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“15 ubat Mitingimiz, “15 ubat Mitingimiz, 
Türkiye Sendikac l k Tarihine Türkiye Sendikac l k Tarihine 

Alt n Harflerle Yaz lacak.”Alt n Harflerle Yaz lacak.”

TÜRK- ’in tarihi ayn  zamanda bir 
mücadele tarihidir. Her zaman sosyal 
diyalogtan, i  bar ndan, ülkemizin 

huzurundan ve istikrar ndan yana olan 
TÜRK- , günü geldi inde yasal ve me ru 
zeminde olmak, k rmamak, dökmemek 
kayd yla haklar n  sokaklarda, meydanlarda 
da aram t r. Ülkemizin alanlar ,
TÜRK- ’in büyük mitinglerine, eylemlerine 
sahne olmu tur.

15 ubat günü, Ankara’da S hhiye 
Meydan ’nda gerçekle tirdi imiz, 
“Kölelik Düzenine Son, Ta eronla maya, 
Örgütsüzlü e, Kurals z Çal maya Hay r 
Mitingi”, bu yönüyle, ülkemiz sendikal 
hareketinin ve TÜRK- ’in tarihinde önemli 
bir kilometre ta  oldu.

Mitinge, ba ta Karayollar nda çal an 
ta eron i çileri olmak üzere, ülkemizin dört 
bir yan ndan on binlerce i çimiz kat ld , 
yürüyü  ve miting s ras nda, birli imizi ve 
bütünlü ümüzü bozucu tek bir olay dahi 
ya anmad . Mitingimiz,
TÜRK- ’in büyüklü üne ve gücüne yara r 

ba yaz

Ergün ATALAY Genel Ba kan



bir olgunlukta ve co kuyla geçti. Di er i çi ve 
memur sendikalar ndan, meslek örgütlerinden, 
siyasi partilerden çok az kat l m olmas na ra men, 
TÜRK-  tüm alan  doldurdu ve gücünü ve etkisini 
bir kez daha kan tlad .

Bu tablo bizim için gurur verici. “Kölelik Düzenine 
Son Mitingi” Türkiye sendikac l k tarihine alt n 
harflerle yaz lacak.

Bu tablonun olu mas na katk  veren tüm 
Sendikalar m z n Genel Merkezlerine, ube 
Ba kanl klar na, Bölge ve l Temsilciliklerimize ve 
tüm üyelerimize TÜRK-  Yönetim Kurulu ad na 
ükranlar m  sunuyorum.

––––  ––––

Mitingimizin ana temas , ülkemizde gittikçe 
yayg nla an ve adeta bir kölelik düzenine dönü en, 
ta eron sistemine tepki göstermek ve bu konuda 
Hükümeti uyarmakt . Temel taleplerimizin 
ba nda, ta eron sisteminin yayg nla mas na yol 
açacak yasal düzenlemelerin yap lmamas , kamuda 
as l i i gören ta eron i çilerinin kadroya al nmas  
ve bu konuda kesinle mi  yarg  kararlar n n 
uygulanmas  geliyordu. Bunlar  dile getirdik, 
hakl  taleplerimizin ülkeyi yönetenlerce dikkate 
al nmas n  istedik.

Ta eronla mayla ilgili mücadelemiz ve çabam z 
bununla s n rl  kalmayacak. Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl  taraf ndan haz rlanan, ta eron 
sistemine ili kin bir yasal düzenleme, yerel 
seçimlerden sonra, Nisan ay nda Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne gönderilecek. TÜRK-  olarak, 
bu düzenlemenin taleplerimiz do rultusunda 
ekillenmesi, ta eron i çilerimizin haklar n n 

korunmas  ve kadro sorununun çözülmesi için 
elimizden geleni kararl l kla yapaca z.

––––  ––––

Gündemimizin bir di er konusu da, Yata an, 
Kemerköy ve Yeniköy Termik santralleriyle 
kömür madenlerinin özelle tirme giri imleri. 
Bildi iniz gibi, bu konuda Türkiye Maden-  ve 
Tes-  Sendikalar m z n yo un mücadelesi devam 
ediyor. çilerimiz, sendikalar m z n öncülü ünde 
direni lerini sürdürüyor, seslerini tüm ülkeye 
duyurmak için var güçleriyle mücadele ediyor.

Biz de arkada lar m z , bu hakl  davalar nda hiç 
yaln z b rakmad k, her zaman yanlar nda olduk. 
24 Ocak 2014 günü Ankara’da Özelle tirme daresi 
önünde yapt m z kitlesel bas n aç klamas na 
gelmek isteyen i çilerimize güvenlik güçleri izin 
vermedi. Ama biz o gün onlara bir söz verdik, 
en k sa zamanda Ankara’da birlikte olaca m z  
söyledik. Sözümüzü tuttuk, enerji ve maden i çisi 
arkada lar m z, 15 ubat günü mitingimize kitlesel 
olarak kat ld lar. Onlara bir ey daha söyledik, 
bu mücadele yaln zca enerji ve maden i çilerinin 
de il, ayn  zamanda TÜRK- ’in mücadelesidir, 
dedik. Bu sözümüzün arkas nday z ve olmaya 
devam edece iz.

––––  ––––

Ülkemizde son günlerde ya anan geli meler, 
herkesi oldu u gibi, bizleri de kayg land r yor. 
Siyasi ve ekonomik krize yol açan bu geli meler 
sonucunda, huzurumuz ve ülkemizin istikrar  
ciddi biçimde yara al yor. Bir taraftan yolsuzluk 
iddialar , di er taraftan paralel devlet iddialar  
bitmek bilmiyor. Bunlar ülkemize zarar veriyor, 
ekonomimiz a r yara al yor. Ne yaz k ki, her 
kriz döneminde oldu u gibi, ülkede ya anan 
ekonomik krizin bedelini patronlar ödemiyor, bu 
bedeli çal anlar ödüyor. Biz art k bedel ödemek 
istemiyoruz. Huzur içinde çal mak, gelece e 
güvenle bakmak istiyoruz.

Bu ülkede 76 milyon hep birlikte ya yoruz. 
Her inançtan, etnik kökenden, siyasi görü ten 
insan m z var. Tarih boyunca bu topraklarda 
karde  gibi ya am z, ya amaya da devam etmek 
zorunday z. Biz temsil etti imiz kesimlerin 
ç karlar n  savunuyoruz. Ülkemizin, halk m z n, 
i çilerimizin hak ve ç karlar  elbette ki her 
eyin üstündedir. Birbirimizle kenetlenmek, 

birlik ve bütünlük içinde olmak, ülkemizi bu 
zor günlerden geçirmek zorunday z. Ama bunu 
yaparken de, yanl  yapan, ülkeye zarar veren 
herkesten hesap sorabilmeliyiz. Kendi ki isel ya 
da siyasi ç karlar n , ülkemizin ve halk m z n 
ç karlar ndan üstün gören, ülkemizin istikrar n  
istemeyen güçlerle i birli i yapan herkese kar  
ç kmal y z, onlarla mücadele etmeliyiz. Her zaman 
söylüyorum: Batan geminin lüks kamaras  olmaz. 
Gemi batt  zaman herkes batar.



Konfederasyonumuzun dü-
zenledi i, “Kölelik Düze-
nine Son, Ta eronla maya, 

Örgütsüzlü e, Kurals z Çal maya 
Hay r Yürüyü  ve Mitingi, 15 ubat 
2014 günü Ankara’da yap ld . Mi-
tinge, Türkiye’nin çe itli illerinden 
yakla k 50 bin i çi kat ld .

Sabah saat 08:00’den itibaren An-
kara Gar  önünde toplanmaya ba la-
yan i çiler, sloganlar atarak yürüyü-
e geçti. Çe itli sendikalar m zdan 

kat l mc lar, Talat Pa a Bulvar n  ta-
kip ederek köprü üzerinden S hhiye 
Meydan  yönüne do ru yürüyü leri-
ni sürdürdüler. S hhiye Meydan n  
dolduran i çiler, burada ta eronla -
ma, örgütsüzlük ve kural d  çal -
ma aleyhine sloganlar att lar.

Miting, sayg  duru u ve stik-
lal Mar ’n n okunmas yla ba lad . 
Daha sonra TÜRK-  Genel Sekre-
teri ve Türk Metal Sendikas  Genel 
Ba kan  Pevrul Kavlak, mitingin 

aç l n  yapt . Kavlak, “Kay t d -
l a, ta eron, 4/b, 4/c ad  alt nda 

köle gibi çal t r lmaya, dü ük ücret 
politikalar na, asgari ücretin sefalet 
ücreti olmas na, özel istihdam bü-
rolar  arac l yla i çi simsarl na, 
k dem tazminat n n kald r lmak 
istenmesine, esnek, kurals z ve gü-
vencesiz çal man n her türlüsüne, 
i  cinayetlerinde can vermeye, i -
sizlik fonunun amac  d nda kul-
lan lmas na, sendikas zla t rmaya, 

4

Atalay: “Bu alandaki hayk r , feryad  herkes 
duymal d r. Bu birli i ve beraberli i, 
dayan may  herkes görmelidir. Bunu 
duyanlar, görenler hay rl  bir i  yaparlar, aksi 
takdirde bedelini en k sa zamanda öderler.”

KÖLEL K DÜZ
TA ERONLA MAYA, ÖRGÜTSÜZLÜ
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sendikal nedenlerle i ten at lmalara 
ve özelle tirmelere kar  art k yeter 
demek için, hayk rmak için burada-
y z, alanlarday z. Bu ülkede eme i 
ile geçinenler, al nteri ak tanlar in-
sanca bir ya ama kavu ana kadar da 
alanlarda olaca z” dedi. Kavlak öy-
le devam etti: “Bugün bu meydanda, 
bu co kulu kalabal  gördükçe, bu 
birli i, bütünlü ü gördükçe, bir kez 
daha emin oldum ki, Türkiye i çi 
s n f  tarih yaz yor. Türkiye sendi-
kal hareketine damgas n  vuruyor. 
Birbirimize sevgi ve sadakat ile ba -
land m z sürece, a amayaca m z 
engel, ba  edemeyece imiz bela 
yok. Yeter ki, gözümüzden cesare-
tin n , gönlümüzden hak sevda-
s n  eksik etmeyelim. Allah sabredip 
direnenlerin yan ndad r.”

Kavlak’ n yapt  aç l n ard n-
dan, dört i çi söz ald . lk olarak 

eker-  Sendikam z üyesi, Ankara 
eker Fabrikas  geçici i çisi Salim 

Gündüz konu tu. Gündüz konu -
mas nda, “Türkiye eker Fabrika-
lar na y llar n  veren bizler ülkemiz 
için al n teri döker, ekmek param z 
için çal r z. steriz ki, bacam z tüt-
sün, sofram zda a  olsun, ekmek ol-
sun. Çocuklar m z sa l kl  büyüsün, 
gelecek kayg s  duymas n. Fakat biz 
eker sanayinde y llard r çal an ge-

çici i çiler olarak, 3-4 ayl k çal ma 
süresine hapsedilerek, ekme imizi 
elimizde tutmak için mücadele edi-
yoruz. 2006 y l nda bizlere verilen 
sözler unutuldu. 12 ayl k çal ma 
hakk m z elimizden al nd . Emekli-
lik hakk m z imkans z hale getirildi. 
Ben ve 4 bin geçici i çi arkada m, 
4 ay çal arak 12 ay geçimimizi sa -
l yoruz. 4 aydan fazla çal mam za 
izin verilmiyor” dedi.

Ard ndan Tes-  ve Türkiye 
Maden-  Sendikalar m z ad na, Ya-
ta an i çisi Mustafa Göçmen söz 
ald . Göçmen, “Tes-  ve Türkiye 
Maden-  Sendikalar  Yata an u-
belerimiz öncülü ünde 153 gündür 
inançla, iradeyle, co kuyla, kararl -
l kla ve moralle sürdürüyoruz dire-
ni imizi ve de sürdürmeye devam 
edece iz, asla vazgeçmeyece iz. Bo-
yun e meyece iz.

Çünkü direnmek onurdur, 
umuttur. Ya amak direnmektir. 
Özelle tirmeler sonucu bizi i sizlik, 
örgütsüzlük, kölelik ve i ten at lma-
lar bekliyor. Bu sald r y  asla kabul 
etmiyoruz. Satacaklar  babalar n n 
mal  de il, bizim ve ülkemizin ge-
lece idir. Sat lan her kamu kurumu 
Cumhuriyetten sökülen bir tu la-
d r. Sizlerin önünde söz veriyoruz. 
Ne pahas na olursa olsun bu özel-

ZEN NE SON
Ü E, KURALSIZ ÇALI MAYA HAYIR!
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le tirmeyi Yata an’da durduraca z” 
dedi.

Daha sonra, T. Yol-  Sendikam z 
Ankara 1 Nolu ube üyesi, ta eron 
i çisi Mustafa Da tekin konu ma 
yapt . Da tekin, “Yakla k 4 y l önce 
anayasal örgütlenme hakk m z  kul-
lanmaya karar verdik. Sendikam z 
Yol-  bizlere her türlü önderlik yap-
t , sahip ç kt , yol gösterdi. 17 bölge-
de binlerce ta eron i çisi olarak üye 
olmaya ba lad k. Karayollar  Genel 
Müdürlü ünde devam eden toplu i  
sözle mesinden yararlanmak istedik. 
Ancak bizim Karayollar  i çisi olma-
d m z söylendi. Mahkemeye gittik. 
Mahkeme taleplerimizin hakl  oldu-
una karar verdi. u an yürürlükte 

olan toplu i  sözle mesi kapsam n-
day z. Ancak bunu da uygulam yor-
lar. Göz göre göre hak, hukuk, ada-
let ve yarg  karar  çi neniyor. Bizler 
Karayollar nda yakla k olarak 9 bin 
ki iyiz. Mahkemeye gittik kazand k. 
Yarg tay’a gittik kazand k. Daha, 
nereye gidelim? te bugün “yeter!” 
demek için buraday z” diye konu tu.

Teksif Sendikam za üye oldukla-
r  için i ten at lan Zorlu Tekstil i çi-
leri ad na, Teksif Sendikam z üyesi 
Rabia Da demir de mitingde bir ko-
nu ma yapt . Da demir, “Ben Deniz-
li Zorlu Tekstil’de 7 y ld r çal an 
ve Teksif Sendikas na üye oldu um 
için i ten at lan bir kad n i çiyim. 

Kölelik düzeni ile çal an binlerce 
tekstil i çisinden biriyim. Hem evin-
de çal an hem de evini geçindirmek 
için i yerinde çal an, uzun- yorucu 
mesailerden ç k p evinde ütüsünü, 
çama r n , bula n , temizli ini 
yapan, ezilen, hakk  yenen binlerce 
kad n i çiden biriyim. 846 liraya ev 
geçindirmenin ne kadar zor oldu-
unu hepimiz biliyoruz. Bizler de 

Denizli’de Zorlu Tekstil’de çal an 
i çiler olarak insanca ya ayabilece-
imiz bir ücret alabilmek için, ça-

l ma ko ullar m z n düzeltilmesini 
istemek için, zorunlu fazla mesaiye 
kalmamak için, fabrikam zda kre  
olsun, ikramiyemiz olsun, yakacak 
yard m m z olsun, e imizle çocuk-
lar m zla daha fazla vakit geçirebi-
lelim diye Teksif Sendikas na üye 
olduk ve ne yaz k ki anayasal hakk -
m z  kulland k diye 130’a yak n i çi 
i ten at ld k. Bugün direni imizin 
38. günü ve bizi hiçbir zaman yaln z 
b rakmayan Teksif Sendikama bura-
dan tekrar te ekkür ediyorum” dedi.

