonucunda
kendilerine uygun bir i÷ bulmalarÔ
daha zor hale gelmektedir.
…ve de erken toparlanmay× ilk
olarak içgücü kat×l×m oranlar×
üzerinden,…
õ÷gücüne katÔlÔm oranlarÔ toparlanmamakla beraber kriz öncesin-

dekinden yüzde 1 daha dü÷ük bir
oranda kalmaktadÔr. õ÷gücüne katÔlÔm oranlarÔ, özellikle çok sayÔda
kadÔnÔn emek piyasasÔ dÔ÷Ônda kaldÔôÔ Doôu ve Güney Asya dü÷mü÷tür. Bunun yanÔ sÔra eôitime ve eôitim olanaklarÔna ula÷Ômda geli÷me
ya÷andÔôÔ söz konusu bölgelerdeki
genç nüfusun beklentilerini güçlendirerek, daha ileri ya÷larda emek piyasasÔna girdikleri rapor edilmektedir. Geli÷mi÷ ekonomik bölgelerde,
özellikle gençlerin emek piyasasÔnda
kendilerine yönelik i÷ olanaklarÔ olduôuna inanmamalarÔndan dolayÔ
–gençlerin- i÷gücü katÔlÔm oranlarÔnÔn dü÷tüôü belirtilmektedir. Orta
ve Doôu Avrupa gibi diôer bölgelerde ise i÷gücüne katÔlÔm oranlarÔnÔn
arttÔôÔ vurgulanmaktadÔr. Sosyal
güvenlik sisteminin daha az geli÷mi÷ olduôu ve (kayÔtlÔ) istihdamda
büyük kayÔplarÔn ya÷andÔôÔ diôer
kimi ülkelerde, önceden ekonomik
açÔdan faal olmayanlarÔn emek piyasasÔna dönerek, kaybettikleri hane
halkÔ gelirini kar÷Ôlamak amacÔyla
kayÔt dÔ÷Ô istihdamÔ kabullendikleri
rapor edilmektedir.
…ikinci olarak k×r×lgan
istihdam×n, toplam istihdam×n
yüzde 48’ine ulaçmas×
üzerinden,…
Kendi nam ve hesabÔna çalÔ÷ma
veya ücretsiz aile i÷çiliôi ÷eklinde
ortaya çÔkan kÔrÔlgan istihdam, toplam istihdamÔn yüzde 48’ine kar÷ÔlÔk
gelmektedir. KÔrÔlgan istihdam ko÷ullarÔ altÔndaki maa÷lÔ ve yevmiyeli
i÷çiler, sosyal güvenliôe ve güvence
saôlayacak bir ücrete ula÷mada çe÷itli sorunlarla kar÷Ôla÷makta veya
söz konusu olanaklara hiç ula÷amamaktadÔr. KÔrÔlgan istihdam ko÷ullarÔ altÔnda çalÔ÷mak zorunda olan ki÷i
sayÔsÔ, 2013’de yüzde 1’lik bir artÔ÷
göstermi÷tir ve bu kriz öncesindeki
yÔllara göre kÔrÔlgan istihdam ko÷ullarÔ altÔnda çalÔ÷anlarÔnÔn oranÔnÔn
be÷ kat arttÔôÔ anlamÔna gelmektedir.

ILO’nun dünya genelindeki istihdam×n genel görünümünü
ele ald×ù× ve bunu bölgesel düzeyde derinlemesine
incelediùi “Küresel ústihdam Eùilimleri 2014 Raporu”
yay×nland×. ILO, 2008 mali krizi sonras×nda istihdam
aç×s×ndan sorunlar×n hala devam ettiùini ve gerekli önlemler
al×nmamas× halinde bu sorunlar×n daha da aù×rlaüabileceùini
vurgulamaktad×r. Uzun dönemli iüsizliùe baùl× olarak emek
piyasas× d×ü×nda kalanlar×n, mesleki bilgi ve becerilerinde
kay×plar yaüad×ù×, bunun da önümüzdeki döneme iliükin
iü bulabilme umutlar×n× oldukça azaltt×ù× raporda ifade
edilmektedir. Genç iüsizliùinin, dünya genelinde ciddi
bir sorun olmaya devam ettiùine dikkat çekilen raporda,
istihdam edilmeyen ve eùitim alamayan gençlerin oran×nda,
2008 krizinden beri bir art×ü olduùu da dile getirilmektedir.
ILO’nun bu raporda istihdama yönelik sorunlara çözüm
önerisi, aktif istihdam politikalar×na daha fazla aù×rl×k
verilmesi üeklindedir. Kapitalist üretim tarz×n×n yap×sal
sorunlar×n×n neler olduùuna ve bunlar×n ne gibi sonuçlar
doùurduùuna deùinmekten kaç×n×lan Küresel ústihdam
Eùilimleri 2014 Raporu’nda, aktif emek piyasas× politikalar×
ile piyasada üretilen mal ve hizmetlere olan talep art×ü×
aras×ndaki iliükiye dikkat çekilmektedir. Diùer yandan
ILO’nun, ABD Dolar× üzerinden günlük kazançlar× temel
alarak yapt×ù× “ geliümekte olan ülkelerde orta s×n×f
büyüyor” üeklindeki deùerlendirmesi de eleütiriye aç×kt×r.
Sonuç olarak iüsizlik ve yeni istihdam olanaklar×
yarat×lmas×n×n önündeki engeller, ILO taraf×ndan, dünya
genelinde yaüam×n× ücretli bir iü iliükisi arac×l×ù×yla
sürdürmeye çal×üanlar×n karü×laüt×ù× en ciddi sorunlar olarak
tan×mlanmaktad×r.
…üçüncü olarak günlük 2 ABD
Dolar×’ndan az bir gelirle yaçayan
çal×çan yoksul say×s×n×n 839
milyon olmas× üzerinden,…
ÇalÔ÷an yoksullarÔn sayÔsÔ önceki on yÔllÔk dönemlere göre daha da
yava÷ olsa dahi gerilemeye devam
etmektedir. 2013’te 375 milyon i÷çinin (veya toplan istihdamÔn yüzde 11,9’unun) günlük 1,25 ABD
DolarÔ’ndan daha dü÷ük bir gelirle
ya÷amaya çalÔ÷tÔôÔ; diôer yandan,
839 milyon i÷çinin (veya toplam istihdamÔn yüzde 26,7’sinin) günlük 2
ABD DolarÔ veya 2 ABD DolarÔ’ndan

daha dü÷ük bir gelire sahip olduôu
belirtilmektedir. 2000’lerin ba÷Ôna
bakÔldÔôÔnda günlük 1,25 ABD DolarÔ ile ya÷amak zorunda olanlarÔn
sayÔsÔnÔn 600 milyon, 2 ABD DolarÔ
ve altÔndaki günlük bir gelirle ya÷amak zorunda olanlarÔn sayÔsÔnÔn ise
1,1 milyardan fazla olduôu rapor
edilmektedir. Bu verilerden yola
çÔkÔldÔôÔnda çalÔ÷an i÷siz sayÔsÔnÔn
-2000’lerin ilk yÔllarÔyla kar÷Ôla÷tÔrÔldÔôÔnda- kayda deôer bir azalÔ÷
sergilediôi sonucuna ula÷ÔlmaktadÔr.
Buna kar÷Ôn çalÔ÷an yoksulluôundaki azalma durmu÷tur. 2013’de a÷ÔrÔ
yoksul olanlarÔn sayÔsÔndaki dü÷ü÷
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küresel düzeyde yalnÔzca yüzde 2,7
olmu÷tur. 2013, son on yÔlda –krizden hemen önceki yÔllara hariç olmak kaydÔyla- a÷ÔrÔ yoksulluk oranÔnÔn en az dü÷ü÷ sergilediôi yÔl olarak
kayda geçmi÷tir.
…ve son olarak kat× bir kay×t d×ç×
istihdam üzerinden etkileyerek,
çeçitli sorunlara yol açmaktad×r.
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KayÔt dÔ÷Ô istihdam, bölgesel deôi÷kenleri oldukça büyük olmak
kaydÔyla birçok ülkede yaygÔn bir
durum olarak gözlemlenmektedir.
Doôu Avrupa, BaôÔmsÔz Devletler
Topluluôu (BDT) ve az sayÔdaki
geli÷mi÷ ülkede kayÔt dÔ÷Ô istihdam
hala toplam istihdamÔn 20’sinin üzerindedir. Latin Amerika’daki bazÔ
ülkeler, kayÔt dÔ÷ÔlÔk oranÔnÔn yüzde
50’nin altÔna indirilmesi konusunda
kayda deôer bir ilerleme kaydederken, And DaôlarÔ Bölgesi ve Orta
Amerika’daki ülkelerde kayÔt dÔ÷ÔlÔk
oranÔ yüzde 70 ve üzerinde bir seyir izlemektedir. Güney ve Güney
Doôu Asya’daki ekonomilerde daha
yüksek kayÔt dÔ÷ÔlÔk oranlarÔ gözlemlenmektedir. Bu bölgelerdeki kimi
ülkelerde, kayÔt dÔ÷ÔlÔk oranÔ toplam
istihdamÔn yüzde 90’Ôna ula÷maktadÔr. Bu bölgelerdeki kayÔt dÔ÷ÔlÔôÔ
dü÷ürme eôilimi güçlü bir görünüm
sergilemi÷ olsa bile, kayÔtlÔ i÷ olanaklarÔndaki yetersizlikler, yoksulluôun
sürdürülebilir bir ÷ekilde azaltÔlmasÔnÔn önünde engel olu÷turmaktadÔr.

bunun yanÔ sÔra özel tüketimi azaltmaktadÔr. Bu rapor, makro ekonomik politikalarÔn yeniden dengelenmesinin ve emek gelirlerindeki
artÔ÷Ôn, istihdama ili÷kin görünümü
kayda deôer bir biçimde iyile÷tireceôini savunmaktadÔr. Konuya ili÷kin
simülasyon uygulamasÔ, yüksek gelire sahip G20 ülkelerinde, bu tür
bir yeniden dengelemenin, i÷sizlikte
2020’ye kadar yüzde 1,8’lik bir azalÔ÷a –diôer bir ifadeyle 6,1 milyon
ek i÷ olanaôÔna- katkÔ saôlayacaôÔnÔ iddia etmektedir. Söz konusu bu
hedeflere ula÷ÔlmasÔ, mali hedeflere
ula÷ÔlmasÔnÔ da destekleyecektir.
Esas olarak simülasyon sonuçlarÔ bu
tür bir politika yakla÷ÔmÔnÔn temel
durum senaryosu üzerinde kayda
deôer bir geli÷me saôlanacaôÔnÔ da
ileri sürmektedir.