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

Salim Gündüz
eker-

Mustafa Göçmen
Tes-  / T. Maden-

Mustafa Da tekin
T. Yol-

Rabia Da demir
Teksif
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Mitingde kürsüye daha son-
ra TÜRK-  Genel Ba kan  
Ergün Atalay geldi. Atalay 

konu mas nda ilk olarak ta eron i -
çilerin sorunlar na de inerek ba lad  
ve unlar  söyledi:

“Ta eron konusu art k ülkemiz-
de kanayan bir yara haline geldi. 
Bu konu ülkemizin ay b d r. Emek 
sömürüsünün en büyük arac d r. 
Bu ay b  bu alanda biz ya bugün 
temizleyece iz ya da bu ülkeyi ida-
re edenler temizleyecek. Bakanl k, 
ta eronla mayla ilgili baz  düzen-
lemeler yap yor. Bu düzenlemeler, 

bu sorunun ortadan kalkmas na yol 
açacaksa, biz buna destek vermeye 
haz r z. Ama ko ulumuz, bir dü-
zenlemeyi yaparken, di er taraftan 
bir hak kayb  olmamas d r. Özel-
likle  Kanununun 2. maddesinin 
de i tirilmesini asla kabul etmeyiz. 
Ta eron i çisinin hastalanma hakk  
yok. Cenazesini kald rma hakk  yok. 

yerinde yemek yeme hakk  yok. 
Servise binme hakk  yok. Tazminat 
hakk  yok.

Biz ta eronla man n Türkiye’nin 
gündeminden tamamen kalkmas n  
talep ediyoruz. Özellikle kamuda 

as l i te çal an tüm ta eron i çilere 
kadro verilmesini talep ediyoruz. 
Kalanlar n da en az 5 y ll k sözle me 
yap larak güvenceye kavu mas n , 
sendikal  olmas  halinde de toplu 
i  sözle me farklar n n ödenmesini 
talep ediyoruz. Ta eron i çilerinin 
gelece e güvenle bakmalar n  sa la-
mal y z. Ülkemizi bu ay ptan kurtar-
mal y z.

Karayollar nda çal an 10 bin ta-
eron i çisi Yol-  Sendikam za üye. 

Bu arkada lar m z as l i i yap yorlar. 
Yol-  Sendikam z onlardan 7000 ar-
kada m z ad na dava açt . 6500 ar-

Atalay: “Ülkemiz son dönemde siyasi ve ekonomik 
kriz ya yor. Bu krizlerin bedelini patronlar 
de il çal anlar ödüyor. Biz art k bedel 
ödemek istemiyoruz.”
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kada m z davay  kazand . Geri ka-
lanlar  kadro sözü verildi i için dava 
açmad . Yarg tay, 2.5 sene önce bun-
lar n i e girdi i günden itibaren as l 
i verene ba l  i çi olduklar n  söyle-
di. Bu i çileri kadroya al n dedi. Al-
mayacaksan z tazminatlar n  ödeyin 
dedi. Bu tazminatlar eski parayla 2.5 
katrilyon tutuyor. Karayollar  i çile-
ri para pe inde de il. Kadrolu adam 
gibi i  istiyorlar. Bizi kadroya al n, 
tazminattan vazgeçeriz diyorlar.

Yol-  Sendikam z n üyeleri, 30 
Mart’taki seçimden sonra ba ka bir 
tehlikeyle daha kar  kar ya. Bü-
yük ehir Belediyeleri Yasas na göre, 
onlar belediyelere ba lanacak. Biz 
TÜRK-  olarak, Yol-  Sendikam z-
la el ele vererek bu meseleyi de çöz-
mek durumunday z.

Sendikal örgütlenmeden dolay 
i ten at lan, bu nedenle de iki yüz 
gündür direni te olan Deriteks Sen-
dikam z üyesi Punto Deri i çileri de 

bu alandalar, onlar n davalar n n da 
takipçisi olaca z, ne gerekiyorsa ya-
paca z.

Ülkemizin ba ka bir ay b  da ge-
çici ve mevsimlik i çiler. eker’de 4 
bin, demiryollar nda 2 bin 500,  
enerjide 600, tar mda 500 i çi geçici 
ve mevsimlik olarak çal yor. Daha 
birçok kurumda binlerce i çi geçici 
ya da mevsimlik ad  alt nda çal t -
r l yor. Bu ülkede 20-25 y ld r geçici 
kadrosunda çal an i çiler var. Bun-
lar 3-4 ay çal yor, en fazla çal an 
5 küsur ay çal abiliyor. Ödedikleri 
prim yetmedi i için emekli olma 
anslar  yok. Y lda 120 gün yani 4 ay 

çal an bir geçici i çinin emekli ola-
bilmesi için 60 y l, y lda 90 gün yani 
3 ay çal an bir geçici i çinin emekli 
olabilmesi için 90 y l gerekiyor. Bu 
insanlara yaz k de il mi, günah de il 
mi? Bu i çilere bu zulüm yap l r m ?

Geçici ve mevsimlik i çilere ya-
p lan bir ba ka haks zl k daha var. 
Bu arkada lar m zdan i sizlik sigor-
tas  primi kesiliyor ama i siz kald k-
lar nda i sizlik ödene i alam yorlar.

Aram zda Yata an’dan, 
Yeniköy’den, Kemerköy’den gelen 
arkada lar m z var. Termik sant-
rallerimiz ve kömür i letmelerimi-
zin özelle tirilmek isteniyor. Biz 20 
y ld r ülkeyi yönetenlere anlatmaya 
çal yoruz. Ancak ne yaz k ki engel 
olamad k. Kamu kurumlar  yok pa-
has na sat ld , birileri bundan rant 
elde etti. Bu kadar özelle tirme ya-
p ld  da ne oldu? Dev gibi kurulu -
lar ortadan kalkt , SEKA yok oldu, 
Sümerbank yok oldu. Özelle tirme 
i sizlik demektir. Sendikas zl k de-
mektir.

Özelle tirme nedeniyle i ten 
4-c ad  verilen bir kölelik düzenine 
mahkum edildi. Yoklu a, yoksul-
lu a mahkum edildi. Biz TÜRK-  
olarak onlar n davalar n n da takip-
çisiyiz. Bu arkada lar m z geçmi te 
sendikal yd , i çiydi. Bunlar yeniden 
kadrolu i çi ve sendikal  olmak du-
rumunda. Ülkeyi yöneten Hükümet 
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bununla ilgili yasal düzenlemeyi bir 
an önce Meclise getirmeli. Bu i çiler 
yeniden TÜRK- ’in çat s  alt nda ol-
mal d r.

Yata an i çileri 10 Ekim 2013 
günü kitlesel olarak Ankara’ya gel-
di. Meclis’e yürüdü. 24 Ekim 2013 
günü ben Yata an’a sizin yan n za 
geldim. 29 Aral k’ta Milas’ta miting 
yapt n z, TÜRK-  olarak oraday-
d k. 17 Ocak’ta Ankara’ya gelmek 
istediniz, engel oldular ama sizin 
yerinize biz buradayd k, 5 bin i -
çimiz Özelle tirme daresi önünde 
sizin sesiniz oldu. O gün buraya ge-
lemediniz ama i te bugün burada-
s n z. Size o gün söz vermi tik, i te 
bugün binlerce karde inizle birlikte 
buradas n z.”

Konu mas nda örgütlenme ko-
nusuna da de inen Atalay unlar  
söyledi:

“Bu ülkede sendikal örgütlen-
me nedeniyle, özellikle son 10 y lda 
binlerce i çimiz i ten at ld . Sendi-
kalar m z, insanlar n ekmekleriyle 
oynamamak için örgütlenme yapa-
maz hale geldi. verenler sendika 
istemiyor. Sendikay  dü man gibi 
gören i verenler var. Bunlar n ara-
s nda ne yaz k ki her siyasi partiye 
mensup belediye de var. Biraz önce, 
Teksif Sendikam za üye oldu u için 
i ten at lan karde imiz konu tu. Bu 
yap lan haks zl kt r, zulümdür.

Bu ülkede 1980 y l nda nüfusu-
muz 45 milyondu, 2.5 milyon sen-
dikal  i çi vard . Bugün nüfusumuz 
75 milyon, sendikal  i çi say s  1 
milyon.

Örgütlendi imiz i yerlerinde 
ya ad m z bir ba ka konu da yet-
kilerle ilgili. Sendikalar m z üye 
yap yor. verenler ya da rakip sen-
dikalar yarg ya itiraz ediyor. Yarg  
süreci tamamlanana kadar y llar ge-
çiyor. Süreç bitti inde i yerinde ör-
gütlü i çi kalm yor. Bas n çal anlar  
örgütsüz, bas nda örgütlülük yüzde 
2 düzeyinde.

Son y llarda i  kazalar  nedeniy-
le büyük ac lar ya yoruz. Merdiven 
alt  i yerlerinde, Tuzla tersanelerin-
de, madenlerindeki ta eron i yerle-
rinde, in aat sektöründe i  cinayetle-
ri ya an yor. çiler canlar  pahas na 
ekmek paras  için çal yor. Bunlar 
ülkemiz için kara birer lekedir. Biri-
leri, karlar na kar katmak için insan-
lar n hayatlar yla oynuyor. Her y l i  
kazalar  sonucunda binlerce i çimi-
zi kaybediyoruz. Günde ortalama 4 
i çimizi i  kazalar nda yitiriyoruz. 
Bu rakamlar, dünyan n 17. büyük 
ekonomisine sahip Türkiye için bir 
utançt r. Bu rakamlar, 21. yüzy l 
Türkiyesi için bir utançt r. Türkiye 
bu utançtan kurtulmal d r, bu gidi-
e art k bir dur denmelidir. Bunlar n 

önüne geçilmesi için kay td l a 
son verilmelidir. Sendikala man n 
önündeki engeller ortadan kald r l-
mal d r.

Bugün bu alanda, her kesim-
den s k nt s  olan, derdi olan arka-
da lar m z, karde lerimiz var. Ben 
onlar ad na iktidar partisine sesle-
niyorum. Bu alandaki hayk r , bu 
alandaki feryad  duyun. Bu alandaki 
arkada lar m z n birlik ve beraberli-
ini, dayan mas n  iyi görün. Bunu 

duyarsan z, bu ülkede hay rl  bir i  
yapm  olursunuz. Duymazsan bu-
nun bedelini en k sa zamanda öder-
siniz. TÜRK-  Yönetimi ve Ba kan-

lar Kurulu ad na sesleniyorum. Bu 
alandaki arkada lar m z n feryad n  
ba ta iktidar partisi olmak üzere 
herkes duymal d r. Sorunlar m z  
çözerlerse amenna, ama çözmezler-
se en k sa zamanda Meclisin önün-
deyiz, bir daha bu alanlarday z.”

Konu mas n n son bölümünde 
ülke gündemine de de inen Atalay, 
“Ülkemiz son dönemde siyasi ve 
ekonomik kriz ya yor. Bir taraftan 
yolsuzluk iddialar , di er taraftan 
paralel devlet iddialar  bitmek bil-
miyor. Bunlar ülkemize zarar ve-
riyor. Ülkede ya anan ekonomik 
krizin bedelini patronlar ödemiyor, 
bedelini çal anlar ödüyor. Biz art k 
bedel ödemek istemiyoruz. Ama bu 
alan n, sizlerin sesini duymayanlara 
bedel ödetece iz. Herkes akl na ba-

na als n” diye konu tu.

Atalay son olarak, “Bu ülke 76 
milyonuyla Kürdüyle, Türküyle, 
Abazas yla, Muhaciriyle, Arnavutuy-
la, Çerkeziyle karde  gibi ya ayan 
insanlarla var. Biz bu ülkede karde  
gibi ya amak mecburiyetindeyiz. 
Bu ülkenin menfaatlerinden evvel 
Amerika’n n, srail’in, ngiliz’in, 
Alman’ n ç karlar n  öne koyanlar 
ayaklar n  denk als nlar. Batan gemi-
nin lüks kamaras  olmaz. Gemi bat-
t  zaman herkes batar” dedi.

Atalay’ n konu mas n n ard n-
dan miting da ld .



TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 
Azerbaycan çi Sendikala-
r  Konfederasyonu’nun da-

veti üzerine, 31 Ocak 2014 günü 
Bakü’de topland .

Toplant n n aç l na, Azerbay-
can çi Sendikalar  Konfederasyonu 
Genel Ba kan  Settar Mehbaliyev ve 
ba l  sendikalar n ba kan ve yöneti-
cileri de kat ld . Azerbaycan bas n -
n n yak n ilgi gösterdi i toplant n n 
aç l nda bir konu ma yapan Genel 
Ba kan Ergün Atalay, TÜRK- ’in ta-
rihinde ikinci kez Ba kanlar Kurulu-
nu Bakü’de toplad n , ilk toplant -
n n 2007 y l nda yap ld n  söyledi.

Dost ve karde  Azerbaycan 
halk yla ve i çileriyle her zaman 

dostluk ve dayan ma içinde ol-
duklar n  söyleyen Atalay, bunun 
tarihsel kökenlerinden söz etti. 
Azerbaycan’ n merhum Devlet Ba -
kan  Haydar Aliyev’in “Bir millet 
iki devlet” sözünü de hat rlatan 
Atalay, Azerbaycan’ n milli davas -
na her zaman destek verdiklerini, 
Karaba  sorununun bir an önce 
Azerbaycan’ n talepleri do rultu-
sunda çözüme kavu turulmas n  di-
lediklerini de söyledi.

Türkiye’de yat r m yapan çok sa-
y da Azeri i adam  ve irket oldu u-
na da de inen Atalay, bu irketlerin 
baz lar nda Türk sendikalar n n ör-
gütlü oldu unu söyledi. Ayn  i ko-
lunda faaliyet gösteren Türk ve Aze-

ri sendikalar n birlikte çok önemli 
çal malar yapt klar n , bunlar n 
geli erek devam etti ini söyleyen 
Atalay, uluslararas  platformda da 
Türk ve Azeri sendikalar n i birli-
ine önem verildi ine, uluslararas  

alanda birlikte davran lmas n n öne-
mine de indi.

TÜRK-  ile Azerbaycan çi 
Sendikalar  Konfederasyonu’nun 
ili kilerini daha da geli tirmek için 
çaba göstereceklerini söyleyen Ata-
lay, Mehbaliyev ve arkada lar n  
Türkiye’ye davet etti.