åstihdama yönelik sorunlar×n
çözülüp sosyal sorunlar×n
üstesinden gelinmesi için
istihdam dostu makro ekonomik
politikalara gereksinim vard×r…

Para politikasÔ, toplam talebi artÔrÔcÔ kazanca yönelik bir etki saôlayarak i÷levsel bir nitelik ta÷Ômaya
devam etmektedir. Cari para politikasÔ rejiminin etkisine yönelik tahminler, politika belirleyicilerin, eôer
mali kriz kar÷ÔsÔnda aceleci bir parasal giri÷imde bulunmamÔ÷ olsalar, i÷sizliôin geli÷mi÷ olan büyük ülkelerde bugün, yüzde 1-2’lik daha yüksek
bir görünüm sergiliyor olabileceôini
ortaya koymaktadÔr. Son eôilimler,
yine de i÷levsel bir nitelikteki para
politikasÔ tarafÔndan olu÷turulan ek
likidite payÔ artÔ÷ÔnÔn, reel ekonomiden çok varlÔk piyasalarÔna doôru olduôunu belirtmektedir. Bu durum,
tahvil ve konut fiyatlarÔnda bir artÔ÷
riski yaratmakta ve sürdürülebilir i÷
olanaklarÔ yaratÔlmasÔnÔn üzerindeki
yükü artÔrmaktadÔr.

Küresel emek piyasalarÔnda görülebilecek olasÔ daha hÔzlÔ bir toparlanma, toplam talepteki açÔk
tarafÔndan engellenmektedir. Bu bakÔmdan, birçok geli÷mi÷ ekonomide,
hali hazÔrda yürütülmekte olan mali
konsolidasyon, üretim artÔ÷Ôndaki
daha hÔzlÔ bir geni÷lemenin sürüncemede kalmasÔna yol açmakta,

Hali hazÔrdaki yetersiz talep,
önümüzdeki dönem için talebe yönelik kaynak belirsizliôi, büyük
firmalarÔ reel ekonomiye yatÔrÔm
yapmaktan çok, hisselerini geri alÔp
hissedarlara kar payÔ daôÔtmaya yönlendirmektedir. Tahminler, bazÔ ülkelerdeki i÷e alÔmlar konusundaki
belirsizliôin, -ekonomik toparlan-

mada bir devamlÔlÔk görülse dahii÷sizliôin tÔrmanmasÔ ve toplam talebin yetersiz bir seviyede kalmasÔna
ili÷kin bir baskÔyÔ doôurabileceôini
ortaya koymaktadÔr. Sonuç, istihdam yaratÔlmasÔ üzerinde daha fazla
sÔnÔrlama demektir.
…ve emek piyasas× ile sosyal
politika konular×na daha fazla
dikkat edilmelidir.
Cesaret kÔrÔlmasÔ ve artÔ÷ gösteren uzun dönemli i÷sizliôe baôlÔ olarak 23 milyon insanÔn emek piyasasÔ
dÔ÷Ônda kaldÔôÔ tahmin edilmektedir
ve faaliyet dÔ÷ÔlÔôÔ ve meslek-vasÔf
uyumsuzluôunu ortadan kaldÔrmaya yönelik, güçlü aktif emek piyasasÔ politikalarÔna gereksinim duyulmaktadÔr. AslÔnda, çok fazla sayÔda
i÷çinin cesaretinin kÔrÔlmasÔ ve i÷gücü dÔ÷Ônda kalmasÔyla beraber,
i÷çilerin vasÔfsÔzla÷masÔ ve sonunda
kendilerine i÷ bulma olanaôÔ saôlayan mesleki, teknik bilgi ve beceri
birikimlerini tamamen kaybetme
riski ortaya çÔkmaktadÔr. Bu duruma
kar÷Ôn, kamu harcamalarÔnÔn sÔnÔrlÔ
bir bölümü aktif emek piyasasÔ politikalarÔna ayrÔlmaktadÔr. Göreceli
bir biçimde bu konuda daha geli÷mi÷ kurumlara ve uygulamalara
sahip olma eôilimindeki OECD ülkelerinde dahi, aktif emek piyasalarÔ politikalarÔna yönelik 2011’de
GSYõH’nin yüzde 0,6’sÔndan daha az
bir harcama yapÔlmÔ÷tÔr. Tahminler,
aktif emek piyasasÔ politikalarÔna
en fazla harcama yapan ülkelerdekine benzer bir ÷ekilde, GSYõH’den
aktif emek piyasasÔ politikalarÔna
yönelik yapÔlacak harcamanÔn yüzde 1,2’ye çÔkarÔlmasÔnÔn, geli÷mi÷
ekonomilerde ve Avrupa Birliôi
bölgesinde 3,9 milyon ki÷ilik ek bir
istihdam olanaôÔ yaratÔlabileceôini
ortaya koymaktadÔr. Hali hazÔrda,
aktif emek piyasasÔ politikalarÔna
en az harcama yapan ülkeler, muhtemelen aôÔrlÔklÔ olarak kendi emek
piyasalarÔnÔn geli÷mi÷ i÷leyi÷inden
yararlanan ülkelerdir.

TÜRK-Ąą’ĄN GÜNDEMĄNDEN

KAMU-SEN GENEL BAąKANI

SÜLEYMAN ÇELEBĄ ZĄYARETĄ

Kamu-Sen Genel Ba÷kanÔ õsmail Koncuk ve beraberindekiler 6 öubat 2014 günü Genel Ba÷kan Ergün Atalay’Ô ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve DõSK eski Genel
Ba÷kanÔ Süleyman Çelebi 16 Ocak 2014 günü Genel Ba÷kan
Atalay’Ô ziyaret etti.

400. SAYIMIZA ULAąTIK
YayÔn ya÷amÔna 1963 yÔlÔnda ba÷layan TÜRK-õö
Dergisi bugün 400. SayÔsÔna ula÷tÔ. õlk sayÔsÔ 15 Mart
1963 tarihinde yayÔmlanan TÜRK-õö Dergisi, 19741978 dönemi dÔ÷Ônda, bu 50 yÔllÔk süre zarfÔnda yayÔn
hayatÔnÔ kesintisiz sürdürdü. Bu yönüyle, 50 yÔldÔr kesintisiz yayÔmlanan ve 400. SayÔya ula÷an ender yayÔn
organlarÔndan biri oldu.
TÜRK-õö Dergisi, bugün, Türkiye i÷çi sÔnÔfÔ ve sendikacÔlÔk hareketini inceleyen ara÷tÔrmacÔlar ve tarihçiler için de önemli bir ba÷vuru kaynaôÔ. TÜRK-õö Dergisi, ülkemizin ve çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn temel konularÔna
ili÷kin uzman ve akademisyen görü÷lerinin derlenmesi
ve etkili bir tartÔ÷ma platformu olu÷turulmasÔ yönünde
önemli bir kazanÔm elde etti.

FARUK BARUT’U
KAYBETTĄK
Tes-õ÷ SendikamÔzÔn eski
Genel Ba÷kanlarÔndan Faruk
Barut, 17 Ocak 2014 günü
vefat etti. Barut’un cenazesi,
18 Ocak 2014 günü Kar÷Ôyaka Camiinde kÔlÔnan namazÔn ardÔndan Kar÷Ôyaka MezarlÔôÔnda topraôa verildi.
Faruk Barut 1935 yÔlÔnda öanlÔurfa’da doôdu. DSõ’de i÷e
ba÷ladÔ. DiyarbakÔr Bölgesi Su õ÷çileri SendikasÔ Genel
Ba÷kanÔ (1966-1967), Tes-õ÷ Federasyonu Genel Sekreter YardÔmcÔsÔ (1967-1969), Federasyon Genel Mali
Sekreteri (1969-1971), Genel Sekreteri (1971-1983),
Tes-õ÷ SendikasÔ Genel Sekreteri (1983-1986) görevlerinde bulundu. 1986 yÔlÔnda Tes-õ÷ SendikasÔ Genel
Ba÷kanÔ oldu. Bu görevini 1996 yÔlÔna kadar sürdürdü.
Barut’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Tes-õ÷ SendikasÔ
topluluôuna ba÷saôlÔôÔ dileriz.

YENĄ HAVA-Ąą YÖNETĄMĄ
TÜRK-úû Dergisi birinci say×s×n×n künye sayfas×.

Hava-õ÷ SendikamÔzÔn yeni Genel Ba÷kanÔ Ali Kemal TatlÔbal ve yönetim kurulu üyeleri TÜRK-õö Genel Merkezini ziyaret ederek, Genel Ba÷kan Ergün Atalay ve Genel Sekreter Pevrul Kavlak ile görü÷tü.
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TEKGIDA-Ąą

Evyap’ta TaĆerona Hayćr!
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EVYAP’ta, (Evyap Sabun, Yaô, Gliserin Sanayi ve Ticaret Aö.), ta÷eron
çalÔ÷anlarÔn haklarÔnÔn güvence altÔna
alÔnmasÔ ve toplu i÷ sözle÷mesinden
yararlanmalarÔ için TekgÔda-õ÷ SendikamÔzÔn istikrarlÔ çalÔ÷malarÔ ve ÔsrarlÔ
talepleri sonuç verdi. EVYAP yetkililerinin SendikanÔn
taleplerini kabul edilebilir bulmasÔyla, görü÷meler kar÷ÔlÔklÔ anla÷mayla sonuçlandÔ. AsÔl i÷i ve yardÔmcÔ i÷leri
yaparken çalÔ÷tÔrÔlan yakla÷Ôk 200 civarÔndaki ta÷eron
i÷çi, asÔl i÷veren i÷çisi olarak kadroya alÔndÔ ve 1 öubat
2014 tarihi itibariyle TekgÔda-õ÷ SendikamÔza üye oldular. YapÔlan protokol çerçevesinde toplu i÷ sözle÷mesinden de yararlanmaya ba÷ladÔlar.

ąEKER-Ąą

ąeker-ĄĆ Geçici ĄĆçilere
Kadro Talep Etti
Türkiye genelindeki ÷eker fabrikalarÔnda çalÔ÷an geçici i÷çilerin kadroya alÔnmasÔnÔ isteyen öeker-õ÷ SendikamÔz, hazÔrladÔôÔ dosyayÔ ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanÔ Faruk Çelik’e sundu. 2000 yÔlÔndan bu yana
÷eker fabrikalarÔnda çalÔ÷an memur
ve i÷çi sayÔsÔnÔn sürekli gerilediôini,
kadrolu alÔm yapÔlmadÔôÔnÔ ifade eden
öeker-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ õsa
Gök, geçici i÷çilerin kadroya alÔnmasÔ
amacÔyla hazÔrladÔklarÔ dosyayÔ Bakan
Çelik’e sunduklarÔnÔ söyledi. Gök, “öeker sanayinin ihtiyacÔ olan personel temininin bir an
önce gerçekle÷tirilmesi hususunda bir çalÔ÷ma yapan
SendikamÔz, bu kapsam doôrultusunda hazÔrlanan ve
içinde ÷eker fabrikalarÔnda yÔllardÔr geçici i÷çi statüsünde çalÔ÷an kampanya ve mevsimlik i÷çilerin kadroya
alÔnmasÔ konularÔnÔn yer aldÔôÔ bir dosyayÔ SayÔn Bakana iletti” dedi. Gök, yaptÔôÔ açÔklamada, ÷unlarÔ söyledi:
“HatÔrlanacaôÔ üzere ÷eker fabrikalarÔnÔn özelle÷tirme
kapsamÔna alÔndÔôÔ 2000 yÔlÔndan bu yana Türkiye öeker FabrikalarÔ Aö. bünyesinde memur, sözle÷meli ve
i÷çi statüsünde çalÔ÷an personel sayÔsÔ 30 bin 612’den,

Hazćrlayan:

Güven Savul

TÜRK-Ąą TeĆkilatlandćrma Uzmanć
guvensavul@turkis.org.tr

13 bin 220 ki÷iye kadar dü÷mü÷ durumda. Söz konusu
sÔkÔntÔ ÷eker sanayinin asÔl faaliyetlerinin yürütüldüôü
bölümlerde üretimin sürekliliôini de tehdit eder hale
gelmi÷tir. öeker-õ÷ SendikasÔ olarak yaptÔôÔmÔz çalÔ÷ma,
Türk÷eker bünyesinde çalÔ÷an geçici ve mevsimlik i÷çilerin kadroya alÔnmalarÔ ve ÷eker sektörünün geleceôi
açÔsÔndan büyük önem arz etmektedir.”