Toplant da bir konu ma yapan 
Azerbaycan çi Sendikalar  Kon-
federasyonu Genel Ba kan  Settar 
Mehbaliyev de, Türk ve Azerbaycan 
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Ba kanlar Kurulumuz Bakü’de Topland

Atalay: “Karaba  sorununun, Azerbaycan’ n 
talepleri do rultusunda bir an önce çözüme 
kavu turulmas n  diliyoruz. TÜRK-  
Azerbaycan’ n bu milli davas na her zaman 
destek verecektir.”
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konfederasyonlar  aras nda çok iyi 
ili kilerin bulundu una dikkat çe-
kerek, sürekli irtibat halinde olduk-
lar n , bu ili kileri daha da geli tir-
meyi arzu ettiklerini ifade etti.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu’nun 
Azerbaycan’da toplanmas ndan 
memnuniyet duyduklar n  dile ge-
tiren Mehbaliyev, toplant n n, her 
iki konfederasyona üye farkl  i kol-
lar ndaki sendikac lar aras nda gö-
rü  al veri i yap lmas  bak m ndan 
önemli oldu unu savundu.

Mehbaliyev, Türkiye’deki sendi-
kal hareketi yak ndan izlediklerini 
belirterek, TÜRK- ’in Türk çal ma 
hayat nda çok önemli bir yeri oldu-
unu, kuruldu u günden bu yana 

verdi i mücadeleyle gücünü ve et-
kisini kan tlad n  söyledi. Mehba-
liyev, Genel Ba kan Ergün Atalay’ n 

göreve gelmesinden bu yana TÜRK-
’in çal malar n n büyük bir ivme 

kazand n  da sözlerine ekledi.

Mehbaliyev, daha sonra Ergün 
Atalay’a Azerbaycan çi Sendika-
lar  Konfederasyonu’nun madalya-
s n  takt . Atalay da, Mehbaliyev’e 
ve kendisine verilmek üzere Devlet 
Ba kan  lham Aliyev’e hediyelerini 
sundu.

Aç l n ard ndan TÜRK-  Ba -
kanlar Kurulu, bas na kapal  olarak 
devam etti. Ba kanlar Kuruluna hi-
taben bir konu ma yapan Genel Ba -
kan Atalay, son Ba kanlar Kurulu 
toplant s ndan bu yana gerçekle ti-
rilen çal malar hakk nda bilgi verdi.

Daha sonra toplant n n ana 
gündem maddesini olu turan ta-
eronla ma, mevsimlik i çiler ve 

4-C’lilerin durumu hakk nda görü  
al  veri inde bulunuldu ve sorunun 
çözümü konusunda TÜRK-  Yöne-
tim Kurulu’nun çal malar  de er-
lendirildi.

Ba kanlar Kurulu toplant s nda, 
çal ma ya am n n gündeminde-
ki di er konular da ele al nd , Ba -
kanlar Kurulu üyelerinin gündeme 
getirdikleri konular üzerinde görü  
al veri inde bulunuldu.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 1 
ubat 2014 günü Azerbaycan’ n 

merhum Devlet Ba kan  Haydar 
Aliyev’in kabrini ziyaret etti. Daha 
sonra ehitli e giden Ba kanlar Ku-
rulu üyeleri burada da Türk ve Aze-
ri ehitliklerini ziyaret ederek sayg  
duru unda bulundu, ehitlerin kab-
rine karanfil b rakt .

Genel Ba kan Atalay ve Ba kanlar Kurulu üyeleri, Türk ve Azeri ehitliklerini ziyaret etti.Genel Ba kan Atalay ve Ba kanlar Kurulu üyeleri, Türk ve Azeri ehitliklerini ziyaret etti.



Yata an, Yeniköy ve Kemerköy 
termik santralleri ile kömür 
sahalar n n özelle tirilme-

si giri imi, Ankara’da Özelle tirme 
daresi önünde protesto edildi.

Özelle tirme giri imine kar  bir 
süredir Yata an’da direnen maden 
ve enerji i çileri, özelle tirme ihale-
sinin yap laca  24 Ocak 2014 günü 
Ankara’da olmak için yola ç kt . An-
cak i çilerin Ankara’ya geli lerine 
izin verilmedi. çilerin önü güven-
lik güçlerince kesilerek geri dön-
meleri için bask  yap ld . Gece geç 
saatlere kadar Ankara’ya gelmek için 
mücadele eden i çilere daha sonra 
güvenlik güçlerince fiili müdahalede 
bulunuldu. Bunun üzerine, TÜRK-

 Genel Ba kan  Ergün Atalay çe it-
li giri imlerde bulundu. Önce Çal -
ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  Faruk 

Çelik ile görü en Atalay, gece yar s  
da çi leri Bakan  Efkan Ala ile görü-
erek polis müdahalesinin engellen-

mesini ve i çilerin demokratik hak-
lar n  kullanmak amac yla Ankara’ya 
gelmelerinin sa lanmas n  istedi. Bu 
giri imlerin sonuç vermemesi üzeri-
ne enerji ve maden i çileri Ankara’ya 
gelemedi.

Yata an i çilerinin Ankara’ya ge-
li leri engellendi ama termik santral 
ve kömür sahalar n n özelle tirilmesi 
giri iminin Ankara’da Özelle tirme 
daresi Ba kanl  önünde protes-

to edilmesi engellenemedi. TÜRK-
’e ba l  çe itli sendikalar m zdan 

binlerce i çi ve i çi dostu, Türkiye 
Maden-  Sendikam z ve Tes-  Sen-
dikam z organizasyonuyla Özelle -
tirme daresi Ba kanl na yürüdü.

Yürüyü e TÜRK-  Genel Ba -
kan  Ergün Atalay, Genel Sekreter 
Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter 
Ramazan A ar, Genel E itim Sekre-
teri Nazmi Irgat ve Genel Te kilat-
land rma Sekreteri Eyüp Alemdar da 
kat ld . Yürüyü e ayr ca Türk Metal, 
T. Yol- , Petrol- , eker- , Tek-
sif, Koop-  Sendikalar m z da geni  
destek verdi. CHP milletvekilleri, 
D SK, KESK, ve birçok siyasi parti 
ile sivil toplum kurulu lar  temsilci-
leri de i çileri yaln z b rakmad . 

S hhiye Toros Sokak’ta toplanan 
i çiler Kurtulu ’ta bulanan Özelle -
tirme daresi Ba kanl ’na do ru 
yürüyü e geçti ve “Bu daha ba lan-
g ç mücadeleye devam”, “  ekmek 
yoksa bar  da yok”, “Yata an dire-
ni i onurumuzdur”, “Yata an i çisi 
yaln z de ildir” sloganlar  atarak yü-
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Özelle tirme daresi Önünde Protesto Eylemi

Atalay: “Yata an i çisinin mücadelesi yaln zca 
enerji ve maden i çilerinin de il, TÜRK- ’in 
mücadelesidir. Bu özelle tirme giri imini 
durdurana kadar mücadele devam edecektir.”
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rüdü. Özele tirme daresi Ba kanl  
önünde toplanan i çiler aras nda yer 
alan T. Yol-  Sendikam z üyesi ta-
eron i çiler de ellerinde Maliye Ba-

kan  Mehmet im ek’in foto raf  ve 
temsili tabut ile cenaze namaz  k ld .

Mitingde ilk konu may  Genel 
Ba kan Ergün Atalay yapt . Atalay, 
Yata an i çilerinin önünün kesilme-
sini ele tirerek, “Biz bu i in sonunu 
yönetenlere bitirtmeyiz. unu bilin 
ki Yata an özelle tirmesini bu hü-
kümete yapt rmay z, yapt rmayaca-

z” eklinde konu tu.

Atalay, “ çi hareketinin birçok 
problemi var. Bu problemleri yara-
tanlardan sand kta hesap sormak 
sizin de bizim de boynumuzun bor-
cu. Bu mesele yaln zca sizin de il, 
TÜRK- ’in meselesidir, hepimizin 
meselesidir. Bu meseleyi çözene ka-
dar oradaki i çi arkada lar m z mü-
cadelelerini sürdürecekler. Bizler 
de TÜRK-  olarak bu mücadeleye 

öncülük edece iz, elimizden gelen 
katk y  ortaya koyaca z. Maddi, 
manevi bütün olanaklar m z  sefer-
ber edip bu mücadelenin ba ar yla 
sonuçlanmas  için elimizden geleni 
yapaca z.

Milas’ta yap lan mitinge, ilçenin 
nüfusunun yar s ndan fazlas  kat l -
yorsa, halk n bu mücadeleye büyük 
deste i varsa, bu özelle tirmenin yö-
reye de ülkeye de bir hayr  yoktur. O 
halde siyasiler bundan bir anlam ç -
karmal d r. Yöre insan n n ve oralar-
da çal an i çi arkada lar m z n sesle-
rine ve taleplerine kulak vermelidir. 
Bu hükümet yap lmak istenen bu 
özelle tirmeyi durdurmal d r” dedi.

Ergün Atalay’ n ard ndan kürsü-
ye gelen Tes-  Sendikas  Genel Ba -
kan Yard mc s  Hasan Tahsin Zengin 
ise, “Arkada lar m z  yola ç kartma-
d lar. unu bilsinler ki yolu kapat-
makla bu i  bitmez. Yata an halk  
Zonguldak halk  sizi oraya sokmaz, 

sokmayacak. Yata an halk n n da 
özelle tirmeye izin vermeyece ini 
söyleyen Zengin, özelle tirmelerin 
tümüyle iptal edilmesi ça r s nda 
bulundu. 

Eylemin son konu mac s , Tür-
kiye Maden-  Sendikas  Genel Ba -
kan  Nurettin Akçul oldu. Akçul 
konu mas nda, “Bizi durduracak-
lar n  sand lar. Ama ya ma yok. Bu 
mücadele sadece özelle tirmeye kar-

 de il, bu mücadele tam ba ms z 
Türkiye mücadelesi. Bu mücadele 
temiz bir Türkiye yaratma müca-
delesi. hale iptal edilinceye kadar 
mücadele edece iz. Özelle tirme 
ihalelerini kökten iptal edin. Buna 
asla izin vermeyece iz. Otobüslerin 
yolunu keserek bu mücadeleyi en-
gelleyemeyeceksiniz” diye konu tu.

Özelle tirme daresi Ba kanl n-
dan ayn  gün yap lan aç klamada, üç 
santralin ihalesinin 20 May s’a erte-
lendi i duyuruldu.



Türkiye çi Sendikalar  Kon-
federasyonu (TÜRK- ), 
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birli i (TOBB), Türkiye Ziraat Oda-
lar  Birli i (TZOB), Türkiye veren 
Sendikalar  Konfederasyonu (T SK), 
Hak çi Sendikalar  Konfederasyo-
nu (HAK- ), Memur Sendikalar  
Konfederasyonu (MEMUR-SEN) ve 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar  Kon-
federasyonundan (TESK) olu an 7 
sivil toplum örgütünün temsilcileri 
bir araya geldi.

TESK binas nda yap lan toplan-
t ya Konfederasyonumuzu temsilen 
Genel Ba kan Ergün Atalay kat ld . 

Toplant da TOBB Ba kan  Rifat Hi-
sarc kl o lu, TZOB Ba kan  emsi 
Bayraktar, T SK Genel Sekreteri Bü-
lent Pirler, Hak-  Ba kan  Mahmut 
Arslan, Memur-Sen Ba kan  Ahmet 
Gündo du ve TESK Ba kan  Bende-
vi Palandöken yer ald .

Türkiye’nin içinden geçmekte 
oldu u süreci de erlendirmek için 
bir araya geldiklerini belirten TESK 
Ba kan  Bendevi Palandöken, top-
lant ya kat lan sivil toplum örgüt-
leri ad na haz rlad klar  ortak metni 
okudu. “Çünkü Türkiye Hepimizin” 
ba l kl  metinde u görü ler yer ald :

“Türkiye için üreten, çal an 
bizler, içinden geçmekte oldu u-
muz süreci de erlendirmek için bir 
araya geldik. Çünkü, etraf  saran 
yolsuzluk iddialar  ve paralel dev-
let iddialar , toplumsal bar  ve is-
tikrar  tehdit etmekte, demokrasiye 
ve iç bar m za aç k ekilde tehlike 
olu turmaktad r. Küresel ekonomi-
de yeni dengelerin olu tu u bu dö-
nemde, bu tart malara saplan p kal-
mam z, dünya yeniden kurulurken 
h z m z  kesme riski do urmaktad r. 
Birlik ve beraberlik yerine ayr ma-
lar  ve kampla malar  derinle tiren, 
kurumlara ve kurallara duyulan gü-
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Sivil Toplumdan
Sa duyu Ça r s

TÜRK- , TESK, 
TOBB, TZOB, 
T SK, HAK-  
ve MEMUR-SEN 
temsilcileri, 
Türkiye’nin 
içinden 
geçti i süreci 
de erlendirmek 
için bir araya 
gelerek ortak 
bas n aç klamas  
yapt .
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veni ve ülke istikrar n  tehdit eden 
geli meler, enerjimizi kalk nmaya, 
daha fazla refah ve demokrasiye 
odaklamam z  zorla t rmaktad r.

çinde bulundu umuz olumsuz 
süreçten bir an evvel ç kabilmemiz 
için bizler, demokrasiyi, ekonomi-
yi ve i  dünyas n  tehdit eden bu 
yolsuzluk ve paralel devlet iddiala-
r n n üzerine kararl l kla gidilme-
sini istiyoruz. Demokrasinin temel 
ilkelerinden kuvvetler ayr l n  
kuvvetler çat mas na dönü türe-
cek tart malardan ve ayr malardan 
kaç n lmas n  istiyoruz. Türkiye’nin 
güçlenmesinden huzursuz olanlara 
f rsat verilmemesini istiyoruz. Kü-
resel krize ra men sürdürdü ümüz 
ekonomik ba ar m z n sekteye u -
ramas na izin verilmemesini isti-
yoruz. Avrupa Birli i’ne tam üyelik 
sürecinin zay flat lmamas n , aksine 
sürecin h zland r lmas n  istiyoruz. 

Türkiye’nin uluslararas  imaj n  
sarsacak giri imlerden hassasiyetle 
uzak durulmas n  istiyoruz. Türkiye 
için üretenlerin, istihdam sa layan 
kurum, kurulu  ve irketlerimi-
zin, itibarlar n n zedelenmemesini, 
kampla malara kurban edilmemesi-
ni istiyoruz. fade, dü ünce, inanç ve 
te ebbüs hürriyetini güçlendirecek, 
özel hayata sayg y  peki tirecek bir 
anayasa istiyoruz.

Bir kez daha hat rlatmak isteriz 
ki, yeni bir toplumsal mutabakat ze-
minine her zamankinden fazla ihti-
yaç duyuyoruz. Türkiye bugün hala 
yeni anayasas n  beklemektedir. Ev-
rensel hukuk ilkelerine uygun, AB 
normlar n n hayata geçirilmesini 
kolayla t racak, demokratik bir ana-
yasan n gereklili i toplumun tüm 
kesimlerince kabul edilmektedir. 
Yasama, yürütme ve yarg  erkleri-
nin tekrar bir çat ma ya amamas  

ancak yeni bir Anayasa ile sa lana-
bilir. Cumhuriyetimizin 100. y l  
hedeflerine odaklanan Türkiyemiz-
de Meclisimize, siyasi partilerimize, 
bütün kurumlar m za ve sivil top-
luma büyük bir görev dü mektedir. 
Bu görev, Cumhuriyetimizi güçlen-
dirmek ve demokratik, laik, sosyal 
hukuk devletini kurumsalla t rmak, 
gelecek nesillere örnek bir Türkiye 
b rakmakt r. Unutulmamal d r ki, 
yapmak zor y kmak kolayd r. Bu 
ülkeyi y pratacak, ortak kazan mla-
r m z  heba edecek tutumlar, hepi-
mize kaybettirir. Ülke istikrars zl a 
sürüklenmemelidir. Ülkemiz güçlü 
devlet gelene iyle bu zorluklar  da 
a acak kudrete sahiptir. Hepimiz 
bu ülke için çal yoruz, bu ülke 
için üretiyoruz. Gün ayr ma de il, 
bütünle me günüdür. Gün, günlük 
çeki melerden s yr l p, ortak gele-
ce imiz için birlikte hareket etme 
günüdür.”