T. MADEN-Ąą / TES-Ąą

Maden ve Enerji
ĄĆçilerinden Suç
Duyurusu
Özelle÷tirmeye
kar÷Ô direnen ve 40
otobüsle
Ankara’ya
gelmek üzere yola
çÔkan ancak, yollarÔ jandarma ve polis
tarafÔndan araçlarÔn
ruhsatlarÔ, kontak anahtarlarÔ alÔnarak yola çÔkÔ÷larÔ engellenen, çoluk çocuk kadÔn geri dönmek için yürümek
zorunda kalan maden ve enerji i÷çileri adÔna, Türkiye
Maden-õ÷ ve Tes-õ÷ Yataôan öubeleri suç duyurusunda
bulundu. öubeler, suç duyurusuna gerekçe olarak, temel hak ve özgürlüklerin, seyahat özgürlüôünün hiçbir
yasal gerekçe olmadan hukuk dÔ÷Ô biçimde engellendiôini ileri sürdü.

GENEL MADEN-Ąą

Armutçuk’ta TaĆeron
Tepkisi
Türkiye Ta÷kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk
Müessesesi’nin yeraltÔnda tamir-tarama i÷lerinin ta÷eron firmalara ihale edilmek istenmesine maden i÷çileri
tepki gösterdi. 22 Ocak 2014 tarihinde TTK Armutçuk Müessesesi önünde toplanan 500’ü
a÷kÔn maden i÷çisi sloganlar atarak
Genel Maden-õ÷ SendikasÔ Armutçuk
öubesi’ne kadar yürüdü. Yürüyü÷ boyunca, “Susma, haykÔr, ta÷erona ha-
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yÔr”, “Maden i÷çisi demokrasi bekçisi”, “Madenci, sendika omuz omuza”, “Ta÷eron istemiyoruz” sloganlarÔ
attÔ. Yürüyü÷e, GMõS Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ SatÔlmÔ÷ Uludaô, Genel Sekreter Behzat CinkÔlÔç, Armutçuk
öube Ba÷kanÔ õsa Mutlu ve öube Yöneticileri de katÔldÔ.
Armutçuk öubesi önünde maden i÷çilerine hitap eden
Armutçuk öube Ba÷kanÔ õsa Mutlu, “Burada toplanmamÔzÔn sebebi Armutçuk Müessesesi’nde tamir ve
tarama i÷lerinin ta÷erona verilmesi için 17 öubat’ta
yapÔlacak ihaleye tepki göstermektir. Ta÷erona hayÔr
demek için buradayÔz. TTK’da ta÷eron çalÔ÷tÔrÔlmasÔna
kar÷ÔyÔz. OcaklarÔmÔza ta÷eron sokmamak için eylemlerimiz artarak devam edecektir. Kurum yöneticilerini,
ocaklara ta÷eron sokmak için deôil i÷çi açÔklarÔnÔn giderilmesi için mücadele etmeye çaôÔrÔyoruz. Son dönemlerinde en onurlu direni÷i gösteren Yataôan maden i÷çilerine buradan selam olsun. Yüreôimiz onlarla
beraber” dedi.

PETROL-Ąą

ZENTĄVA’da ĄĆten
Atćlanlar Geri Alćnsćn
Petrol-õ÷ SendikamÔzÔn uzun yÔllardÔr örgütlü olduôu Zentiva SaôlÔk Ürünleri San. ve Tic. Aö. i÷yerinde
21 öubat itibariyle 16 Petrol-õ÷ üyesi i÷ten çÔkarÔldÔ.
Petrol-õ÷ Trakya öubesine baôlÔ ve 420 Petrol-õ÷ üyesinin çalÔ÷tÔôÔ Zentiva’da, i÷veren, yakla÷Ôk bir buçuk ay
önce üretimdeki daralmayÔ gerekçe göstererek 50 i÷çinin i÷ akdine son vereceôini açÔkladÔ. Petrol-õ÷ ise, i÷çinin rÔzasÔ olmadan i÷ten çÔkarmalarÔn
kesinlikle kabul edilmeyeceôini ve bir
i÷çinin dahi rÔzasÔ alÔnmadan i÷ akidlerinin fesih edilmeyeceôini bildirdi.
õ÷ten çÔkarmalarÔn gönüllülük esasÔna
dayanmasÔ ve te÷vik olarak 8 maa÷ ikramiye verilmesi konusunda i÷verenle anla÷ÔldÔ. Anla÷manÔn ardÔndan 23 i÷çi gönüllü olarak i÷ten ayrÔldÔ.
õ÷ten ayrÔlan i÷çi sayÔsÔnÔn i÷verenin arzuladÔôÔ düzeyde olmamasÔ nedeniyle, i÷veren, 20 öubat 2014 günü
gece vardiyasÔnda çalÔ÷an 9 i÷çiyi ve ardÔndan 7 i÷çiyi
rÔzalarÔ olmadan i÷ten çÔkardÔ. õ÷verenin bu hukuksuz
i÷ten çÔkarmalara ba÷lamasÔ nedeniyle, i÷ten atÔlan i÷çiler i÷yeri önünde diôer i÷çiler de fabrika içerisinde,
i÷yerlerini terk etmeyerek eyleme ba÷ladÔ.

Petrol-õ÷ SendikamÔz konuyla ilgili olarak yaptÔôÔ
basÔn açÔklamasÔnda, uzun yÔllardÔr, toplu sözle÷me
yapÔlan Zentiva i÷yerindeki bu haksÔz i÷ten çÔkarmalarÔ kÔnadÔklarÔnÔ belirtti. YÔllardÔr yüksek karlarÔn elde
edildiôi bu i÷yerinde, i÷verenin kriz riski nedeniyle i÷çilerden fedakarlÔk beklemesi ya da i÷ten çÔkarmasÔnÔn
kabul edilemez olduôu vurgulandÔ. Zentiva i÷yerinde
i÷verenin verdiôi kararda ÔsrarÔ halinde, Petrol-õ÷’in
tüm üyeleriyle Zentiva i÷çisinin ba÷lattÔôÔ eylemin arkasÔnda olacaôÔ söylendi.

TEKSĄF

YATSAN Emekçileri
Teksif’te
Teksif SendikamÔzÔn bir süredir örgütlenme çalÔ÷malarÔnÔ sürdürdüôü õzmir TorbalÔ’da bulunan YATSAN Aö’de büyük çoôunluk Teksif’e
üye oldu. Teksif, ÇalÔ÷ma ve Sosyal
Güvenlik BakanlÔôÔ’na “Yetki Tespiti”
ba÷vurusunda bulundu ve yetkiyi aldÔ.
õ÷yerinde bir yÔla yakÔn bir zamandÔr
devam eden örgütlenme çalÔ÷masÔ sÔrasÔnda 10 i÷çi sendikalÔ olduklarÔ gerekçesiyle i÷lerinden atÔlmÔ÷ ve hukuki süreç Teksif
SendikamÔzca sürdürülmü÷tü. Konuyla ilgili olarak
Teksif’ten yapÔlan açÔklamada, “YATSAN i÷çisi bilinçli
olarak çÔktÔôÔ emek yolunda, 60 bin üyemiz gibi kendi
hür iradesi ile Teksif üyesi olmu÷tur. HatÔrlanmalÔdÔr
ki, Teksif 50 yÔllÔk tarihinde ne i÷verenlerin, ne hükümetlerin ne de belli siyasi odaklarÔn güdümünde veya
hizmetinde olmu÷tur. Teksif Ôrk, dil, din, cinsiyet, siyasi görü÷ gözetmeksizin her üyesini kucaklamÔ÷ ve
gerek tekstil i÷koluna gerekse Türk SendikacÔlÔk Hareketine adÔnÔ altÔn harflerle yazdÔrmÔ÷tÔr.”

DERĄTEKS

Punto Deri’den 39 ĄĆçi
Daha Atćldć
Konfederasyonumuza baôlÔ Deriteks SendikamÔza üye olduklarÔ gerekçesiyle õstanbul Zeytinburnu’nda bu-
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lunan Punto Deri FabrikasÔ’ndan çÔkarÔlan 40 i÷çinin
direni÷i sürerken, 7 Ocak 2014 tarihi itibariyle 39 i÷çi
daha i÷ten çÔkarÔldÔ. õ÷ten çÔkarÔlan 39 i÷çi de, diôer
i÷çilerle beraber direni÷e katÔldÔ. Direni÷lerini sürdüren i÷çilerden Ramazan Aydemir, i÷ten çÔkarÔlmalara
ili÷kin, “öirket küçülmek bahanesiyle arkada÷larÔmÔzÔ
i÷ten attÔ, ancak küçülmek yerine büyüdüôünü görüyoruz her gün yeni bir yer açÔyorlar. Bu da gösteriyor
ki arkada÷larÔmÔz sendikalÔ olduklarÔ için i÷lerinden
atÔldÔlar” dedi.