Aralar nda TÜRK- ’in de bu-
lundu u Türkiye-Avrupa 
Birli i Karma sti are Komi-

tesi Sivil Kanad , 3 ubar 2014 günü 
Çankaya Kö kü’ne giderek Cum-
hurba kan  Abdullah Gül ile görü -
tü. Heyet daha sonra Tbmm Ba kan  
Cemil Çiçek’i ziyaret etti.

TÜRK-  Genel Ba kan  Ergün 
Atalay, TESK Genel Ba kan  ve K K 
E  Ba kan  Bendevi Palandöken, 
TOBB Ba kan  Rifat Hisarc kl o lu, 
HAK-  Genel Ba kan  Mahmut Ars-
lan, Memur-Sen Genel Ba kan  Ah-
met Gündo du ve Kamu-Sen Genel 
Ba kan  smail Koncuk’tan olu an 
Heyet, Cumhurba kan  Abdullah 
Gül taraf ndan Çankaya Kö künde 
kabul edildi. Kabulde, sivil toplum 
kurulu lar n n Türkiye’nin AB’ye 
tam üyeli ine verdikleri destek ele 
al nd  ve bu konuda gayretlerin ar-
t r lmas  üzerinde duruldu.

Türkiye-AB Karma sti are Ko-
mitesi üyeleri daha sonra TBMM 

Ba kan  Cemil Çiçek’i makam nda 
ziyaret etti. Ziyarette konu an K K 
E  Ba kan  Palandöken, “AB olmaz-
sa olmaz m z. Gelecek günlerde AB 
ile sürecin geli mesine ili kin önem-
li görü meler yapaca z. Vizesiz do-
la m n üç y l içinde gerçekle ecek 
olmas  bizi biraz daha umutland rd . 
AB yolu Türkiye’deki demokratik-
le me alan nda önemli geli melere 
vesile oldu” dedi.

TBMM Ba kan  Cemil Çiçek de, 
Türkiye-AB ili kileri bak m ndan 50 
y l n geride b rak ld n  an msatt . Ba-
zen birinci gündem olsa, bazen arka s -
ralara dü se, bazen hükümetler de i se 
de Türkiye’nin bu politikadan vazgeç-
medi ini belirten Çiçek, “Türkiye, 
AB’ye hem tam üye olmak istiyor hem 
de ili kilerini her alanda geli tirmek is-
tiyor. Böyle olunca da Türkiye’nin AB 
politikas  bir devlet politikas d r” dedi.
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Türkiye-AB Karma sti are 
Komitesi Kö k’te

Türkiye-AB Karma sti are Komitesi üyeleri TBMM Ba kan  Cemil Çiçek’i de ziyaret etti.



TÜRK-  ve Gazi Üniversitesi 
ortakl  ile düzenlenen 15. 
Çal ma Ekonomisi ve En-

düstri li kileri Kongresi 9-12 ubat 
2014 günlerinde Ankara’da Büyük 
Anadolu Otel’de gerçekle tirildi. 
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Süleyman Büyükberber, Gazi Üni-
versitesi BF Çal ma Ekonomisi 
ve Endüstri li kileri Bölüm Ba kan  
Prof. Dr. Vedat Bilgin, TÜRK-  Ge-
nel Ba kan  Ergün Atalay, Çal ma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanl  Müste-
ar  Fatih Acar’ n aç l  konu mala-

r yla ba layan kongrede çok say da 
akademisyen ve sendika temsilcisi 
ile Çal ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl  bürokrat  kat ld . Kat l mc -
lar, iki gün süren oturumlar boyun-

ca “Küreselle me ve Sosyal Politika” 
gündemini tart t .

Gazi Üniversitesi Çal ma Eko-
nomisi ve Endüstri li kileri Bölüm 
Ba kan  Vedat Bilgin, Kongrede yap-
t  aç l  konu mas nda, eme in 
küresel sorunlar n n ortak oldu unu 
ve giderek daha da artt n , iki gün 
sürecek olan oturumlarda bu sorun-
lar n sadece teorik boyutuyla de il 
pratik boyutuyla da tart laca n  
dile getirdi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Süley-
man Büyükberber, istihdam sorunu-
nun önemine de indi i aç l  konu -
mas nda; TÜRK- ’in on be  y ld r 
sponsorlu unu yapt  kongrenin 
art k köklü bir akademik çal ma 

haline geldi ini belirterek ükranla-
r n  sundu.

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl  Müste ar  Fatih Acar, Kong-
renin çal ma hayat n n problemleri-
nin tart ld  önemli bir platforma 
dönü tü ünü, kendilerinden talepte 
bulunulursa bundan sonraki kong-
relere Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl  olarak katk da bulunmak 
istediklerini dile getirdi. Acar, son 
ç kar lan kanunlar n çal ma haya-
t na getirdiklerine ve Avrupa Birli i 
müktesebat na uyum aç s ndan sa -
lad klar  katk ya de indi. Ta eron 
i çilerin sorunlar n  ortadan kald ra-
cak yeni düzenlemelerin haz rl kla-
r n n tamamland n  belirtti.

1715. Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Kongresi

Atalay: “Çal ma hayat n n içinde bulundu u 
sorunlar  bizler tezgâh ba nda ya yoruz, 
akademisyenler bize yol gösteriyor.”
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Kongrede bir konu ma yapan 
TÜRK-  Ba kan  Ergün Atalay, 
1980’de ülke nüfusu 45 milyon iken 
sendikal  i çi say s n n 2,5 milyon; 
bugün ise ülke nüfusu 76 milyon 
iken sendikal  i çi say s n n 1 mil-
yon olmas na de inerek, bu çarp k 
tabloda sendikalar n oldu u kadar 
hükümetlerin de pay  oldu unu söy-
ledi. Ülkemizdeki 179 üniversitenin 
sadece 28’inde çal ma ekonomisi 
bölümü oldu unu, çal ma hayat -
n n aktörlerinin bu bölümden me-
zun olan gençlerden istifade etmesi 
gerekti ini vurgulad  ve sendika 
ba kanlar na bu sorumluluklar n  
hat rlatt . çi Sa l  ve  Güvenli-
i Kanunu’nun TÜRK- ’in baz  iti-

razlar na ra men ç kt n ; de i en 
Sendikalar Kanunu’nda onaylama-
d klar  hükümler oldu unu, çal ma 
hayat nda hala çözemedikleri prob-
lemlerin var oldu unu belirtti.

Atalay, özellikle maden sektö-
ründe ya anan ve i çi ölümleriyle 
sonuçlanan kazalar n tamam na ya-
k n n n örgütsüz i yerlerinde ger-

çekle ti ine, özel sektörde örgütlen-
me sorunlar n n boyutuna dikkati 
çekti.

Genel Ba kan Atalay, son za-
manlarda gündemde olan yolsuzluk 
ve paralel devlet iddialar n n bir an 
önce neticelendirilmesi ve insanla-
r n kafas ndaki kayg lar n giderilme-
si gerekti ini ifade etti ve öyle ek-
ledi: “Batan geminin lüks kamaras  
olmaz. Gemi batt  zaman ne lüksü, 
ne kamaras  kal r. Bizim ülkemizden 
daha k ymetli hiçbir ey yok. Tür-
kiye Cumhuriyeti varsa sendikalar, 
üniversiteler, i yerleri var; Türkiye 
Cumhuriyeti yoksa hiçbir ey yok. 
Bu do rultuda her eyden evvel ül-
kemizin ç karlar n  kendi ç karlar -
m z n önüne koyarak yol almak du-
rumunday z.”

Çal ma Ekonomisi ve Endüstri 
li kileri bölümleri ö rencileri, ö -

retim üyeleri ve mezunlar  aras nda 
kurumsal, akademik ve ki isel ili ki-
leri güçlendirmek; sosyal politikan n 
güncel konular n n tart l p çözüm 
üretildi i bir platform olu turmak 

amac yla toplanan kongreye TÜRK-
 Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, 

Genel Mali Sekreter Ramazan A ar, 
Genel E itim Sekreteri Nazmi Irgat 
ve Genel Te kilatland rma Sekreteri 
Eyüp Alemdar’ n yan  s ra sendika-
lar m z n genel ba kanlar  ve yöneti-
cileri de kat ld .

Alan n duayen hocalar ndan 
Prof. Dr. Metin Kutal ve Prof. Dr. 
Gülten Kutal ile Prof. Dr. Toker De-
reli de TÜRK- ’in davetlisi olarak 
aram zdayd lar.

“Küreselle me ve Sosyal Politi-
ka” ana temas n n i lendi i kongre-
de 6356 say l  Sendikalar ve Toplu i  
Sözle mesi Kanunu, Ulusal stihdam 
Stratejisi Kapsam nda Aktif gücü 
Politikalar , Sosyal Güvenlik Ahlak , 
Toplumsal Cinsiyete Dayal  Ücret 
Farkl l klar , Sendikalar n  Sa l  
Ve Güvenli inin Sa lanmas ndaki 
Rolü ve Önemi gibi konular da i -
lendi.

Kongrenin, “Endüstri li kile-
ri” konulu ilk oturumuna Çankaya 

Fatih Acar
ÇSGB Müste ar

Prof. Dr.
Süleyman Büyükberber

GÜ Rektörü

Prof. Dr. Vedat Bilgin
GÜ ÇEE  Bölüm Ba kan
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Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi 
Mollamahmuto lu ba kanl k etti. 
Bu oturumda Kocaeli Üniversitesi 
ö retim üyesi Aziz Çelik’in sundu-
u “Türkiye’de Sosyal Diyalog ve 

Ekonomik ve Sosyal Konsey: Bir 
Ba ar s zl k Öyküsü” ba l kl  teb-
li  dikkatleri çekti. Ard ndan Gazi 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayd n 
Ba bu  “6356 Say l  Kanunun Türk 
Çal ma Hayat na Etkileri” ba l kl  
tebli ini sundu. Kongrenin birinci 
oturumunun “Yeni Endüstri li ki-
leri: Çat an Endüstriyel Taraflar-
dan Uzla an Endüstriyel Ortakla-
ra…” ba l kl  son tebli ini yine Gazi 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdinç 
Yaz c  sundu. 

Prof. Dr. Toker Dereli’nin ba -
kanl n  yapt  “Çal ma Ekonomi-
si” konulu ikinci oturumda ilk ola-
rak Cumhuriyet Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Adnan Mahiro ullar  “ -
sizlikle Mücadelede Aktif Emek Pi-
yasas  Politikalar  (Sivas Örne i)” 
ba l kl  tebli ini sundu. Ard ndan 
Cumhuriyet Üniversitesi Ö retim 
Görevlisi Dilek ahin “Ulusal stih-
dam Stratejisi Kapsam nda Aktif -
gücü Politikalar ” konulu tebli ini 
sundu. 

Kongrenin birinci gününün, s-
tanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. 

Sedat Murat’ n ba kanl n  yap-
t  “ gücü Piyasas ” konulu son 
oturumu, F rat Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Selim Gündüz “Ça-
l ma Hayat nda Eski Hükümlülere 
Yönelik Politikalar” ba l kl  tebli-
i ile ba lad . Oturum Gümü ha-

ne Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Ferhat Özbek’in “  Güven-
cesizli i Çal anlar  Nas l Etkiler? 
Hizmet Sektöründe Çal anlar Üze-
rinde Bir Ara t rma” ba l kl  tebli iy-
le devam etti. Gazi Üniversitesi’nden 
Ar . Gör. Banu Karaka  ve Ar . Gör. 
Süheyla Erikli “Asgari Ücretle Ça-
l an Yoksullar: Bir Sosyal Politika 
Arac  Olarak Asgari Ücretin Vergi 
D  B rak lmas ” ba l kl  tebli le-
rinde çal an yoksullar kapsam nda 
asgari ücretli çal anlar  ve asgari 
ücretin korunmas n n önemini vur-
gulad lar. F rat Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Hasan Uzun’un teb-
li i “Yeni Bir Endüstriyel li kiler 
A ; Teknopark Örne i” ba l kl yd . 
Kat l mc lar n soru ve yorumlar yla 
devam eden tart malar n ard ndan 
birinci gün sona erdi. 

Kongrenin ikinci günü “Sa l k ve 
Sosyal Güvenlik” konulu oturumla 
ba lad . Prof. Dr. Gülten Kutal’ n 
ba kanl k yapt  bu oturumda Ce-
lal Bayar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Müslim Demir, “Sosyal Güven-

lik Ahlak  Nedir? Türkiye çin Ge-
rekli Midir?” ba l kl  tebli ini sun-
du. Gazi Üniversitesi’nden Ar . Gör. 
Melike Çall ’n n “Türkiye’de Genel 
Sa l k Sigortas  Uygulamas nda Ya-
anan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 

ba l kl  tebli inin ard ndan ilk otu-
rum sona erdi.

“Toplumsal Cinsiyet” te-
mal  ikinci oturuma Uluda  
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf 
Alper ba kanl k yapt . Süleyman 
Demirel Üniversitesi’nden  Yrd. 
Doç. Dr. Nihat Altuntepe ve Dilek 
Cabus “Türkiye’de Cinsiyete Dayal  
Ücret Farkl l ” ba l kl  tebli lerini 
sundular. Yine Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nden Ar . Gör. Tu ba 
Güner “Türkiye’de ve AB Ülkelerin-
de Sosyal Güvenlik Sistemlerinde 
Kad nlara Yönelik Pozitif Ayr mc l k 
Uygulamalar n n Kad n stihdam -
n n Art r lmas  Aç s ndan De erlen-
dirilmesi” ba l kl  bir tebli  sundu. 
Son tebli , F rat Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Selim Gündüz’ün 
“Türkiye’de Kamu Kurumlar nda e 
Almada Kad nlar n Durumuna Ele -
tirel Bir Bak ” oldu. 

Kongrenin son oturumu olan “  
Sa l  ve Güvenli i” konulu otu-
rumu Marmara Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Talat Canbolat yönetti. 
Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
A. Gürhan Fi ek “  Sa l  ve Gü-
venli i Yasas  Sonras  Dönemin 
De erlendirilmesi” ba l kl  bildi-
risini sundu. Di er bildiriler, F rat 
Üniversitesi’nden Murat Hotaman 
“Sendikalar n  Sa l  ve Güvenli-
inin Sa lanmas ndaki Rolü ve Öne-

mi”, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl  Uzman  Dr. Erdem Cam “  
Sa l  Ve Güvenli i E itimlerinde 
‘Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li -
kileri’ Bölümünün Yeri Mevzuat Ve 
Müfredat Çerçevesinde Bir De er-
lendirme”, F rat Üniversitesi’nden 
Yasemin Arslantürk “  sa l  ve 
güvenli i ile toplum sa l  aras n-
daki etkile im” olarak sunuldu. Kongrede, birçok üniversiteden kat l mc lar çe itli konularda tebli ler sundular.