TGS

Anadolu’da Örgütlenme
Ataăć
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Türkiye Gazeteciler SendikasÔ (TGS), örgütlenme
kampanyasÔnÔ yerel gazetelere de yaydÔ. YakÔn zamanda yapÔlan genel kurulun ardÔndan olu÷an yeni merkez yönetimi, Anadolu’da örgütlenme
kampanyasÔnÔ hÔzlandÔrma kararÔ aldÔ.
Genel Kurul öncesinde Zonguldak’ta
ba÷layan Anadolu çÔkartmasÔ, Kocaeli
ile devam etti. Yeni yönetim ve õstanbul öube yöneticileri Kocaeli’de gazetecilerle bir araya geldi. TGS Genel Ba÷kanÔ Uôur Güç,
Genel Örgütlenme Sekreteri Arzu Demir, õstanbul öube
Ba÷kanÔ Gökhan Durmu÷ ve öube Sekreteri Sevgim
DenizaltÔ’nÔn katÔlÔmÔyla Kocaeli’de yapÔlan toplantÔya
yerel basÔnda çalÔ÷an gazeteciler katÔldÔ. Ziyarette konu÷an TGS Genel Ba÷kanÔ Uôur Güç, yeni yönetimin
Anadolu’ya ilk ziyaretini Kocaeli’ye gerçekle÷tirdikleri
için mutlu olduklarÔnÔ dile getirerek, “TGS olarak geçmi÷ dönemde bazÔ sÔkÔntÔlar ya÷adÔk. Bu yüzden yerel
gazetecilerin sorunlarÔnÔn çözülmesi konusunda taraf olamadÔk. Ancak bundan sonra yerel gazetecilerin
sorunlarÔ da önceliklerimiz arasÔnda yer alacak” diye
konu÷tu. TGS’nin gazetecilik mesleôine itibar kazandÔrmak için mücadele ettiôine deôinen Güç, “Toplu
sözle÷meler ile özlük haklarÔ koruma altÔna alÔnabilir.
Hep birlikte mücadele edersek bütün sorunlarÔmÔzÔn
üstesinden gelebiliriz. Bizler bunun mücadelesini vereceôiz” dedi.

TÜRK METAL

Ąsdemir’de Örgütlenme
Süreci Devam Ediyor
Türk Metal SendikamÔzÔn, õskenderun Demir-Çelik FabrikasÔ’ndaki örgütlenme çalÔ÷malarÔ yoôun bir
biçimde devam ediyor. Türk Metal’e
katÔlan õsdemir emekçileri, SendikamÔzÔn eôitim tesislerinde be÷er günlük eôitim toplantÔlarÔna katÔlÔyorlar.
Ankara Büyük Anadolu Hotel’de 2-7
öubat 2014 günlerinde yapÔlan eôitim
toplantÔsÔnda, TÜRK-õö Genel Sekreteri ve Türk Metal SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Pevrul Kavlak bir konu÷ma yaptÔ. Kavlak, “õsdemir emekçilerinin davasÔ artÔk
sadece õsdemir deôildir, bütün metal i÷ kolunda çalÔ÷an i÷çilerdir” dedi. õskenderun’da õsdemir öubesinin
açÔldÔôÔnÔ belirten Kavlak, artÔk õskenderun’da sendikal hayatÔn nabzÔnÔ Türk Metal’in tuttuôunu söyledi.
Kavlak siyasilere de seslenerek ÷unlarÔ ifade etti: “Bu
sahte sendikacÔlarla yan yana olmak demek, bütün bu
günahlara ortak olmak demektir, bu günaha girmeyin.
Siyasilere tavsiyem, i÷çinin onlara neden sahte sendikacÔ dediôini öôrenin. Sendikal dünyada onlara neden
fotokopici sendika ismini taktÔklarÔnÔ ara÷tÔrÔn. Neden
sÔfÔrcÔ sendika dendiôini anlayÔn. BunlarÔn cevabÔnÔ
öôrenin. Öôrendikten sonra nerede duracaôÔnÔza karar verin” dedi.

HAVA-Ąą

305 THY ĄĆçisinin Geri
DönüĆleri BaĆlćyor
Hava-õ÷ SendikamÔzdan yapÔlan açÔklamaya göre,
24. Dönem Toplu õ÷ Sözle÷mesinde mutabakata varÔlan
protokol anla÷masÔ gereôi THY AO. Yönetimi ile Havaõ÷ SendikamÔz arasÔnda olu÷turulan komisyon çalÔ÷malarÔ tamamlandÔ ve 256 üyenin i÷ba÷Ô yapmasÔ uygun
görüldü. Teknik Aö.’deki 33 üyenin de
i÷e dönü÷leri ba÷ladÔ.
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Hava-õ÷ açÔklamasÔnda ÷u görü÷lere yer verildi:
“BazÔ üyelerimiz i÷veren tarafÔndan disiplin suçu niteliôindeki suçlar kapsamÔnda görüldüôünden i÷e iadeleri
konusunda mutabakat saôlanamamÔ÷tÔr. Bu arkada÷larÔmÔz için anla÷ma protokolüne ÷erh dü÷ülmü÷ ve arkada÷larÔmÔzÔn yasal haklarÔnÔ aramasÔ hususunda ve hukuki süreçte kendilerine SendikamÔzca her türlü destek
verilecektir. SendikamÔz yeni yönetimi göreve geldiôi 8
AralÔk 2013 tarihi itibariyle olaôanüstü bir gayret göstererek yakla÷Ôk yedi ay süren grevi ba÷arÔyla bitirmi÷
ve bu kÔsa süreçte sendikal ya÷amda örneôine az rastlanÔlacak bir ba÷arÔya daha imza atarak, i÷yerinden atÔlan yüzlerce üyemizin i÷e dönü÷ü saôlanmÔ÷tÔr. Bu kÔsa
süreçte ayrÔca yakla÷Ôk 3 bin yeni üye SendikamÔza üye
yapÔlarak Ocak 2014 istatistiklerinde SendikamÔz üye
sayÔsÔ 16.517’ye yükselmi÷ ve SendikamÔz ta÷ÔmacÔlÔk
i÷kolunun en büyük sendikasÔ olmu÷tur.”

GÜVENLĄK-Ąą

Vakćfbank Özel
Güvenlikleri
Örgütleniyor
Türkiye’nin dört bir yanÔnda örgütlenme çalÔ÷malarÔna hÔzla devam eden Güvenlik-õ÷ SendikasÔ
õstanbul’da bulunan VakÔfbank Özel Güvenlikleri ile
bir araya geldi. Güvenlik-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Bolat AnkaralÔ’nÔn katÔldÔôÔ toplantÔya VakÔfbank
Özel Güvenlik Görevlilerinin yoôun ilgisinin oldu. 22
öubat 2014 günü TÜRK-õö 1. Bölge Temsilciliôi’nde
gerçekle÷tirilen toplantÔda Genel Ba÷kan AnkaralÔ,

hem Güvenlik-õ÷’i tanÔttÔ hem de özel
güvenlik görevlilerinin i÷ko÷ullarÔ ve
yasal haklarÔ ile ilgili sorduôu sorularÔ
yanÔtladÔ.
ToplantÔda, TÜRK-õö 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak da bir konu÷ma yaptÔ. Konu÷masÔnda, i÷çilerin anayasal hakkÔ olan sendikala÷ma
hakkÔnÔn engellenemeyeceôini söyleyen Büyükkucak,
Güvenlik-õ÷ SendikasÔnÔn ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ’nÔn Ocak ayÔnda açÔkladÔôÔ istatistiklerinde
toplu sözle÷me barajÔnÔ a÷masÔnÔn, özel güvenliklerin
toplu i÷ sözle÷mesi imzalamasÔ yolunda önemli bir
adÔm olduôunu söyledi. Büyükkucak, “TÜRK-õö olarak Konfederasyonumuz üyesi Güvenlik-õ÷’in ve siz
özel güvenliklerin daima yanÔnda olacaôÔz ve toplu i÷
sözle÷mesi imzalama yolunda sizlere destek vereceôiz.
UmarÔm TÜRK-õö’in de desteôiyle çok yakÔnda toplu i÷
sözle÷mesi imzalaya ba÷layacaksÔnÔz” dedi.
Büyükkucak’Ôn ardÔndan söz alan Genel Ba÷kan
Bolat AnkaralÔ, “Güvenlik-õ÷ olarak özel güvenliklerin
haklarÔnÔ korumak için girdiôimiz bu mücadeleye 7 ki÷iyle ba÷ladÔk ama bugün 5 binin üzerinde üyemiz bulunuyor” diyerek sözlerine ba÷ladÔ. Bugün Türkiye’nin
en hÔzlÔ büyüyen sendikasÔnÔn Güvenlik-õ÷ olduôunun
altÔnÔ çizen AnkaralÔ, bunun tek nedenin Güvenlik-õ÷
SendikasÔ’nÔn kurulduôu günden beri her zaman ve
her yerde özel güvenliklerin haklarÔnÔ sonuna kadar
savunmasÔ ve bunun için mücadele etmesi olduôunu
söyledi. AnkaralÔ, tek bir güvenlik görevlisinin bile sendikal faaliyetleri yüzünden i÷ten çÔkarÔlmasÔ durumda,
Güvenlik-õ÷ olarak tüm olanaklarÔnÔ seferber ederek o
güvenlik görevlisinin yanÔnda yer alacaklarÔnÔ ve i÷e
iade edilmesini saôlayacaklarÔnÔ vurguladÔ.
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Q Gelir Testinde Hedef Tutmad×:
Türkiye genelinde Genel SaôlÔk
SigortasÔ (GSS) kapsamÔnda 18
ya÷ÔnÔ dolduran ve herhangi bir
i÷te çalÔ÷mayan yakla÷Ôk 25 milyon ki÷inin gelir testi yaptÔrmasÔ
beklenirken, yasal sürenin sona
ermesiyle tebligat gönderilen ve
KasÔm 2012 itibarÔyla gelir testini
yaptÔranlarÔn sayÔsÔ 11 milyon 160
bin ki÷i oldu. MHP Kütahya Milletvekili Alim I÷Ôk’Ôn soru önergesini yanÔtlayan ÇalÔ÷ma ve Sosyal
Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik,
gelir testi yaptÔranlarÔn verilerini
açÔkladÔ. Gelir testi yaptÔrmadÔôÔ
için GSS dÔ÷Ônda hiç kimsenin tutulmadÔôÔnÔ ifade eden Çelik, gelir
testi yaptÔrmasÔ için tebligat gönderilen ve tebligattan itibaren bir
ay içinde bu testi yaptÔrmayanlarÔn gelirinin asgari ücretin iki katÔ
sayÔlarak i÷lemlerin bu tutara göre
düzenlendiôini belirtti. Gelir testi
yaptÔrmayanlarÔn sayÔsÔ 3.5 milyon olduôundan, primlerin yaptÔrÔlmasÔ ile ilgili bir düzenlemenin
yapÔlacaôÔ belirtiliyor.

brüt çÔplak ücretleri; a) 1.100 TL/
Ay’Ôn altÔnda olanlarÔn aylÔk brüt
çÔplak ücretleri 1.100 TL/Ay’a
yükseltilecektir. b) 1.850 TL/
Ay’m altÔnda olanlarÔn aylÔk brüt
çÔplak ücretlerine, 1.850 TL/Ay’Ô
geçmemek üzere 200 TL/Ay, iyile÷tirme yapÔlacaktÔr. õyile÷tirme
sonrasÔnda uygulanacak ücret
zamlarÔ da ÷u ÷ekilde belirlendi:
õlk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay
için yüzde 4, üç ve dördüncü 6
aylar için yüzde 3 artÔ÷ öngörüldü. õkinci, üçüncü ve dördüncü
altÔ aylar için enflasyon farkÔ verilmesi karara baôlandÔ. Süresi
biten Toplu õ÷ Sözle÷melerinin
ikinci yÔl ikinci altÔ ayÔnda (enflasyon farklarÔ dahil) sözle÷melerin yürürlük sürelerine göre brüt
155,58 TL/Ay ile 158,58 TL/Ay
arasÔnda ödenen Sosyal YardÔm,
brüt 180 (Yüz seksen) TL/Ay’a
yükseltilecek ve birinci ve ikinci
yÔlda ücret zamlarÔ oranÔnda artÔrÔlacaktÔr. Ancak, mevcut sosyal yardÔm ödemesi süresi biten
kamu toplu i÷ sözle÷melerinin genelinde öngörülen miktarÔn altÔnda olan toplu i÷ sözle÷melerinde
ise bu ödeme, yukarÔda belirtilen
miktarÔ a÷mamak kaydÔyla sözle÷menin birinci altÔ ayÔnda %20
oranÔnda, ikinci altÔ ayÔ ve ikinci
yÔlÔnda ise ücret zamlarÔ oranÔnda
artÔrÔlacaktÔr.