Cumhuriyet Halk Partisi Ge-
nel Ba kan  Kemal K l çda-
ro lu, 20 Ocak 2013 günü 

TÜRK-  Genel Merkezini ziyaret 
etti. K l çdaro lu’na Genel Ba kan 
Yard mc lar  Nihat Matkap, Perihan 
Sar , ayn  zamanda Bas n-  Sendika-
m z n da Genel Ba kan  olan Yakup 
Akkaya, Sakarya Milletvekili Engin 
Özkoç ve Parti Meclisi Üyesi Seyhan 
Erdo du refakat etti.

Genel Ba kan Ergün Atalay ve 
Yönetim Kurulu üyeleriyle bir gö-
rü me yapan K l çdaro lu, görü -
menin ard ndan bas n mensuplar na 
de erlendirmede bulundu. CHP ola-
rak kendilerini yabanc  hissetmedi-
i kurumlar n ba nda TÜRK- ’in 

geldi ini, Türk i çi hareketinin 61 
y ld r ödünsüz savunucusu olan 
TÜRK- ’te olmaktan son derece 
mutlu oldu unu söyleyen K l çda-
ro lu, sözlerine öyle devam etti:

“Biz Türk i çi hareketinin önde-
ri olan bu güzel kurumu her zaman 
el üstünde tuttuk ve de er verdik. 

Sendikalar yla, Türkiye genelinde 
örgütlenmesiyle, ülkenin sorunla-
r na yakla m yla, i çi haklar n  sa-
vunmakla kendisini görevli gören 
TÜRK- ’te olmak bizim aç m zdan 
memnuniyet vericidir.

Ülkemizde çal anlar n çok cid-
di sorunlar  var. TÜRK-  bu so-
runlar n çözümü için elinden ge-
len çabay  ortaya koyuyor. Ancak, 
sorunlar n çözümü kolay de il. Bu 
sorunlar  çözmek için güçlü olmak 
ve mücadele etmek gerekiyor. Güç-
lü olmak için de örgütlü olmak art. 
Türkiye’de sendikal örgütlenme ko-
nusunda çok ciddi sorunlar var.

Türkiye’nin temel sorunlar ndan 
birisi de i sizliktir. zlenen ekonomi 
politikas  Türkiye’nin pek çok soru-
nuna çözüm üretmemi tir ve ürete-
miyor. Her seferinde fatura çal an-
lara ç k yor. Bu, izlenen ekonomi 
politikalar n n önemli bir sonucu.

Ta eronla ma çok yayg n. Sadece 
kamuda bir milyona yak n ta eron 
i çisi var. Hem örgütlü toplumu sa-

vunacaks n z hem ta eron i çi istih-
dam edeceksiniz. Bu bir siyasal parti-
nin savunaca  olay de ildir. Örgütlü 
toplum olmak art k günümüzde her-
kesin kabul etti i bir kurald r. Ta e-
ron i çisinin yayg nla mas  sendikal 
hareketin kan kaybetmesine yol aç -
yor. Ta eron i çileri sendikala ama-
d klar  için özgür toplu pazarl k hak-
lar ndan da mahrum oluyor. Ta eron 
i çileri kadrolu i çilerin sahip oldu-
u haklar  da kullanam yorlar.

Bir ba ka nokta i  kazalar d r. 
2013 y l n n on bir ay nda toplam 
1145 i çi i  kazalar nda hayat n  
kaybetti. Bunlar gazetelerde haber 
bile olmuyor.  kazalar nda Avrupa 
birincisi ve dünya üçüncüsüyüz. Bu 
tablonun de i mesi gerekiyor. Bun-
lar n yüzde doksan  örgütsüz i yer-
lerinde oluyor. O nedenle örgütlü 
olman n, sendikal  olman n böyle 
bir yarar  var.”

Genel Ba kan Ergün Atalay, ziya-
ret an s na K l çdaro lu’na bir kös-
tekli saat hediye etti.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba kan  K l çdaro lu

“Türk i çi hareketinin 61 y ld r ödünsüz savunucusu, 
Türk i çi hareketinin önderi bu güzel kurumu her 

zaman el üstünde tuttuk ve de er verdik.”



Ba bakan Yard mc s  Bülent 
Ar nç, 15 Ocak 2014 günü 
TÜRK-  Genel Merkezi’ni 

ziyaret etti. TÜRK-  Genel Ba kan  
Ergün Atalay ile görü en Ar nç, ülke 
gündemine ili kin çe itli aç klama-
lar da yapt . Genel Ba kan Atalay’a 
taziye ziyareti yapt n  söyleyen 
Ba bakan Yard mc s  Bülent Ar nç, 
TÜRK-  Konfederasyonu’nun 
Türkiye’nin en güçlü i çi sendika-
lar n  içinde bar nd ran önemli bir 
kurulu  oldu unu söyledi.

Ar nç, ziyaretinin iki amac  ol-
du unu belirterek, ilkinin Atalay’ n 
TÜRK-  Genel Ba kanl na se-
çildi i için kendisini tebrik etmek 
istedi ini söyledi. “Say n Atalay, 
y llardan bu yana Konfederasyon 
içerisinde önemli görevlerde bulu-
nuyor, genel mali sekreterlik göre-
vini ifa ediyordu. Genel Ba kanl n 
bo almas yla arkada lar m z kendi 
içlerinden onu, genel ba kanl a uy-
gun gördüler. Öncelikle kendisini 
üphesiz telefonla tebrik etmi tim 

ama makamlar nda ziyaret edeme-
mi tim. Bugün, Genel Yönetim Ku-
rulu üyelerinin bir k sm yla bu ba a-
r  dileklerimi, tebriklerimi sunmak 
istedim” diye konu tu.

Ba bakan Yard mc s  Ar nç, zi-
yaretinin di er sebebinin ise yak n 
zamanda Atalay’ n annesini kaybet-

ti i için kendisine taziye dileklerini 
sunmak istedi ini kaydetti. “TÜRK-

 Konfederasyonu, Türkiye’nin en 
güçlü i çi sendikalar n  içinde ba-
r nd ran önemli bir kurulu umuz” 
diyen Ar nç, “Say n Genel Ba kan 
ve arkada lar  da her biri ayr  sen-
dikalar n ba kanlar  olarak önemli 
görevler ifa ediyorlar. Kendilerini 
ahsen de tan yoruz, y llard r arka-

da l m z, dostlu umuz var. Bu ve-
sileyle benim gibi taziye ziyaretine 

gelen bakanlar m z, milletvekilleri-
mizle birlikte bu vazifemizi yerine 
getirmi  olduk” ifadesini kulland .

Ba bakan Yard mc s  Ar nç, Ata-
lay ile yakla k 40 dakikal k görü -
mesinin ard ndan TÜRK-  Genel 
Merkezinden ayr ld . Görü mede, 
TÜRK-  Genel Sekreteri Pevrul 
Kavlak, Genel Mali Sekreter Rama-
zan A ar ve Genel Te kilatland rma 
Sekreteri Eyüp Alemdar da bulundu.
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Ba bakan Yard mc s  Ar nç, TÜRK- ’te

Süleyman Soylu Ziyareti
Ak Parti Genel Ba kan Yard mc s  Süleyman Soylu 20 ubat 2014 

günü TÜRK-  Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Soylu, Genel Ba kan Ergün 
Atalay, Genel Mali Sekreter Ramazan A ar ve Genel Te kilatland rma 
Sekreteri Eyüp Alemdar ile görü tü. Çal ma hayat n n güncel sorunlar  
üzerine görü  al veri i yap lan görü mede, Soylu, bu konular n çözümü 
için elinden gelen çabay  ortaya koyaca n  söyledi. Özellikle ta eron so-
rununun TÜRK- ’in talepleri do rultusunda çözülmesi için giri imlerde 
bulunaca n  söyleyen Soylu, TÜRK- ’in büyüklü ü ve gücünün ülkemiz 
için son derece önemli oldu unun alt n  çizdi.



Avrupa Komisyonu ile Ça-
l ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl ’n n birlikte düzen-

ledi i, “Sosyal Politika ve stihdam” 
ba l kl  19. Fas l müzakerelerinin 
ba lat lmas na yönelik çal malar n 
de erlendirildi i toplant  21 Ocak 
2014 günü Brüksel’de yap ld . “19. 
Fas l Yüksek Çal ma Grubu” top-
lant s na TÜRK- ’i temsilen Genel 
Mali Sekreter Ramazan A ar ve Uz-
man Güven Savul kat ld .

Türkiye’nin AB’ye üyelik müza-
kere sürecinde, çal ma ya am n n 
AB Müktesebat na uyumunu ele alan 
“Sosyal Politika ve stihdam” ba l k-
l  19. Fasl n müzakerelere aç lmas -
na yönelik yap lmas  gerekenlerin 
de erlendirilmesi ve buna göre bir 
çal ma stratejisinin benimsenmesi-
ni amaçlayan toplant ya, TÜRK-  
d nda D SK, Hak- , T. Kamu-Sen, 
Kesk, Memur-Sen ve T SK temsilci-
leri, Bakanl k bürokratlar  ve ulusla-
raras  örgütlerin temsilcileri kat ld .

Avrupa Komisyonu’ndan George 
Fisher, yapt  aç l  konu mas n-
da, 19. Fasl n aç lmas  için Avrupa 
kanad n n iki ko ulu oldu unu be-
lirtti. Bunlardan ilkinin Türkiye’nin 
çal ma ya am na yönelik yasal mev-
zuat n  AB Müktesebat  ile uyumlu 
hale getirmesi, ikincisinin ise tam 
sendikal haklar n ILO sözle mele-
riyle uyumlu bir ekilde ya ama ge-
çirilmesi oldu unu ifade etti.

TÜRK-  Genel Mali Sekreteri 
Ramazan A ar ise yapt  konu -
mada, 19. Fasl n aç lmas na yönelik 
böyle bir giri imi olumlu buldu u-
nu, fakat 19. Fasl n aç lmas  için 
gerçekle tirilen mevzuat de i iklik-
lerinin uygulamadaki sonuçlar n n 
görülmesinin gerekti ini ifade etti. 

kolu baraj n n “s f r” olmas na 
TÜRK- ’in belirli gerekçelerle kar-

 ç kt n  dile getiren A ar, yüzde 
1’lik i kolu baraj n n TÜRK-  tara-
f ndan makul kar land n  söyledi. 
A ar, Türkiye’de hem kamu hem de 

özel sektörde örgütlenme ve toplu i  
sözle mesi ba tlanmas nda kar la-

lan sorunlara de indi ve Karayol-
lar  Genel Müdürlü ü’nde as l i i ya-
pan i çilerin yarg  kararlar na kar n 
ta eron olarak çal t r lmaya devam 
etti ine vurgu yapt . A ar konu ma-
s nda unlara de indi:

“TÜRK- , altm  iki y ll k tari-
hinde emekçilerin hak ve ç karlar  
için gerek sokaklarda gerek diya-
log masalar nda mücadele etmi tir. 
Türkiye’de insan onuruna yak r 
çal ma ko ullar n n, toplumun tüm 
emekçi kesimleri için olanakl  hale 
getirilmesi amac yla mücadelesini 
sürdüren TÜRK- , sendikal hak ve 
özgürlüklerin olabildi ince geni le-
tilmesini savunmaktad r. Sendikal 
hak ve özgürlüklerin nitelikli toplu 
i  sözle meleri arac l yla sa lam-
la t r labilece inin fark nda olan 
TÜRK- , Türkiye’de sendikal ör-
gütlenmenin sa lanmas  kadar, ni-
telikli toplu i  sözle meleri ba tlan-
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“19. Fas l Yüksek Çal ma Grubu” Brüksel’de Topland

A ar: “Türkiye’de AB standartlar  ve ILO normlar na 
uygun bir ekilde yasal de i iklikler yap lsa 
bile, bunlar n uygulamada çok da etkili 
olmad n  görüyoruz.”
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mas n  da, sosyal bar n ve çal ma 
bar n n devaml l  aç s ndan birer 
zorunluluk olarak görmektedir.

Bizler TÜRK-  olarak, sendikal 
hak ve özgürlüklerin AB standartla-
r na ve ILO normlar na uyumlu bir 
halde geni letilmesini savunurken, 
emek örgütlerinin ayr mas ndan 
çok birle mesinden yana tav r al-
maktay z. Bu nedenle çal ma ya a-
m n  düzenleyen mevzuatlar n, hem 
içerik hem de uygulama aç s ndan 
emekçileri birle tirecek niteliklere 
sahip olmas  gerekti ini dü ünüyo-
ruz.

Türkiye’de genel olarak örgüt-
lenmeye ve toplu i  sözle mesi ba-

tlanmas na yönelik sorunlar bu-
lunmaktad r. Bu sorunlar hem kamu 
hem de özel sektörde görülmektedir.

Kamu sektörüne bakt m zda 
kar m za Karayollar  i çilerinin 
durumu ç kmaktad r. Karayollar n-
da çal an ta eron i çilerin as l i i 
yapt klar  ve bu durumda, Karayol-
lar n n as l i çileri olduklar  mah-

kemelerce hükme ba lanm t r. Bu 
hüküm Yarg tay taraf ndan da onay-
lanm t r. Yarg tay onay na ra men 
Karayollar , söz konusu i çileri ta-
eron olarak çal t rmaya devam et-

mektedir.

TÜRK- , Türkiye’de özel sek-
tördeki örgütlenme ve toplu i  söz-
le me yap m sürecinin önündeki 
engellerin de neler oldu unu iyi bil-
mektedir.

Son örnekler olarak; Türkiye’nin 
ve TÜRK- ’in en büyük sendika-
lar ndan biri olan TEKS F’e üye ol-
duklar  gerekçesiyle, bir tekstil ir-
ketinin i ten att  36 arkada m z 
ile yine TÜRK-  üyesi DER TEKS 
sendikam zda örgütlendikleri için 
i ten ç kar lan 80 arkada m z n du-
rumu, Türkiye’de AB standartlar  ve 
ILO normlar na uygun bir ekilde 
yasal de i iklikler yap lsa bile, bun-
lar n uygulamada çok da etkili olma-
d n  bizlere göstermektedir.

Di er yandan, toplu i  sözle me-
si görü melerinin uyu mazl kla so-

nuçlanmas n  takiben alm  oldu u 
yasal grev karar n  uygulamaya ça-
l an TÜMT S sendikam z n yöneti-
ci, temsilci ve üyelerinin, i verenin 
yönlendirdi i ki iler taraf ndan sal-
d r ya u ramas  da, yasalarla güven-
ce alt na al nan grev hakk na kar , 
i verenlerin önemli bir bölümünün 
nas l bir tav r içinde oldu unu orta-
ya koymaktad r.