23 Temmuz 2013

8 Aäustos 2013

Q 2013 Kamu Toplu åç Sözleçmeleri Anlaçmayla Sonuçland×: Hükümetle Türk-õ÷ arasÔnda
yürütülen Kamu Kesimi Toplu
õ÷ Sözle÷mesi görü÷melerinde kamuda çalÔ÷an yakla÷Ôk 185 bin i÷çinin toplu i÷ sözle÷mesinde anla÷ma saôlandÔ. Dü÷ük ücretlerin
iyile÷tirilmesinde varÔlan anla÷maya göre, toplu i÷ sözle÷mesinin
yürürlük ba÷langÔç tarihinde aylÔk

Q Kamu Çal×çanlar×n×n Toplu
Sözleçmesinde Anlaçma Saäland×: ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik ile
Memur-Sen Genel Ba÷kanÔ Ahmet
Gündoôdu, kamu çalÔ÷anlarÔnÔn
toplu sözle÷mesinde anla÷maya
varÔldÔôÔnÔ açÔkladÔlar. Buna göre,
175 TL, 2015’te 3+3 ve enflasyon
farkÔ kadar artÔ÷ yapÔlacak. KamuSen ve KESK ise, anla÷maya itiraz

ettiklerini belirtiler. Yakla÷Ôk 2.6
milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu
sözle÷me görü÷me süreci 14 gün
sürdü.
23 Aäustos 2013
Q Teksif Grevinde Mutlu Son:
Teksif SendikasÔnÔn 30 i÷yeri
ve i÷letmede sürdürdüôü greve
12 bin i÷çi katÔldÔ. Son yÔllarda
büyük bir dayanÔ÷ma içerisinde yapÔlan grev 9 gün sürdü. Bu
süreçte, kararlÔ bir duru÷ sergileyen Teksif sendikamÔzÔn olmazsa
olmaz talepleri olan ikramiye, kÔdem zammÔ, fazla mesai ve ücret
zammÔ maddelerinin kabul edilmesi sonucunda, 23.08.2013 tarihinde anla÷ma saôlanmasÔ üzerine grev uygulamasÔna son verildi.
Ücret zammÔ; birinci altÔ ay yüzde
5, ikinci altÔ ay yüzde 3, üçüncü
altÔ ay yüzde 3, dördüncü altÔ ay
yüzde 4, be÷inci altÔ ay yüzde 3 ve
altÔncÔ altÔ ay yüzde 4 ÷eklinde olmu÷tur. AyrÔca enflasyon rakamlarÔnÔn bu seviyeleri a÷masÔ durumunda eksik kalan oran ücretlere
ilave edilecektir.72 gün üzerinden ödenen ikramiyeler 120 güne
yükseltildi. Hafta içi çalÔ÷malar,
genel tatil ve ulusal bayramlarda
yapÔlan çalÔ÷malara ili÷kin önemli iyile÷tirmeler yapÔldÔ. TÜRK-õö
Genel Ba÷kanÔ Ergün Atalay ile
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik’e desteklerinden
dolayÔ te÷ekkür edildi.
13 Eylül 2013
Q Darphane Grevinde Mutlu Son:
BasÔn-õ÷ SendikasÔ Darphane ve
Damga MatbaasÔ i÷yerlerinde çalÔ÷an üyeleri adÔna 7 ay boyunca
yürüttüôü toplu i÷ sözle÷me görü÷melerinde herhangi bir sonuç
elde edemeyince grev kararÔ aldÔ
ve 8 Temmuz günü de Darphane

i÷çileri greve çÔktÔ. Darphane i÷çisi tarafÔndan büyük bir olgunlukla
ve kararlÔlÔkla 68 gün sürdürülen
grev sonunda anla÷maya varÔldÔ.
õmzalanan toplu i÷ sözle÷mesi ile
i÷yerlerinde pek çok sorunun ya÷anmasÔna neden olan maddelerde yeni düzenlemelere gidildi ve
devam te÷vik primleri artÔrÔldÔ.
14 Eylül 2013
Q æeker-åç 20. Genel Kurulu Yap×ld×: ÇalÔ÷ma hayatÔnda ya÷anan
sorunlarÔn deôerlendirildiôi Genel Kurulda bir konu÷ma yapan
TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Ergün
Atalay, özelle÷tirme uygulamalarÔnÔn yol açtÔôÔ i÷ten çÔkarmalar
ve sendikasÔzla÷tÔrmalara dikkat
çekerek, 4-c kapsamÔnda çalÔ÷anlarÔn sendikalarÔmÔza üye olmasÔnÔ saôlayacak deôi÷ikliklere gidilmesi gerektiôini söyledi. öeker
fabrikalarÔnÔn özelle÷tirilmemesi
için öeker-õ÷ SendikamÔzla ortak
mücadele verdiklerini belirten
Atalay, TÜRK-õö’in bu ülkenin sigortasÔ olduôunu vurguladÔ.
24 Eylül 2013
Q Malulen Emeklilik Koçullar×
Deäiçti: Sosyal Güvenlik Kurumu, 40 yÔldÔr deôi÷tirilmeyen Maluliyet Yönetmeliôi’ni deôi÷tirdi.
SGK, birçok hastalÔôa maluliyet
hakkÔ getirdi. Düzenleme eski
yönetmeliôe göre malullük ba÷vurusu yapÔp reddedilenlere tekrar ba÷vuru yapma hakkÔ getirdi.
Malulen emekli olabilmek için
ki÷inin çalÔ÷ma gücünün veya i÷
kazasÔ ya da meslek hastalÔôÔ sonucu meslekte kazanma gücünün
en az yüzde 60’ÔnÔ veya tamamÔnÔ
kaybettiôi saôlÔk kurulunca raporlanacak. AyrÔca en az 10 yÔldan beri sigortalÔ olup, toplam
1800 gün sigorta primi ödenmi÷
olma ÷artÔnda bir deôi÷iklik yapÔlmadÔ. Düzenlemeye göre; tüm
organ nakilli (kemik iliôi nakli
hariç) hastalara ko÷ulsuz maluli-

yet verildi. Böbrek nakli sonrasÔ
uygulanan kontrol muayeneleri
kaldÔrÔldÔ. Diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliôi olan hastalara maluliyet hakkÔ geldi. Tüm
kanser hastalarÔ tanÔ aldÔktan
sonra ko÷ulsuz 18 ay, kan kanserlerine tanÔ aldÔktan sonra 24
ay malullük hakkÔ verildi. Kanserlere ve endokrin hastalÔklara
baôlÔ geli÷en ve tedavisi olmayan
aôÔr elektrolit bozukluklarÔ listeye eklendi. Kemik iliôi naklinden
itibaren hastalar 12 ay süreyle
malul kabul edildi. Tedaviye dirençli ve bula÷ÔcÔlÔôÔ yüksek olan
verem hastalarÔna 2 yÔl süreyle
maluliyet hakkÔ getirildi.
26 Eylül 2013
Q 10. Çal×çma Meclisi Topland×:
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔnÔn düzenlediôi ÇalÔ÷ma
Meclisi 26 - 27 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara Bilkent Otelde gerçekle÷ti. 26 Eylül tarihinde açÔlÔ÷Ô
yapÔlan Meclisin konu ba÷lÔklarÔ;
KÔdem TazminatÔ, Alt õ÷verenlik
(ta÷eronluk), Özel õstihdam BürolarÔ AracÔlÔôÔ ile Geçici õ÷ õli÷kisi
olarak belirlendi. ToplantÔda konu÷an Ba÷bakan Tayyip Erdoôan,
i÷çi ve memur ayrÔmÔna son verilmesi gerektiôini belirterek, kÔdem tazminatÔ konusunda taraflar
anla÷madan bu konuyu gündemlerine almayacaklarÔnÔ söyledi.
TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Ergün
Atalay 10. ÇalÔ÷ma Meclisi’nde
yaptÔôÔ konu÷mada ÷unlarÔ söyledi: “KÔdem tazminatÔ mevcut haliyle korunmalÔ ve kÔdem tazminatÔna hak kazanmak için aranan
bir çalÔ÷ma ÷artÔ kaldÔrÔlmalÔdÔr.
Özel istihdam bürolarÔ aracÔlÔôÔ
ile geçici i÷ ili÷kisi saôlÔklÔ bir istihdam biçimi olmadÔôÔndan kar÷Ô
çÔkÔyoruz. Bu uygulama, i÷çi simsarlÔôÔna neden olacaktÔr. Alt i÷verenlik uygulamasÔ, bu ülkenin
kanayan bir yarasÔdÔr. AynÔ fabrikada aynÔ i÷i yapan, aynÔ mahallede oturan iki i÷çiden biri i÷e servis

ile gidip gelirken, fazla mesaisini
alÔrken, yÔllÔk iznini kullanÔrken
ta÷eron i÷çisinin kullanmamasÔ,
ülkeyi yönetenlerin ayÔbÔdÔr.” ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvelik BakanÔ
Faruk Çelik de konu÷masÔnda,
alt i÷veren uygulamalarÔna çözüm
bulmak amacÔyla 10. ÇalÔ÷ma
Meclisini topladÔklarÔnÔ belirtti.
12 Ekim 2013
Q Vak×f Üniversite Hastaneleri ve
Özel Hastaneler Yüzde 200’e
Kadar ålave Ücret Alabilecek:
29/5/2013 tarihli ve 28661 sayÔlÔ Resmi Gazete’de yayÔmlanan
6486 sayÔlÔ Kanun ile vakÔf üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin alabileceôi ilave (fark)
ücreti % 200’e kadar artÔrma
konusunda Bakanlar Kurulu’na
yetki verilmi÷ti. Bakanlar Kurulu, bu yetkisini kullanarak ilave
ücret üst sÔnÔrÔnÔ % 200’e çÔkardÔ. Bu karar sonrasÔnda, “Özel
Hastaneler ile VakÔf Üniversite
Hastanelerinin PuanlandÔrÔlmasÔ
ve õlave Ücret AlÔnmasÔ HakkÔnda Yönerge” Kurum Ba÷kanlÔk
MakamÔnÔn 21/10/2013 tarihli
olurlarÔ ile yürürlükten kaldÔrÔlmasÔ, ilave ücretin yüzde 200’e
kadar istenmesinin yolu açÔldÔ.
Bu karar sonrasÔnda, saôlÔk hizmetlerine eri÷imin zorla÷acaôÔ
yönünde ele÷tiriler yapÔlmaya
ba÷landÔ. Esas olan, kamu ve özel
ayrÔmÔna gidilmeden ve ilave ücret alÔnmadan saôlÔk hizmetinin
verilmesidir.
31 Ekim 2013
Q 5. åzmir åktisat Kongresi Yap×ld×: Ekonomik ve sosyal konularÔn
deôerlendirildiôi 5. õzmir õktisat
Kongresi yapÔldÔ. Kongrenin ikinci gününde “õ÷gücü PiyasasÔnÔn
Etkinliôinin ve õstihdamÔn ArtÔrÔlmasÔna Yönelik Stratejiler” konulu oturumda konu÷an TÜRK-õö
Genel Sekreteri Pevrul Kavlak,
i÷sizlik ve yoksulluk sorunlarÔna
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dikkat çekerek ÷unlarÔ söyledi:
“Türkiye’de gündeme getirilmek
istenen Ulusal õstihdam Stratejisi;
esneklik, bölgesel asgari ücret, kÔdem tazminatÔ, özel istihdam bürolarÔna geçici i÷çi çalÔ÷tÔrma gibi
konularda emeôe yönelik yeni hak
kayÔplarÔ ve kölelik ÷artlarÔnda istihdam dayatmalarÔ nedeniyle kabul edilmez niteliktedir. ÇalÔ÷ma
barÔ÷Ôndan söz edenler, öncelikle
i÷çilerin köle gibi çalÔ÷tÔrÔlmalarÔna son vermeli ve sendikal haklar
özgürce kullanÔlmalÔdÔr.
3 Kas×m 2013
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Q Çimse-åç 19. Genel Kurulu Yap×ld×: TÜRK-õö Genel Sekreteri
Pevrul Kavlak’Ôn Divan Ba÷kanlÔôÔ yaptÔôÔ Genel Kurulda Genel
Ba÷kan Ergün Atalay bir konu÷ma
yaparak çalÔ÷ma hayatÔnÔn içinde
bulunduôu sorunlarÔ deôerlendirdi. Atalay özetle ÷unlarÔ söyledi. “ÇalÔ÷ma hayatÔnÔn içinde en
sorunlu alan olan ta÷eron i÷çiliôi
konusunda düzenlemeler yapÔlmalÔdÔr. Biz bu ülkede sadece üye
i÷çilerimizi deôil, emeklileri, ta÷eron i÷çisini, i÷siz vatanda÷ÔmÔzÔ
yani halkÔn yüzde 75’ini temsil
ediyoruz. KÔdem tazminatÔ konusunda kazanÔlmÔ÷ haklarÔ geriye
götürecek hiçbir uygulamanÔn
içinde olmayacaôÔz.
7 Kas×m 2013
Q E-Devlet Kap×s× Üzerinden Üye
Olma Süreci Baçlad×: 6356 sayÔlÔ Sendika ve Toplu Sözle÷me
Kanunu’nun ilgili maddesinin
yürürlüôe girmesi ile birlikte, 7
KasÔm 2013 itibariyle yeni üye ve
istifa e-devlet kapÔsÔ üzerinden yapÔlacak. E-devlet kapÔsÔ üzerinden
üyelik ve istifa i÷lemleri “www.
turkiye.gov.tr” adresinden ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ
ba÷lÔôÔ altÔnda “i÷çi sendikalarÔ
üyelik i÷lemleri” ile “i÷çi sendikalarÔ üyelik doôrulama” bölümleri
kullanÔlacak.

26 Kas×m 2013

nan emeklilerden alÔnan sosyal
güvenlik destek primi uygulamasÔnÔn kaldÔrÔlmasÔnÔ istedi.

Q åç Kazalar×nda Avrupa’da Birinciyiz: Türkiye’de son 9 ayda
ya÷anan i÷ kazalarÔnda 842 emekçi, son on yÔlda ise yakla÷Ôk 11
bin i÷çi ya÷amÔnÔ yitirdi. Her yÔl
yakla÷Ôk 1100 i÷çi, i÷ kazalarÔnda
can verirken, in÷aat sektörünün
ise bu alanda ba÷Ô çektiôi belirlendi. õstanbul õ÷çi SaôlÔôÔ ve õ÷
Güvenliôi Meclisi’nin raporuna
göre de 2013’ün ocak ayÔnda 84,
÷ubat ayÔnda 6, mart ayÔnda 74,
nisan ayÔnda 74, mayÔs ayÔnda
115, Haziran ayÔnda 105, temmuz
ayÔnda 120, aôustos ayÔnda 148,
eylül ayÔnda 127 ve ekim ayÔnda
da 7’si kadÔn, 4’ü çocuk olmak
üzere 109 i÷çi ya÷amÔnÔ yitirdi.
Raporda i÷ kazalarÔnÔn sÔklÔkla
ya÷andÔôÔ sektörler mercek altÔna
alÔndÔôÔ belirtiliyor. õn÷aat sektöründe her gün 22 i÷ kazasÔ meydana geliyor. 2013’ün ilk 9 ayÔnda
en az 206 in÷aat emekçisi hayatÔnÔ
kaybetti. Rapora göre Türkiye’de
mevsimlik gezici tarÔm i÷çi sayÔsÔ
“kayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷anlar ve çocuklar
ile birlikte” 1 milyon. UluslararasÔ
ÇalÔ÷ma Örgütü’nün istatistiklerine göre ise bu i÷çilerin yüzde 60’Ô
yoksulluk sÔnÔrÔnÔn altÔnda ya÷Ôyor.

Q TåSK 25. Genel Kurulu Yap×ld×: õ÷veren sendikalarÔnÔn üst
kurulu÷u olan TõSK 25. Genel
Kurulu yapÔldÔ. TõSK Genel Ba÷kanÔ yaptÔôÔ konu÷mada, üretim
ve emek deôerlerinin önemine
dikkat çekerek, sorunlarÔn sosyal
diyalog ile çözümlenmesi gerektiôini söyledi. Genel Kurulda i÷çi
kesimi adÔna konu÷an TÜRK-õö
Genel Sekreteri Pevrul Kavlak,
“Bu ülkede TOBB varsa, TÜSõAD,
MÜSõAD varsa, TõSK varsa, Rahmetli Seyfi Demirsoy’un dediôi
gibi, TÜRK-õö de vardÔr ve var
olacaktÔr. Her÷eye raômen olacaktÔr” dedi. Kavlak, konu÷masÔnda
özetle ÷u görü÷lere yer verdi: “õ÷çi-i÷veren ili÷kilerinin temel hedefi, üretimi artÔrmak, refahÔ adil
payla÷mak, sosyal barÔ÷Ô ya÷atmaktÔr. Türkiye’nin geleceôinde
i÷çi-i÷veren ili÷kileri, geçmi÷ten
gelen birikim ve deneyimle daha
da geli÷ecektir. Sosyal devlet ve
çalÔ÷anlardan yana bir sosyal politika anlayÔ÷Ô, ülkeye egemen olacaktÔr.”

27 Kas×m 2013

17 Aral×k 2013

Q Emekliler Destek Primini Ödeyemiyor: Bir i÷yeri açarak ekonomik zorluklarÔ a÷maya çalÔ÷an
emekliler ticari faaliyette bulunmalarÔ nedeniyle, sosyal güvenlik destek primlerini ödeyemez
durumdalar. AylÔklardan kesilen
yüzde 15 sosyal güvenlik destek
priminin kaldÔrÔlmasÔ talep edilmektedir. Bu konuda bir açÔklama
yapan Türkiye Emekliler Derneôi
Genel Ba÷kanÔ KazÔm Ergün, ödenen aylÔklar yetmediôinden belli
ya÷a gelen emekliler hayatlarÔnÔ
devam ettirmek için bir i÷yeri açmalarÔnÔn cezasÔnÔ ödediklerini
belirterek, ticari faaliyette bula-

Q TÜRK-åæ’ten Vergi åyileçtirmesi Talebi: TÜRK-õö’in hazÔrladÔôÔ
vergi raporu, Ba÷bakan ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ndeki Grup
Ba÷kanlÔklarÔna gönderildi. ÇalÔ÷anlarÔn üzerindeki vergi yüküne
dikkat çekilen raporda özetle ÷u
deôerlendirmeler yapÔldÔ. “õ÷çiler
üzerindeki vergi baskÔsÔ, özellikle
2004 yÔlÔnda özel indirim tutarÔnÔn kalkmasÔ, ardÔndan ücretliler lehine olan ayÔrÔm ilkesinden
vazgeçilerek vergi tarifesinin teke
indirilmesi ve çalÔ÷anlarÔn üçüncü
dilimdeki gelir vergisi tarifesine
uygulanan vergi oranÔnÔn yüzde 20’den yüzde 27’ye yükseltil-

14 Aral×k 2013

mesi gibi nedenlerle artmÔ÷tÔr.
Türkiye’de vergi alanÔnda gerçek
anlamda yapÔlacak bir reform,
ancak ücretliler aleyhine varolan
bu çarpÔk yapÔnÔn deôi÷tirilmesiyle mümkün olacaktÔr. Öncelikle
emek üzerindeki vergi yükünün
azaltÔlmasÔ ve verginin geni÷ kitlelere adil bir ÷ekilde yansÔmasÔnÔn
saôlanmasÔ gerekmektedir.
18 Aral×k 2013
Q Üçlü Dan×çma Kurulu Toplant×lar×: Üçlü DanÔ÷ma Kurulu ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ’nÔn çaôrÔsÔ üzerine
11.11.2013 tarihinde alt i÷veren,
geçici i÷ ili÷kisi ve uzaktan çalÔ÷ma konularÔnÔ görü÷mek üzere ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ’nda toplandÔ. TÜRK-õö,
gündemdeki konularÔn teknik
komite kurularak deôerlendirilmesini önerdi ve bu öneri üzerine üç i÷çi konfederasyonu teknik
uzmanlarÔ gündemdeki konulara
ili÷kin ortak bir görü÷ olu÷turdu.
18 AralÔk 2013 tarihinde yapÔlan
Üçlü DanÔ÷ma Kurulu ToplantÔsÔnda i÷veren kesimi ile uzla÷ma
saôlanamadÔ. TÜRK-õö’in ÔsrarlÔ
tavrÔ sonucunda “kÔdem tazminatÔ” gündemden çÔkarÔldÔ. TÜRKõö, ta÷eron i÷çilerinin sorunlarÔnÔn çözümünde ilk adÔm olarak
yargÔ kararlarÔna uyulmasÔnÔ istedi. 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu’nun 2.
maddesi 6 fÔkrasÔnÔn korunmasÔnÔ
ve ta÷eron çalÔ÷tÔrmaya sÔnÔrlama
getirilmesini belirtti.
19 Aral×k 2013
Q THY Toplu åç Sözleçmesi’nde
Anlaçma Saäland×: THY i÷yerinde çalÔ÷anlarÔ kapsayan toplu
i÷ sözle÷me görü÷melerinde anla÷ma saôlanamamasÔ üzerine, 15
MayÔs 2013 tarihinde greve çÔkÔldÔ. Uzun bir süre grev uygulamasÔ devam etti ve 19 AralÔk 2013
tarihinde yapÔlan görü÷melerde
anla÷maya varÔldÔ. Üç yÔl imzala-