19. Fas la yönelik müzakerelerin 
ba lat lmas , sözünü etti im sorun-
lar n çözümüne ili kin önemli bir 
ad m olacakt r. Müzakerelerin ba -
lat lmas , Türkiye’nin çal ma ya a-
m na yönelik mevzuatlarda yapt  
de i ikliklerin, uygulamada ne gibi 
sonuçlar  beraberinde getirdi ini 
görebilmek aç s ndan önemlidir. 
Sosyal adalet ve insan onuruna yak -

r i  ko ullar n n, Türkiye çal ma 
ya am nda yer alan herkese sa lan-
mas  amac yla, TÜRK-  olarak 19. 
Sosyal Politika ve stihdam Fasl ’na 
yönelik müzakerelerin ba lat lmas -
n  destekliyoruz.”

33. Türkiye-AB Karma sti are Komitesi toplant s na 
yönelik haz rl klar kapsam nda, Türkiye-AB K K Temas 
Grubu toplant s  17 ubat 2014 Pazartesi günü Anka-
ra’daki TESK Genel Merkezinde yap ld . TÜRK-  Genel 
Ba kan  Ergün Atalay’ n da i çi grubu temsilcisi olarak 
kat ld  toplant da, Türkiye gündemine ili kin konular 
ele al nd . Di er yandan, Sosyal Politika ve stihdam ba -
l kl  19. Fas l’ n aç lmas  yönünde çal malarda bulun-
mak amac yla olu turulan ve ilk toplant s n  21 Ocak 
2014 tarihinde Brüksel’de gerçekle tiren “Üst Düzey Ça-
l ma Grubu”nun genel i leyi i üzerine de erlendirmeler 
yap ld . 33. K K toplant s n n taslak gündeminin de er-
lendirilmesi ve kabulü de bu toplant da gerçekle tirildi.

çi grubu ad na söz alan TÜRK-  Genel Ba kan  Er-
gün Atalay, 15 ubat 2014 Cumartesi günü TÜRK- ’in 
ta eronla t rma, kurals z, örgütsüz ve güvencesiz çal t r-
maya kar  “Kölelik Düzenine Son” slogan yla bir miting 
düzenledi ini ve bu mitingde TÜRK- ’in taleplerinin dile 
getirildi ini belirtti. Türkiye’de sendikalarda örgütlü olan 
i çilerin büyük ço unlu unun TÜRK-  üyesi sendikalar-
da yer ald n  ifade eden Atalay, Türkiye’deki sendikal ör-

gütlenmeye yönelik sorunlara da dikkat çekti. Atalay ayr -
ca son iki ayd r Türkiye gündemini me gul eden yolsuzluk 
iddialar n n da bir an önce ayd nlat lmas  gerekti ini; di-
er yandan “paralel devlet” tart malar n n da ayn  ekilde 

aç a kavu turulmas n n önemli oldu unu dile getirdi.

Türkiye ve AB kanad  üyelerinin ortak karar yla 33. 
Türkiye-AB Karma sti are Komitesi (K K) toplant s n n 
19-20 Haziran 2014 tarihlerinde zmir’de gerçekle tiril-
mesine karar verildi.

Türkiye-Avrupa Birli i Karma sti are Komitesi Temas Grubu Toplant s  Yap ldTürkiye-Avrupa Birli i Karma sti are Komitesi Temas Grubu Toplant s  Yap ld



TÜRK-  Genel Mali Sekreteri 
ve Türkiye Yol-  Sendika-
s  Genel Ba kan  Ramazan 

A ar, yarg n n Karayollar  Genel 
Müdürlü ünde as l i i yapan 6 bin 
434 ta eron i çinin muvazaal  ekil-
de çal t r ld n  karar ba lad n  
belirterek, bu i çilerin kadroya al n-
malar  halinde mahkeme masrafla-
r yla 2,5 milyar liray  bulan geçmi e 
dönük alacaklar ndan vazgeçmeye 
raz  olduklar n  bildirdi.

A ar, Anadolu Ajans  muhabiri-
ne yapt  aç klamada, kamuoyunda 
ta eron i çili i olarak bilinen alt i -
verenli in 2010 y l ndan itibaren yo-
un olarak uyguland n  an msata-

rak, güvenlik ve temizlik gibi i lerde 
ba layan kamudaki ta eronla man n 
zamanla örtülü ekilde as l i ler için-
de geçerli oldu unu söyledi.

Türkiye genelinde 1 milyonun 
üzerinde ta eron i çisinin bulun-
du unu ve bunlar n yakla k 600 
bininin kamuda çal t na dikkati 

çeken A ar, öyle konu tu: “Kamu-
daki 600 bin ta eron i çisinden yak-
la k 150 bini as l i i yap yor. Yani 
kadrolu olan i çiyle ayn  hizmeti 
üretiyor. Buna ra men i  güvence-
sinden yoksun ve kadrolu bir i çiye 
göre 2-3 kat daha az ücret al yor. Biz 
önce bu i çileri 2010 y l nda Sendi-
kam za üye yapt k, ard ndan da ta e-
ron i çilerin yapt  i lerin muvaza-
al  oldu unun belirleyerek, davalar 
açt k. Karayollar ’nda as l i i yapan 
6 bin 434 ta eron i çinin muvazaal  
ekilde çal t r ld n  yarg  karara 

ba lad . Bu i çilerin biran önce kad-
roya al nmas  gerekiyor. Bu kararlar  
Maliye ile Çal ma ve Sosyal Güven-
lik Bakanl klar yla da payla t k.”

A ar, kazan lan davalar nede-
niyle devletin mahkeme masrafla-
r yla birlikte 2,5 milyar liradan fazla 
ödeme yapmas  gerekti ine dikkati 
çekerek, “Kamuda ta eron i çi so-
rununun biran önce çözülmesi için 
fedakarl a haz r z. Kadro verilen 

i çilerimiz mahkeme masraflar yla 
birlikte 2,5 milyar liray  bulan geç-
mi e dönük alacaklar ndan vazgeç-
meye raz ” dedi.

Geçen y l Maliye ile Ula t rma 
Bakanl klar yla ortak bir komisyon 
kurarak ta eron i çilik sorunun 
çözümü için üç ay çözüm arad k-
lar n  an msatan A ar, i çilerin 2. 
ücret skalas nda kadroya al nmas  
konusunda anla ld n  ama bu an-
la man n devam n n Ekonomi Ko-
ordinasyon Kurulu’na (EKK) getiri-
lemedi ini söyledi.

çilerin kadroya al nmalar  yö-
nündeki iyi niyetlerini muhafaza 
ettiklerini ama sab rlar n n da kal-
mad n  ifade eden A ar, “Kazan -
lan muvazaa davalar n n gere inin 
yap lmal . Art k sabr m z kalmad , 
yarg n n bu karar n  uygulamayan 
bürokratlar ve siyasetçiler hakk nda 
manevi tazminat davas  açaca z” 
diye konu tu.
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TÜRK-  Genel Mali Sekreteri Ramazan A ar
“Karayollar ’nda as l i i yapan ta eron i çilerin muvazaal  
çal t r ld n  yarg  karara ba lad . Bu i çilerin biran önce 

kadroya al nmas  gerekiyor.”



TÜRK-  Genel E itim Sekre-
teri Nazmi Irgat, sendikaya 
üye olduklar  için i ten at lan 

Konfederasyonumuza ba l  DER -
TEKS Sendikas  üyesi Punto Deri 
i çilerini 20 ubat 2014 günü ziya-
ret etti. Ziyarete Irgat’ n yan  s ra 1. 
Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak 
da kat ld . 

stanbul Zeytinburnu’nda bulu-
nan Punto Deri i yerinin önünde ya-
p lan ziyarette konu an DER TEKS 
Sendikas  Genel Ba kan  Musa Ser-
vi, TÜRK- ’in ziyaretinin anlaml  
oldu unu belirterek bu ziyaretin 
Punto i çilerine güç verdi ini söy-
ledi. Punto Deri i çilerinin mücade-
lesinin tüm deri i verenlerine korku 
sald n  anlatan Servi, “Çal ma 
sürelerinin iyile tirmesi, ücretlerin 
bordrolara yans t lmas  gibi birçok 
hak burada mücadele eden i çiler 
sayesinde imdiden kazan ld . S ra-
daki i imiz at lan i çi arkada lar m -
z n i e iade davlar n  kazanarak i e 
geri dönmelerini sa lamak” dedi.

TÜRK-  Genel E itim Sekreteri 
Nazmi Irgat da yapt  konu mada, 

“205 gündür direnen sizleri, duyma-
yanlar duysun, görmeyenler görsün 
diye geldik” dedi. “Çal ma hayat  
aç s ndan çok yo un bir dönemden 
geçti imiz için sizleri ziyarete biraz 
geç geldik” diyen Irgat, Punto i çile-
rinin direni ine dair bilgileri her za-
man ald klar n , mücadeleyi yak n-
dan izlediklerini söyledi. Türkiye’de 
i çilerin ya ad  s k nt lar n en 
büyük sebebinin sömürüden kay-
nakland n  ifade eden Irgat, i çile-
rin günün ko ullar na uygun ücret 
almas  için mücadele edeceklerini 
vurgulad . 

Çal anlar n kendilerini ifade et-
ti i tek yerin sendikalar oldu unu 
belirten Irgat, “En kaliteli ve en ve-
rimli üretimi yapan insanlar n, sen-
dikal örgütlenme hakk na herkes 
sayg  göstermeli” dedi. Üretime kat-
k  sunacaklar n , i lerini ve i yer-
lerini koruyacaklar n  vurgulayan 
Irgat, “Günün ça da  ko ullar na 
göre insan onuruna yara r çal ma 
ko ullar  ve insan onuruna yak r 
ücreti alma mücadelesini de sürdü-
rece iz” diye konu tu. Çal anlar n 
haklar n n anayasal güvence alt na 

al nd n  belirten Irgat, uygulama-
da sorunlar ya and n , sendikal 
özgürlük haklar n  kulland klar  
için yüzlerce, binlerce ki inin i -
ten ç kar ld n  kaydetti. TÜRK-  
olarak i ten at lmalar n takipçisi 
olacaklar n  anlatan Irgat, “Bugüne 
kadar örgütlenme nedeniyle i ten 
at lmalar konusunda hiçbir davay  
kaybetmedik” ifadesini kulland . Ir-
gat, sendikal mücadeleyi ba ard k-
lar n , i ten ç kar lanlar n ço unun 
i e dönmelerinin sa land n  belir-
terek, Punto Deri’den at lan i çilere 
direni lerinde ba ar lar diledi.

Punto i çileri ad na konu an 
Ramazan Aygün, Punto i vereninin 
i çiler sayesinde en büyük i yeri 
ödülü ald n  hat rlatarak, “Ödül 
kazand r rken iyi i çiydik, sendika-
ya üye olup hakk m z olan  istedi-
imizde marjinal grup olduk” diye-

rek Punto i verenine tepkisini dile 
getirdi. 

Yap lan konu malardan sonra 
TÜRK-  ad na Nazmi Irgat taraf n-
dan i ten at lan 79 i çinin her birine 
400 TL yard m yap ld . 
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TÜRK- ’ten Punto Deri çilerine Destek

Irgat: “ nsan onuruna yara r çal ma ko ullar  
ve insan onuruna yak r ücret alma 
mücadelesini sürdürece iz.”



Türkiye Orman-  Sendikam z n 13. Ola an Genel Kurulu, 24-25 A ustos 2013 günlerinde Ankara’da ya-
p ld . Genel Kurulda Divan Ba kanl na Orman-  eski Genel Ba kan  Selahattin Güngör seçildi. Genel Kurul 
sonunda yap lan seçimlerde, Orman-  Sendikam z n Yönetim Kurulu u ekilde olu tu:

Genel Ba kan : Baki Yüksel

Genel Sekreter : Enver Yavuz

Genel Mali Sekreter : Birol Gök

Genel Te kilatland rma Sekreteri : Ahmet Hilmi Akçado an

Genel E itim Sekreteri : Ramazan Akda
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Sendikalar m z n Genel Kurullar
Konfederasyonumuza ba l  Sendikalar m z n genel kurullar  devam ediyor. 
Son dergimizi yay mlad m z günden bugüne kadar geçen dönemde sekiz 

Sendikam z n genel kurulu yap ld .

ORMAN-

eker-  Sendikam z n 20. Ola an Genel Kurulu, 14-15 Eylül 2013 günlerinde Ankara’da yap ld . Genel 
Kurulda Divan Ba kanl na TÜRK-  Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, yard mc l klar na Genel E itim Sekreteri 
Nazmi Irgat ve Çimse-  Sendikas  Genel Ba kan  Zekeriye Nazl m seçildi. Genel Ba kan Ergün Atalay, Genel 
Kurula kat larak bir konu ma yapt .  Genel Kurul sonunda yap lan seçimlerde, eker-  Sendikam z n Yönetim 
Kurulu u ekilde olu tu:

Genel Ba kan : sa Gök

Genel Sekreter : Fevzi engül

Genel Mali Sekreter : Eyyup en

Genel Te kilatland rma Sekreteri : lhan Özyurt

Genel E itim Sekreteri : Hasan Basri Güzel

EKER-

Deriteks Sendikam z n 31. Ola an Genel Kurulu 31 A ustos-1 Eylül 2013 günlerinde stanbul’da yap ld . 
Genel Kurulda Divan Ba kanl na Petrol-  Sendikam z Genel Ba kan  Mustafa Özta k n seçildi. Genel Ku-
rulda Deri-  Sendikam z n ad n n Deriteks olarak de i tirilmesi kararla t r ld . Genel Kurul sonunda yap lan 
seçimlerde, Deriteks Sendikam z n Yönetim Kurulu u ekilde olu tu:

Genel Ba kan : Musa Servi

Genel Te kilatland rma Sekreteri : Hasan Ulu an

Yönetim Kurulu Üyesi : Makum Alagöz

Yönetim Kurulu Üyesi : Hasan Çivi

Yönetim Kurulu Üyesi : Rafet en

Yönetim Kurulu Üyesi : Hikmet Numano lu

Yönetim Kurulu Üyesi : Erdem Y ld r m

DER TEKS
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Selüloz-  Sendikam z n Genel Kurulu, 26-27 Ekim 2013 günlerinde zmit’te yap ld . Genel Kurulda Divan 
Ba kanl n  TÜRK-  Genel Mali Sekreteri Ramazan A ar üstlendi. Genel Kurula Genel Ba kan Ergün Atalay 
da kat larak bir konu ma yapt . Genel Kurul sonunda yap lan seçimlerde, Selüloz-  Sendikam z n Yönetim 
Kurulu u ekilde olu tu:

Genel Ba kan : Ergin Al an
Genel Ba kan Yard mc s  : Bekir Tanr kulu
Genel Ba kan Yard mc s  : Ayd n Parlakk l ç

SELÜLOZ-

Türkiye Haber-  Sendikam z n Genel Kurulu, 18-19 Ocak 2014 günlerinde Ankara’da yap ld . Genel Ku-
rulda Divan Ba kanl na, TÜRK-  Genel Sekreteri Pevrul Kavlak seçildi. Genel Ba kan Ergün Atalay da genel 
kurula kat larak bir konu ma yapt . Genel Kurul sonunda yap lan seçimlerde, Haber-  Sendikam z n Yönetim 
Kurulu u ekilde olu tu:

Genel Ba kan : Veli Solak
Genel Sekreter : Ümit Kaymal
Genel Mali Sekreter : Kemal lçio lu
Genel Te kilatland rma Sekreteri : Mücayit Özdemir
Genel E itim Sekreteri : Sedat Güney

HABER-

Türkiye Çimse-  Sendikam z n Genel Kurulu, 2-3 Kas m 2013 günlerinde Ankara’da yap ld . Genel Ku-
rulda Divan Ba kanl na, TÜRK-  Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, yard mc l klar na TÜRK-  Genel Te ki-
latland rma Sekreteri Eyüp Alemdar ve Haber-  Sendikas  Genel Ba kan  Veli Solak seçildi. Genel Ba kan 
Ergün Atalay da genel kurula kat larak bir konu ma yapt . Genel Kurul sonunda yap lan seçimlerde, Çimse-  
Sendikam z n Yönetim Kurulu u ekilde olu tu:

Genel Ba kan : Zekeriye Nazl m
Genel Ba kan Yard mc s  : Cemil Kaya
Genel Mali Sekreter : Erkan Atar
Genel Te kilatland rma Sekreteri : Cengiz Gözüküçük

Ç MSE-

Türkiye Gazeteciler Sendikam z n Genel Kurulu, 21-22 Aral k 2013 günlerinde stanbul’da yap ld . Genel 
Kurul sonunda yap lan seçimlerde, TGS Yönetim Kurulu u ekilde olu tu:

Genel Ba kan : U ur Güç
Genel Ba kan Yard mc s  : Eylem Deniz Durgun
Genel Sekreter : Mustafa Kuleli
Genel Mali Sekreter : Sedat Y lmaz
Genel Örgütlenme Sekreteri : Arzu Demir
Genel E itim Sekreteri : Emine Uyar U ur

TGS
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Hava-  Sendikam z n Genel Kurulu, 7-8 Aral k 2013 günlerinde stanbul’da yap ld . Genel Kurulda Divan 
Ba kanl na, TÜRK-  1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak seçildi. Genel Kurul sonunda yap lan seçimler-
de, Hava-  Sendikam z n Yönetim Kurulu u ekilde olu tu:

Genel Ba kan : Ali Kemal Tatl bal

Genel Ba kan Yard mc s  : Murat Kallenci

Genel Sekreter : Yasin Sevgili

Genel Mali Sekreter : Celalettin Meriçli

Genel Te kilatland rma Sekreteri : Mustafa Akgün

Genel E itim Sekreteri : Sedat Ali Emanet

Genel Sekreter Yard mc s  : Gökhan Emir

Genel Te kilatland rma Sekreteri Yard. : Elif Ta k ran

Genel E itim Sekreteri Yard mc s  : Yusuf Gürdal Y lmaz

HAVA-

Sa l k-  Sendikam z n Ola anüstü Genel Kurulu, 14 Aral k 2013 günü Ankara’da yap ld . Genel Kurulda 
Divan Ba kanl na Fuat Demir seçildi. Genel Kurula Genel Ba kan Ergün Atalay da kat larak bir konu ma 
yapt . Ola anüstü Genel Kurul sonunda yap lan seçimlerde, Sa l k-  Sendikam z n 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

SA LIK-

GÜVENL K-  SEND KASI
TÜRK- ’TE

Savunma ve güvenlik i kolunda faaliyet göstermek amac yla 3 Ekim 2011 günü kurulan Güvenlik-  Sendikas , 
TÜRK- ’in 3 Ocak 2014 günü ald  karar ile Konfederasyonumuza kat ld . Güvenlik-  Sendikas ’n n son genel ku-
rul tarihi 27 Nisan 2012’dir. Buna göre Güvenlik-  Sendikas  Yönetim Kurulu u ki ilerden olu maktad r:

Genel Ba kan : Bolat Ankaral

Genel Sekreter : Mustafa Sertta

Genel Mali Sekreter : Renan Gül

Genel Te kilatland rma Sekreteri : Erdal Ervan

Genel E itim Sekreteri : Ömer Kalay
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Giri

Grev, sendikac l k hareketleri-
nin ba lad  19. yüzy l n ilk gün-
lerinden bu yana sürekli uygulanan 
i çilerin bar ç l bir hak arama yo-
ludur. Bugün dünya devletlerinin 
büyük bir k sm nda yasal bir hak 
haline getirilmi tir. Çal anlar n 
temel hakk d r. Grev, bir bask  un-
suru olarak i çiler için çok önemli 
bir mücadele arac d r. Grev, ayn  
zamanda siyasi bir bask  unsuru 
olarak toplum için de önemlidir 
(Güzel, 1980:40). Grev genellikle 
ya am düzeyini geli tirmek için i -
çilerin, gerek i verenler ve gerek-
se ülke yöneticileri üzerinde bask  
kurmak amac yla toplu halde i bir-
li i yaparak dayan may  sa lamala-
r na imkan vermektedir.

1- Grev Kavram

Kavram olarak grev, ngilizce 
“Strike”dir. ngilizcede Strike, ayn  
zamanda vurmak, çarpmak, sald r-
mak, hücum etmek, yakmak, çak-
mak, bulmak, çalmak, etkilemek, 
etki b rakmak, basmak gibi anlam-
larda da kullan lmaktad r. Bunun 
bu tür anlamlara gelmesinin ba l ca 
nedeni, sanayi devriminin ba lama-
s yla ngiltere’de XIX. Yüzy l n ba -
lar nda eme in yerini sermayenin 
(makinenin) almas yla büyük bir 
i sizlik ve sefalet ba lam , kapita-
list ekonomik sistemin gere i eko-
nomiye devlet müdahalesi olmam  
ve eme i ile çok zor artlarda ça-
l mak zorunda kalanlar öfkelerini 
makinelerden alarak makine k r c -

l  yapm lard r. Hatta bu k r c l k 
hareketlerini sabo ayakkab lar  (bir 
çe it tahtadan ayakkab ) ile yapt k-
lar ndan bu tür hareketlere halen 
sabotaj denilmektedir. Bu i lem-
ler asl nda makinelere kar  de il, 
kendilerine insanca davranmayan 
i verenlerine ve ekonomik sisteme 
isyan etmek idi (Güzel, 1980:9-10). 
Zaten zamanla zorunlu olarak çal -
ma artlar nda önlemler al nmaya 
ba lad kça bu tür eylemler azal-
m t r. Özellikle ngiltere’de 1799 
y l nda ç kar lan her türlü örgütlen-
meyi yasaklayan “Birle me Yasas  
(Combination Act)”, 1824 y l nda 
yürürlükten kald r ld ktan sonra 
sendikal faaliyetler artmaya ba la-
y nca yasal olmayan grevlerde bera-
berinde artmaya ba lam t r. Fakat 
bu grevler uzun zaman bask  alt nda 
tutulmu tur. Bu nedenle bu grevlere 
vurmak, k rmak, etkilemek anlam-
lar na gelen “Strike” denilmektedir. 
ngiltere’de 1944 y l na kadar grevin 

yasal bir dayana  olmam t r. An-
cak uygulanmas n  engelleyen bir 
yasal düzenleme de bulunmamakta 
idi. 1944 y l nda ç kar lan bir özel 
yasa ile grev tan mlanm  ancak bu 
yasa da k sa süre sonra yürürlükten 
kald r lm t r. Bugün için grevler 
halen yarg n n takdirine b rak l-
maktad r (Reiso lu, 1975:285).

“Grev” sözcü ü Türkçeye Fran-
s zcadan girmi tir. Grev, Fransa’da 
Paris’te Seine nehri k y s nda kah-
velerinde i siz i çilerin i  bekledik-
leri veya i vereniyle anla amay p 
toplu olarak i yerinden ayr l p ge-
lip oturduklar  bir meydan n ad -
d r. Fransa’da 1789 y l ndan iti-
baren geli en Liberalizm Devrimi 
ve ngiltere’de 1750’lerden sonra 
geli en Sanayi (Makine) Devrimi, 

Avrupa’da daha önce ev ve el sanat-
lar  ile geçimini sa layan kimselerin 
i siz kalmalar na ve k rsal alanlar-
dan sanayi merkezlerine y lmala-
r na neden olmu tur. Sanayi mer-
kezlerinde i siz ve sefalet içerisinde 
ya arken i yerlerinde her türlü art-
larla çal may  kabul etmek zorunda 
kalm lard r. Bu durum Fransa’da 
da kendini göstermi tir. Fransa’da 
i çiler, çok a r artlar alt nda ça-
l rken 1864 y l na kadar grev suç 
(délit de coalition) say lmakta idi. 
1864 y l nda ç kar lan bir yasa ile 
grev suç olmaktan ç kar ld  ancak 
ceza olarak i  sözle mesinin feshi 
eklinde nitelendirildi. 1946 y l nda 

Frans z Anayasa’s nda yap lan de i-
iklik ile grev bir hak olarak tan nd  

ve 1950 tarihli yasa ile de grev nede-
niyle i  sözle mesinin feshedilmeye-
ce i yasalla t r ld  (J. Rivero - J. Sa-
vatier, 1970:204) (Sur, 1987:3).

Fransa’da 1864 y l ndan önceleri 
grev yasa n n oldu u dönemlerde 
i çiler i yerlerinde i verenle i  mü-
cadelesine girdikleri zaman, kumsal 
bo  alan anlam na gelen Grev Mey-
dan na gelerek sorunlar na birlik-
te çözüm aramaya çal rlard . Bu 
nedenle birlikte i  yerini terk edip 
Grev Meydan na gitmek, “Greve 
Gitmek” (Aller à la Grève) kavram  
olarak Türkçeye girmi tir.

2- Grev Tan m

Grev, amac na ve uygulama e-
killerine göre veya geni  ve dar an-
lamlar na göre çe itli ekillerde ta-
n mlanmaktad r. Genellikle “Grev 
i çilerin, isteklerinin yerine geti-
rilmesini sa lamak amac yla top-
lu bir kararla çal may  reddedip, 
geçici olarak i yerini terk etmele-
ridir” (Simay, 1966:133) (Esener, 

Grev çinin Temel Hakk d r Grev çinin Temel Hakk d r 
EngellenemezEngellenemez**

Prof. Dr. Faruk ANDAÇ
Ça  Üniversitesi

* Bu yaz  “International Conference on Eurasian Economies 17-18 September 2013 - St. Petersburg, RUSSIA”da tebli  olarak sunulmu tur.
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1978:587) (Talas, 1976:456) eklin-
de tan mlanmaktad r.

Bu tan ma göre grev, i çilerin 
i verenlere isteklerini kabul ettir-
mek amac yla yap lmaktad r. çiler 
aralar nda kararla t rarak topluca 
hareket etmektedirler. yerinde ça-
l may  birlikte reddetmektedirler. 

yerini topluca i  sözle mesini fes-
hetmeden i i terk etmektedirler.

çiler isteklerini i verene kabul 
ettirmek için i yerinde topluca üre-
timi yava latmak veya durdurmak 
eklinde i verene kar  tehditte bu-

lunmaktad rlar. Bu tehdidi yapar-
ken kendileri de ücretlerinden feda-
karl k etmektedirler. Ücretlerinden 
vazgeçmektedirler, ücret alama-
maktad rlar.

3- Grevin Özellikleri

- Grev, çiler çin Bir Hakk r: 
Grev, her eme i ile çal anlar için 
de il, sadece i çi olarak çal anlar n 
ba vurmas  gereken bir eylemdir 
(Sur, 1987:30 ve dv.). Çünkü eme-
i ile çal an baz  kimseler, örne in 

kamu çal anlar , daha önceden 
belirlemi  olan çal ma artlar n  
önceden bilmektedirler ve hem de 
i  güvencesine sahiptirler. leri sü-
reklidir. çiler gibi her an için i siz 
kalma ihtimalleri bulunmamakta-
d r. Kamu çal an n n, i yerindeki 
ferdi uyu mazl klar n  yarg  vas ta-
s  ile çözümlemesi gerekir (Esener, 
1978:48). Çünkü kamu çal anla-
r n n çal ma artlar  yasayla statik 
olarak önceden belirlenmi  olup, 
çal an bu artlar  önceden bilmek-
te ve kabul etmektir. Di er taraftan 
kamu hizmeti gören çal anlar n, 
kendi ç karlar n  sa lamak u runa, 
grev esnas nda kamu hizmetlerini 
aksatmalar , toplumun do al hak-
lar ndan olan kamu hizmetlerinden 
yararlanma hakk n  engellemekte-
dirler. Buna haklar  yoktur. Top-
lum, ba kas n n ç karlar  u runa 
kendisini huzursuz eden olaylar  
ho  kar lamaz. Bu nedenlerle kamu 

çal anlar n n grev haklar ndan söz 
etmek kamu yarar  ile ba da ma-
maktad r. Özellikle sa l k, e itim, 
do al afet, güvenlik gibi konularda 
grev dü ünülmemelidir.

çi ise, i  sözle mesi ile çal -
maktad r (Esener, 1978:47) (Andaç, 
2008:35). Sözle meler, Roma Huku-
kundan bu yana gelen gelenekle ki-
ilerin özgür iradelerine dayan larak 

yap lmaktad r (Ça l, 1971:349).  
sözle mesi de taraflar n özgür ira-
deleri ile yap lan ve iki tarafa borç 
yükleyen sözle medir.  sözle me-
si, hem iki tarafa borç yüklemekte 
ve hem de i çinin her an i siz kal-
mas n  kolayla t rmaktad r. Çünkü 
i  sözle mesi di er sözle meler gibi 
taraflar n özgür iradeleri ile kabul 
edildikleri gibi yine özgür iradeleri 
ile sona erdirilebilmektedirler. Bu 
nedenle i çi i  güvencesine sahip 
de ildir. çi, i ini kaybetmemek ve 
çal ma artlar n  da kendi istekleri-
ne uygun duruma getirebilmek için 
grev yapmak zorundad r.

- Grev, Toplu Olarak yeri-
ni Terk Etmektir: çi, her zaman 
ekonomik güce sahip olan i veren 
kar s nda, i  sözle mesi yaparken 
özgür iradesi ile isteklerini sözle -
meye yans tamamaktad r. Çünkü 
i veren i yerinin mülkiyet hakk na 
sahiptir. veren, mülkiyet hakk na 
dayanarak i letmesinin üzerinde 
kullanma, yararlanma ve tam tasar-
ruf etme yetkisine sahiptir. veren, 
i letmesinin devaml l n  sa lamak 
amac yla çal ma artlar n  tek taraf-
l  belirleme ve kararlar  tek ba na 
alma imkan na sahiptir ve zorun-
dad r. Bu nedenlerle i letmelerde 
i verenler ba ms z olarak kendi 
kararlar n  kendileri verebilmekte 
ve çal ma artlar n  hakl  olarak 
kendileri belirlemek istemektedir-
ler. Böyle olunca bir i çinin, öz-
gür iradesi ile tek ba na i verenle 
i  sözle mesi yapmas  her zaman 
mümkün de ildir. Bu nedenle çal -
an di er i çilerle birle erek mü te-

rek olarak, i verenin kar s na daha 
güçlü ç kmak zorunda kalmaktad r. 
Bunun için i çinin çal ma artlar , 
i verenle ikinci bir defa daha pa-
zarl k edilerek toplu i  sözle mesi 
ile belirlenmektedir. Yani i çinin 
çal ma artlar , bireysel i  sözle -
mesinin yan nda ayr ca i verenle 
pazarl k edilerek toplu i  sözle mesi 
ile ikinci bir daha belirlenmektedir. 