nan toplu i÷ sözle÷mesiyle ücret
artÔ÷larÔ; birinci yÔl 5+3, ikinci yÔl
3+3, 3. yÔl 3+3 olarak belirlendi.
Ücret artÔ÷larÔnÔn enflasyonun
altÔnda kalmasÔ durumunda, enflasyon farkÔ verilmesi benimsendi. Toplu i÷ sözle÷mesi dÔ÷Ônda
yapÔlan protokol ile sendika üyesi
i÷çilere 5.500 lira ödeme yapÔldÔ.
AynÔ protokol ile i÷ten çÔkarÔlan
THY’dan 256 i÷çi, Teknik A.ö’den
33 i÷çinin i÷e dönmeleri saôlandÔ.
30 Aral×k 2013
Q Taçeron åççileri Kadro Bekliyor: KarayollarÔnda çalÔ÷an 10
bin ta÷eron i÷çisinin yargÔ kararÔyla muvazaalÔ olduklarÔ tespit
edilmesi üzerine Yol-õ÷ SendikasÔ
üyesi olan ta÷eron i÷çilerine kadro verilmesi talebine uyulmamasÔ,
hukuk devleti ilkesine aykÔrÔ bir
durum ortaya çÔkardÔ. Bu konuda
bir açÔklama yapan Yol-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ ve TÜRK-õö
Genel Mali Sekreteri Ramazan
Aôar, “KarayollarÔ Genel Müdürlüôü ve Maliye BakanlÔôÔ ile mutabakat saôlamamÔza raômen, ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ,
sorunun çözümüne yana÷madÔôÔndan, i÷çi arkada÷larÔmÔz maôdur edilmektedir” dedi. Aôar, yargÔ kararlarÔna derhal uyulmasÔnÔ
isteyerek, aksi durumda devletin
ödeyeceôi tazminatÔn giderek arttÔôÔna dikkat çekti.
1 Ocak 2014
Q K×dem Tazminat× Rafa Kalkt×:
Anadolu AjansÔ Editör MasasÔ’nda
sorularÔ yanÔtlayan ÇalÔ÷ma ve
Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk
Çelik kÔdem tazminatÔnÔn rafa
kaldÔrÔldÔôÔnÔ açÔkladÔ. Çelik, “KÔdem tazminatÔ konusu bir slogan
olarak bir kavram olarak kamuoyunda farklÔ yerle÷tiôi için bu konuda bir cesur adÔm ne yazÔk ki
taraflar tarafÔndan atÔlamadÔ. Yeni
bir bahara kalmÔ÷ bulunuyor”
dedi. Çelik, asgari ücretle ilgili

bir soru üzerine de asgari ücretin
geçim ücreti deôil, sosyal koruma
ücreti olmasÔ için de çalÔ÷ma yapacaklarÔnÔ söyledi.
1 Ocak 2014
Q åççi ve Baä-Kur Emekli Ayl×klar× Yüzde 3.27 Art×r×ld×: 2014
yÔlÔ birinci altÔ ayda i÷çi ve BaôKur emekli aylÔklarÔ, 2013 yÔlÔ
son altÔ ayda gerçekle÷en yüzde
3.27 tüketici fiyat artÔ÷larÔna göre
zamlandÔ. Memur emeklilerine
ise, yÔllÔk olarak ortalama 140 lira
artÔ÷ yapÔldÔ. YapÔlan zamlarÔ deôerlendiren Türkiye õ÷çi Emeklileri Derneôi Genel Ba÷kanÔ KazÔm
Ergün, güvenirliôi olmayan fiyat
artÔ÷larÔ ile emekli aylÔklarÔna yapÔlan zamlarÔn savunulamayacaôÔnÔ belirterek, Hükümetin yeni
bir sistem geli÷tirmesi gerektiôini
söyledi. Memur emeklilerine yapÔlan artÔ÷larÔn aynÔ ÷ekilde i÷çi ve
Baô-Kur emeklilerine yansÔtÔlmasÔ
gerektiôini söyleyen KazÔm Ergün, devletin emekliler arasÔnda
farklÔlÔk yaratmasÔnÔ ele÷tirerek,
sosyal güvenlikte e÷itliôi esas alan
kararlarÔn alÔnmasÔnÔ istedi.
18 Ocak 2014
Q Saäl×kta Kat×l×m Pay× Yüksek:
õlaç katÔlÔm payÔ, muayene katÔlÔm payÔ, reçete ücreti, tetkik farkÔ
ücreti, erken muayene farkÔ gibi
farklÔ isimlerle alÔnan ücretler,
dar ve sabit gelirliler bakÔmÔndan
ekonomik yük olarak deôerlendiriliyor. Tüm EczacÔ i÷verenler
SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Nurten
Saydan da SaôlÔkta Dönü÷üm adÔ
altÔnda sürdürülen proje ile yurtta÷larÔn saôlÔôa eri÷iminin paralÔ
hale geldiôini belirterek “Herhangi bir saôlÔk kurulu÷una ba÷vurulduôunda muayene ücreti ödeniyor. Halbuki asgari ücretli için
ödenen primin yüzde 33’ü, yani
133 TL’lik kÔsmÔ GSS primi olarak
ödenmektedir” dedi.
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10 æubat 2014

Q 2014 Y×l× Birinci Alt× Ayda Ödenecek ålave Tediye Tarihleri
Aç×kland×: 4/7/1956 tarihli ve
6772 sayÔlÔ Kanun kapsamÔna giren kurumlarda çalÔ÷an i÷çilere,
anÔlan Kanunun 1. maddesine göre
2014 yÔlÔnda verilecek ilave tediyenin birinci yarÔsÔnÔn 31/1/2014,
diôer yarÔsÔnÔn 30/6/2014 tarihinde ödenmesi; Maliye BakanlÔôÔnÔn
26/12/2013 tarihli ve 13129 sayÔlÔ
yazÔsÔ üzerine, mezkur Kanunun
4 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde
kararla÷tÔrÔlmÔ÷tÔr.

Q 15. Çal×çma Ekonomisi ve
Endüstri åliçkileri Kongresi Yap×ld×: TÜRK-õö ve Gazi
Üniversitesi’nin ortakla÷a düzenlediôi 15. Endüstri õli÷kiler
Kongresi yapÔldÔ. Kongrenin açÔlÔ÷ bölümünde; Gazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, ÇalÔ÷ma Ekonomisi ve
Endüstri õli÷kileri Bölüm Ba÷kanÔ
Prof. Dr. Vedat Bilgin, TÜRK - õö
Genel Ba÷kanÔ Ergün Atalay, ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ Müste÷arÔ Fatih Acar konu÷tu.
TÜRK-õö/ Üniversite i÷birliôini
önemsediklerini belirten TÜRKõö Genel Ba÷kanÔ Ergün Atalay, iki
gün sürecek kongrede akademisyenler tarafÔndan sunulacak tebliôlerden yararlanacaklarÔnÔ söyledi. 12 milyon ücretliye kar÷Ôn,
bir milyon sendikalÔ i÷çinin olmasÔna dikkat çeken Atalay, demokrasimizin ve ülkemizin saygÔn bir
yere gelmesi için sendika özgürlüôü önündeki engellerin kaldÔrÔlmasÔnÔ istedi. ÇalÔ÷ma Ekonomisi ve Endüstri õli÷kileri Bölümü
öôretim üyeleri ve TÜRK-õö’e üye
sendikalarÔn genel ba÷kanlarÔ, yöneticileri ve uzmanlarÔn katÔldÔôÔ
Kongre iki gün sürdü.
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Q Özelleçtirmeye Tepki: Muôla’daki Yataôan, Yeniköy ve Kemerköy
termik santralleri ile kömür ocaklarÔnÔn özelle÷tirilmemesi için
büyük mücadele veren i÷çilerin
haklÔ talepleri Muôla õlinde de büyük destek gördü. õ÷çilerin haklÔ
taleplerini duyurmak amacÔyla
Ankara’ya yaptÔklarÔ yürüyü÷e
izin verilmemesi tepki ile kar÷ÔlandÔ. Buna raômen, TÜRK-õö Yönetim Kurulu ve baôlÔ sendikalar
Ankara’da, SÔhhiye’de toplanarak
Özelle÷tirme õdaresi Ba÷kanlÔôÔ önüne yürüdüler. Burada bir
konu÷ma yapan Genel Ba÷kan
Ergün Atalay özetle ÷unlarÔ söyledi; “Muôla’daki özelle÷tirme
ihalesine katÔlan 15 firmanÔn 13’ü
geri çekildi. Geriye iki firma kaldÔ. Herkes ÷unu çok iyi anlamalÔ,
biz bu hükümete özelle÷tirmeleri
yaptÔrmayacaôÔz. õ÷çi hareketinin
birçok problemi varken bu i÷lerle
uôra÷an hükümete sandÔkta hesap
sormak sizin de bizim de boynumuzun borcu.”Tes-õ÷ SendikasÔ
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ Hasan
Tahsin Zengin ve Türkiye Madenõ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Nurettin Akçul’un i÷çilere hitaben
konu÷ma yapmalarÔnÔn ardÔndan
eylem sona erdi.

15 æubat 2014
Q Kölelik Düzenine Son Mitingi: TÜRK-õö’in çaôrÔsÔyla Ankara
SÔhhiye MeydanÔ’nda Ta÷eronla÷maya, Örgütsüzlüôe ve KuralsÔz
ÇalÔ÷maya HayÔr’ mitingi yapÔldÔ.
Türkiye’nin dört bir yanÔndan gelen on binlerce i÷çi Ankara Gar’da
toplandÔ ve miting alanÔna doôru
yürüyü÷e ba÷ladÔ. õ÷çiler, büyük
bir co÷kuyla miting alanÔna geldiler. Mitingde konu÷an TÜRK-õö
Genel Ba÷kanÔ Ergün Atalay, ba÷ta
ta÷eron i÷çileri olmak üzere çözüm bekleyen sorunlara dikkat çekerek özetle ÷u uyarÔlarda bulundu: “Sesimize herkes kulak versin.
Batan geminin lüks kamarasÔ ol-

maz. Gemi batÔnca herkes batar”
dedi. YargÔ kararlarÔna uyulmadan
hukuk devleti olunamaz. Bu nedenle, ba÷ta karayollarÔnda çalÔ÷an
ta÷eron i÷çileri olmak üzere yargÔ yoluyla elde edilen kadrolarÔn
verilmesi geciktirilmemelidir. õ÷
Kanunu’nda i÷çiyi koruyan ve muvazaayÔ engelleyen maddelerde deôi÷iklik yapÔlmamalÔdÔr. Ta÷eron
çalÔ÷tÔrma ile i÷çiler sömürülmekte, sendikalara üye olmalarÔ engellenmektedir. Bu tür engellemelere
son verilmelidir. Mitingde, i÷çileri
temsilen ÷eker, tekstil, karayollarÔ
ve Yataôan Termik Santrali i÷çileri
adÔna konu÷malar yapÔlarak, Hükümetin uygulamalarÔ ele÷tirildi.
18 æubat 2014
Q åçsizlik Oran× Yüzde 9.9’a
Yükseldi:
Türkiye õstatistik
Kurumu’nun verilerine göre i÷sizlik oranÔ 2012’nin KasÔm ayÔna
göre 0.5 puan artarken mevsim
etkilerinden arÔndÔrÔlmÔ÷ i÷sizlik
oranÔ da yüzde 9.9 oldu. Ekonomide beklenen dü÷ük büyüme
istihdamÔ da olumsuz yönde etkiledi. 2012’nin ilk 11 ayÔnda 1
milyon 18 bin istihdam artÔ÷Ô ya÷anÔrken 2013’te bu rakam 193
bin ki÷ide kaldÔ. 11 ayda Türkiye
ekonomisi sadece 193 bin yeni
istihdam yaratabildi. Herhangi
bir sosyal güvenlik kurulu÷una
kayÔtlÔ olmadan çalÔ÷anlarÔn oranÔ, KasÔm 2013’te bir önceki yÔlÔn
aynÔ ayÔna göre 3,4 puan azalarak
yüzde 35.1 olarak gerçekle÷ti. TarÔm sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalÔ÷anlarÔn oranÔ, söz
konusu dönemde yüzde 84.2’den
yüzde 82.2’ye, tarÔm dÔ÷Ô sektörlerde yüzde 24.2’den 21.4’e geriledi. Sosyal güvenlik kapsamÔnda
olmayan ücretli veya yevmiyeli
çalÔ÷anlarÔn oranÔ ise 2.9 puan
azalarak yüzde 19’a dü÷tü. KasÔm
2013 toplam i÷gücü 28.3 milyon
KasÔm 2013 toplam istihdam 25.5
milyon KasÔm 2013 toplam i÷siz
sayÔsÔ 2.8 milyon olarak açÔklandÔ.

TÜRK-úû ve BAøLI SENDúKALAR
TÜRK-úû

TÜRK KOOP-úû
Genel Baükan: EYÜP ALEMDAR
Özveren Sokak No. 6 Maltepe / ANKARA
Tel: (312) 230 08 55 - 229 44 80 • Faks: (312) 229 58 36
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18

TÜRKúYE ÇúMSE-úû
Genel Baükan: ZEKERúYE NAZLIM
Esat Cad. No. 43 Küçükesat / ANKARA
Tel: (312) 419 58 30-34 • Faks: (312) 425 13 35

11

19

KRúSTAL-úû
Genel Baükan: BúLAL ÇETúNTAû
Sahip Molla Cad. No. 32 Paüabahçe Beykoz / úSTANBUL
Tel: (216) 680 07 10 • Faks: (216) 680 12 02
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20

21
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TÜRK METAL
Genel Baükan: PEVRUL KAVLAK
Beütepeler Mah. Yaüam Cd. 1. Sok. No. 7/A Söùütözü/ANKARA
Tel: (312) 292 64 00 (30 hat) • Faks: (312) 284 40 18
TÜRKúYE YOL-úû
Genel Baükan: RAMAZAN AøAR
Sümer 1 Sok. No. 18 K×z×lay / ANKARA
Tel: (312) 232 46 87-95 • Faks: (312) 232 48 10

13

22

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

14

23

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

01

1

ORMAN-úû
Genel Baükan: BAKú YÜKSEL
Korkut Reis Mah. Cihan Sok. No. 29/10 S×hhiye / ANKARA
Tel: (312) 229 10 56-59 • Faks: (312) 229 21 15
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02

3

TEKGIDA-úû
Genel Baükan: MUSTAFA TÜRKEL
Konaklar Mah. Faruk Nafiz Çaml×bel Sok. No. 5
4. Levent / úSTANBUL
Tel: (212) 264 49 96 (4 Hat) • Faks: (212) 278 95 34
ûEKER-úû
Genel Baükan: úSA GÖK
Karanfil Sokak No. 59 Bakanl×klar / ANKARA
Tel: (312) 418 42 73-74 • Faks: (312) 425 92 58
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TÜRKúYE MADEN-úû
Genel Baükan: NURETTúN AKÇUL
Strasburg Cad. 7/4-5 S×hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 73 55-56-57 • Faks: (312) 229 89 31
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03
GENEL MADEN-úû
Genel Baükan: EYÜP ALABAû
Mithatpaüa Mah. Nizam Cad. ûemsi Denizer Sk. No. 18
Tel: (372) 251 44 77 • Faks: (372) 253 66 35 ZONGULDAK
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DEMúRYOL-úû
Genel Baükan: ERGÜN ATALAY
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 5 ANKARA
Tel: (312) 231 80 30-31 • Faks: (312) 231 80 32

15
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04
PETROL-úû
Genel Baükan: MUSTAFA ÖZTAûKIN
Altunizade Mah. Kuübak×ü× Sok. No. 25 Üsküdar / úSTANBUL
Tel: (216) 474 98 70 (10 Hat) • Faks: (216) 474 98 67 - 474 92 38
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HAVA-úû
Genel Baükan: ALú KEMAL TATLIBAL
úncirli Cad. Volkan Apt. 68/1-2-3-4 Bak×rköy / úSTANBUL
Tel: (212) 660 20 95 (5 Hat) • Faks: (212) 571 90 51
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TÜMTúS
Genel Baükan: KENAN ÖZTÜRK
únkilap Cad. No. 35/1-2 Aksaray / úSTANBUL
Tel: (212) 530 07 43 • Faks: (212) 588 26 20
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DOKGEMú-úû
Genel Baükan: H. NECúP NALBANTOøLU
Pirimehmetpaüa Mah. Kumbarahane Cad. No. 58 Kat: 2-3
Tel: (212) 369 73 90 (pbx) • Faks: 369 73 93 Beyoùlu / úST.
TÜRKúYE DENúZCúLER
Genel Baükan: HASAN PEKDEMúR
R×ht×m Cad. Denizciler Sok. No. 7 Tophane / úSTANBUL
Tel: (212) 292 90 81 (7 Hat) • Faks: (212) 244 52 21
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28

SAøLIK-úû
Genel Baükan: HASAN ÖZTÜRK
Hedef Sok. No. 5 An×ttepe / ANKARA
Tel: (312) 231 80 45 • Faks: (312) 230 23 96
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TOLEYúS
Genel Baükan: CEMAúL BAKINDI
Aksaray Mah. Küçük Langa Cad. Bilir úü Merkezi No. 16/18 Kat. 3
Tel: (212) 530 73 82-585 52 07 • Faks: 530 72 99 Aksaray / úST.
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TÜRK HARB-úû
Genel Baükan: BAYRAM BOZAL
únk×lap Sokak No. 20 K×z×lay / ANKARA
Tel: (312) 417 50 97-98-99 • Faks: (312) 417 13 64

32

19
GÜVENLúK-úû
Genel Baükan: BOLAT ANKARALI
úzmir 1 Cad. Necip Bey Apt. No. 22 Kat: 6 Daire: 21
Tel: (312) 417 27 23 • Faks: (312) 417 27 23 K×z×lay / ANKARA
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TÜRKúYE BELEDúYE-úû
Genel Baükan: NúHAT YURDAKUL
Necatibey Cad. No. 59 K×z×lay / ANKARA
Tel: (312) 231 83 43-45 • Faks: (312) 232 08 74

34

TÜRK-SEN
Genel Baükan: ARSLAN BIÇAKLI
A. ûehit Mehmet R. Hüseyin Sok. No. 7 Lefkoüe / KKTC
Tel: (0.392) 227 24 44 • Faks: (0.392) 228 78 31

35

HÜR-úû
Genel Baükan: YAKUP Ö. LATúFOøLU
ûehit Necdet Alt×nok Sok. Soyer Apt. No. 3 Kat: 4 Lefkoüe/KKTC
Tel: (0.392) 227 71 56 • Faks: (0.392) 227 59 35
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9

Bu dergi sendikal× iüçiler taraf×ndan bas×lmaktad×r.

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

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

05

05
DERúTEKS
Genel Baükan: MUSA SERVú
Ayd×nl× Mah. Budak Sok. No. 41 Kat: 3
Tel: (216) 572 90 50-51-52 • Faks: (216) 572 90 53 Tuzla/úST.
AøAÇ-úû
Genel Baükan: MÜRSEL TAûÇI
Necatibey Cad. No. 20/22-23 S×hhiye / ANKARA
Tel: (312) 229 53 95 - 229 08 27 • Faks: (312) 231 52 19

06
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SELÜLOZ-úû
Genel Baükan: ERGúN ALûAN
Ankara Cad. úpek Apt. No. 87 úZMúT
Tel: (262) 321 18 99 • Faks: (262) 321 34 51

06
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TÜRKúYE HABER-úû
Genel Baükan: VELú SOLAK
Kültür Mah. Yüksel Cad. No. 38 Yeniüehir / ANKARA
Tel: (312) 444 1992 • Faks: (312) 434 57 04
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BASIN-úû
Genel Baükan: YAKUP AKKAYA
Han×meli Sokak No. 26/6-7 S×hhiye / ANKARA
Tel: (312) 230 29 08 - 229 85 65 • Faks: (312) 229 43 15

08

13

TGS
Genel Baükan: UøUR GÜÇ
Bas×n Saray× Kat. 2 Caùaloùlu / úSTANBUL
Tel: (212) 514 06 94-96 • Faks: (212) 511 48 17
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09
BASúSEN
Genel Baükan: METúN TúRYAKúOøLU
Altunizade Mah. Kuübak×ü× Cad. No. 15 Üsküdar / úSTANBUL
Tel: (216) 651 48 60 (8 hat) • Faks: (216) 651 48 38
BASS
Genel Baükan: TURGUT YILMAZ
Ç×nardere Mah. Ankara Cad. No. 63/2 Kat: 3-5 Pendik / úST.
Tel: (216) 598 30 30 • Faks: (216) 598 14 14
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TEZKOOP-úû
Genel Baükan: OSMAN GÜRSU
Mebusevler Mah. úller Sokak No: 7 Tandoùan / ANKARA
Tel: (312) 213 34 44 (pbx) • Faks: (312) 213 34 30
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