çiler, toplu i  sözle mesi esnas n-
da isteklerini kabul ettiremezler ise, 
o zaman i verene bask  yapabilmek 
için i ini aksatmak amac yla topluca 
i yerini terk edip greve gitmektedir-
ler.

- Grev,  Sözle mesinin Fes-
hine Neden De ildir: Daha önce-
leri özellikle Fransa’da 1864-1946 
y llar  aras nda i  sözle mesinin 
feshedilece i eklinde dü ünül-
mekte idi (Camerlynck/Lyon-Caen, 
1975:592). Halbuki grev, i çinin 
do al temel hakk  olup i verene 
kar  çal ma artlar n n düzenlen-
mesinde etkili olmaya çal mas d r. 

 sözle mesini feshetmek amac nda 
de ildir. Ba ka bir art niyeti yoktur. 
Do al hakk  olan çal ma artlar -
n n kendi iste ine uygun olarak da 
düzenlenmesini istemektedir. Tek 
tarafl  i veren iste ine uygun çal -
ma artlar n n düzenlenmesi, zaten 
özgür irade ile sözle me yap lmas -
n n mant na da uygun de ildir. Bu 
nedenle ulusal yasalarla grev esna-
s nda i  sözle mesinin feshedileme-
yece i güvenceye al nmaktad r.

v- Grev, Çal ma artlar n n 
Düzenlenmesi Amac n  Ta r: 
Grevin amac , i verenle çal ma 
artlar n  belirlerken i çinin de ken-

di isteklerine uygun artlar n söz-
le mede yer almas n  sa lamakt r. 
Bunu yaparken i vereni etkileyebil-
mek için toplu halde hareket etmek 
gerekir. Bunun d nda bir i çinin 
tek ba na grev yapmas  ne i vere-
ni etkiler ve ne de i çiye yarar sa -
lar. Üstelik ücret kesintisine veya i  
sözle mesinin feshine f rsat vermi  
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olur. Bu nedenle toplu hareket et-
mek gerekir. Amaç, i vereni i çinin 
isteklerine raz  etmektir.

çiler taraf ndan, bir ba ka i -
yerlerinde çal an i çilere destek 
verebilmek için yap lan “Dayan -
ma Grevi”, siyasi otoriteyi bask  
alt na alarak i çi isteklerine uygun 
yasalar n olu turulmas n  ve uy-
gulanmas n  istemek amac yla ya-
p lan “Siyasi Grevler”, tüm i çileri 
ilgilendiren hakl  isteklerini kabul 
ettirmek ve kamu oyunu etkilemek 
amac yla yap lan “Genel Grevler”, 
di er taraftan yap lan “Boykotlar”, 
“Ö renci Gösterileri”, baz  toplum 
örgütlerinin yapt  “Gösteriler” 
hem yasalarla desteklenmemektedir 
ve hem de grev özelliklerini ta ma-
maktad rlar.

v- Grev, Yasal Dayana a Sa-
hiptir: Grev nitelikli bir eylemin 
mutlaka yasal dayana  olmal d r. 
Yasal dayana  olmayan bir eylem, 
hem toplum taraf ndan benimsen-
mez ve hem de amac na ço u zaman 
ula amaz. Bu nedenle grev, yasal 
kurallar kapsam nda etkili olur. 
Grevi etkili k labilmek için ulusal 
yasalarla desteklenmelidir.

Grevle ilgili baz  uluslararas  
kurulu lar n kabul etmi  oldu u 
sözle meler de bulunmaktad r. Ör-
ne in Avrupa Konseyi taraf ndan 
1961 y l nda Torino’da imzalan p, 
1965 y l nda yürürlü e giren ve 
1996 y l nda Strasbourg’da (Gözden 
Geçirilmi ) Avrupa Sosyal art ’n n 
II. Bölümünün 6/4. Maddesine ile 
Grev için yasal dayanak getirilmi -
tir. öyle ki, “Menfaat uyu mazl  
durumunda çal anlar n ve i veren-
lerin, daha önce yap lan toplu sözle -
melerden do abilecek yükümlülükle-
re ba l  olmak ko uluyla grev hakk  
dahil, toplu eylem hakk n  tan r.” 
eklindedir. Avrupa Konseyi üye 

devletlerin birço u 6/4. Madde hü-
kümlerini onaylam t r. Türkiye’de 
2007 y l nda onaylam t r (RG; T: 
9.4.2007 - S: 26488). Ancak yine 

ayn  sözle menin IV. Bölümünün 
G/1. Maddesine göre; “...demokratik 
bir toplumda ba kalar n n hak ve öz-
gürlüklerinin korunmas  ya da kamu 
yarar n n, ulusal güvenli in, halk n 
sa l n n ya da ahlak n korunmas  
için ve ancak yasayla s n rlamaya ve 
k s tlamaya tabi tutulabilir.” eklin-
de greve bir s n rlama getirilmi tir 
(Sur, 1987:1 dipnot).

1919’da Versailles Bar  Anla -
mas  uyar nca kurulmu  ve 1946 
y l nda BM’in (Birle mi  Milletler) 
uzmanl k kurulu u olarak, sosyal 
adalet ilkeleri, evrensel insan ve ça-
l ma haklar n n korunmas  amac y-
la kurulmu  olan ILO (International 
Labour Organisation), çal ma stan-
dartlar n  sözle meler ve tavsiyeler 
yoluyla olu turmaktad r. Ancak, 
grev konusunda ILO’n n Grev Hak-
k  ile ilgili Sözle mesi veya Tavsiye 
Karar  bulunmamaktad r. Halbuki 
ILO (Uluslararas  Çal ma Te kila-
t ) “Grev Hakk n n” temel bir sen-
dikal hak oldu unu savunmaktad r. 
Fakat bu hakk n kullan lmas  ile il-
gili bir yasal belgesi bulunmamakta-
d r. ILO için bu bir eksikliktir. Grev 
konusu, ILO’da yap lan haz rl k ça-
l malar nda bir çok kere gündeme 
gelmi , ancak nedense Konferans 
Gündemine al namam t r.

1948 y l nda Birle mi  Millet-
ler Genel Kurulunda kabul edil-
mi  olan “ nsan Haklar  Evrensel 
Bildirisi”nin 23/4. Maddesinde ise 
“Herkesin, ç karlar n n korunmas  
için sendikalar kurmaya ve bunla-
ra kat lmaya hakk  vard r.” denil-
mekte, fakat grev hakk ndan söz 
edilmemektedir. Bu da BM için bir 
eksikliktir.

Türk Anayasa ve  Hukukun-
da grev konusunda 1961 y l ndan 
bu yana çe itli ekillerde düzenle-
meler yap lm  olup, günümüzde 
1982 Anayasam z n 54. Maddesinde 
ve 18.10.2012 tarihli ve 6356 say l  
Sendikalar ve Toplu  Sözle mesi 
Kanunu’nun (RG; T: 7.11.2012 - S: 

28460) XI. Bölümünde 58. Madde-
den itibaren düzenlemeler bulun-
maktad r.

Sonuç

çiler, i verenle çal ma artlar  
konusunda özgür iradeleri ile ba a 
ba  yapt klar  i  sözle melerinde, i -
veren kar s nda pazarl k gücü her 
zaman zay f kald ndan sendikala-
arak hep birlikte sendika vas tas y-

la i verenle ikinci bir sözle me yap-
maktad rlar. Ancak bu ikinci defa 
yap lan sözle me görü meleri esna-
s nda taraflar anla amad klar  tak-
dirde i çiler greve giderek, i vereni 
isteklerine raz  edebilmek amac y-
la, toplu olarak i yerini terk etmek 
suretiyle i verenin faaliyetini ya 
k smen veya tamamen durdurmak-
tad rlar. Bu davran , i çilerin temel 
hakk d r. Bunu engellemek i çinin 
özgür iradesiyle çal ma artlar n  
belirlemelerine engel olmakt r. -
çinin özgür iradesini k s tlamak, 
demokratik dü üncenin kabul ede-
meyece i bir davran t r. Bu ancak 
demokrasi d  ülkelerde uygulanan 
bir yöntemdir. Sayg lar mla.
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1991 y l nda Sovyetler Birli i-
nin da lmas na kadar iki kutupla 
ya ayan dünya bu da lma sonunda 
tek kutuplu kald . Liberal politika-
lar yeniden öne ç kt  ve bütün dün-
ya ekonomilerine egemen oldu. Bu 
geli melerin en olumsuz tahribat n  
Ulus Devlet-Sosyal Devlet ya ad . 
Ulus Devlet-Sosyal Devlet erozyona 
u rad . Bu erozyonu telafi görevi ku-
rumsal sosyal sorumluluk projeleri 
uygulamalar  ile özel sektöre b ra-
k ld . Ancak bu projelerin ço unlu-

u irketlerin imajlar n  düzeltmek, 
yenilemek, kamuoyunda prestijleri-
ni yükseltmek için, yani irketlerin 
reklam  yap lmak için uyguland . 
Ulus Devlet-Sosyal Devlet yap lar -
n n zay flamas  2008 y l nda Ame-
rika Birle ik Devletlerinde ba layan 
sistem krizinin bütün dünyay  sar-
mas na neden oldu. Sonras nda yeni 
bir kutup olu maya ba lad , ba ka 
olas l klar da konu uluyor.

02.07.2013 tarih, 1041 say l  
Türkiye Büyük Millet Meclisi karar  
ile onaylanan ve 06.07.2013 tarihli 
mükerrer Resmi Gazetede yay mla-
narak yürürlü e giren Onuncu Kal-
k nma Plan nda bu noktadan ba -
layarak yap lm  olumlu tespitler, 
amaç ve hedefler var.

  Küresel sistemin ABD, AB, 
BRIC ülkeleri ve Do u Asya 
gibi eksenler üzerinde çok 
kutuplu bir yap ya dönü mesi 
beklenmektedir.

  Yirmi birinci yüzy l; nitelikli 
insan gücünü yeti tirmenin 
yan nda küresel ölçekte bu 
insanlar  kendisine çekebilen, 
bu gücü do ru ve yerinde de-
erlendiren, küresel bilgiyi 

kullanarak yeni bilgiler üre-
tebilen, bilgiyi ekonomik ve 
sosyal faydaya dönü türebi-
len, bu süreci bilgi ve ileti im 
teknolojileri ile bütünle tire-
bilen ve insan odakl  kalk n-
ma anlay n  benimseyen ül-
kelerin yüzy l  olacakt r.

Onuncu Kalk nma PlanOnuncu Kalk nma Plan
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-  Genel Sekreter Yard mc s
nacionsal@turkis.org.tr
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  “Nitelikli nsan, Güçlü Top-
lum” ba l  alt nda insan 
için ve insanla beraber kal-
k nma yakla m n n hayata 
geçirilmesi ve geli mi li in 
toplumun farkl  kesimlerine 
yayg nla t r lmas  amac yla 
uygulanacak politikalara yer 
verilmektedir.

  H zl  büyüyen ekonomilerin 
ba lang çta dü ük maliyetli i -
gücüne dayal  ucuz ve dü ük 
teknolojili mal ihrac , zaman-
la taklitçi veya yenilikçi yük-
sek teknolojili ürünlere do ru 
yay lmaktad r.

  Tasarruf oranlar n n art r la-
rak yat r mlar n ve büyümenin 
finansman nda d  kaynaklara 
olan ba ml l n azalt lmas  
büyük önem ta maktad r.

  Özellikle geli mekte olan ül-
kelerde nüfus ve refah art -
na ba l  olarak tar m ürünleri 
talebinin yükselmesi ve g da 
fiyatlar n n yüksek seviyede 
kalmas  beklenmektedir. G da 
fiyatlar ndaki olas  art lar, 
gelirinin büyük bölümünü 
g daya harcayan kesimler aç -
s ndan olumsuz etkiler do u-
racakt r.

  Ülkemiz için yüksek cari aç k 
ve orta gelir tuza  riskleri de-
vam etmektedir.

  Onuncu Kalk nma Plan  ile 
Türkiye’nin uluslararas  de er 
zinciri hiyerar isinde üst basa-
maklara ç km , yüksek gelir 
grubu ülkeler aras na girmi  
ve mutlak yoksulluk sorunu-
nu çözmü  bir ülke haline gel-
mesi amaçlanmaktad r.

  nsan haklar n n ve bireysel 
özgürlüklerin adil ve h zl  
çal an bir hukuk sistemiyle 
garanti alt na al nd ; etkili, 
öngörülebilir ve kurumsalla -
m  kamu politikalar  ile f rsat 
e itli i sunan; eri ilebilir ve 

nitelikli kamu hizmetleriyle 
desteklenen toplumsal ve ida-
ri bir yap n n olu turulmas  
amaçlanmaktad r.

  Güçlü, çe itli, ço ulcu bir si-
vil toplum için uygun ortam n 
olu turularak sosyal ve eko-
nomik kalk nma süreçlerine 
toplumun tüm kesimlerinin 
daha etkin kat l m n n sa lan-
mas  temel amaçt r.

  Sosyal ve ekonomik politika-
lar, ailenin korunmas  ve güç-
lendirilmesine katk  yapacak 
ekilde birbirini tamamlay c  

ve destekleyici bir anlay la 
tasarlanacakt r.

  Sokakta, a r ve tehlikeli i -
lerde, aile i leri d nda ücret 
kar l  gezici ve geçici tar m 
i lerinde çal ma gibi çocuk 
i çili inin en kötü biçimleri 
önlenecektir.

  Yoksulluk ve sosyal d lan-
ma riski alt nda bulunan ke-
simlerin f rsatlara eri imleri-
nin kolayla t r lmas  yoluyla 
ekonomik ve sosyal hayata 
kat l mlar n n art r lmas  ve 
ya am kalitelerinin yükseltil-
mesi, gelir da l m n n iyile -
tirilmesi ve yoksullu un azal-
t lmas  temel amaçt r.

  Son on y lda azalma e ilimi 
gösteren yurtiçi tasarruflar n 
art r lmas na yönelik çal ma-
lar sürdürülecektir.

  sraf n yo un oldu u alanlar-
da israfla etkin mücadele edi-
lecektir.

  Plan döneminin ilk y llar n-
da TÜFE y ll k art  h z n n 
yüzde 5 civar nda korunmas , 
sonras nda ise yüzde 4,5’e in-
dirilmesi hedeflenmektedir.

  Kay t d  istihdam ve kay t 
d  ücretle mücadele edilerek 
kay tl  çal an say s  art r la-

cak ve prim taban  geni letile-
cektir.

Plan n birinci bölümünde kal-
k nman n amac  “insanlar n refah n  
art rmak, hayat standartlar n  yük-
seltmek, temel hak ve özgürlükle-
rini güçlendirecek adil, güvenli ve 
huzurlu bir ya am ortam  tesis et-
mek ve bunu kal c  k lmak” olarak 
tan mlanm t r.

Yukar da yaz l  olan tespit, amaç 
ve tedbirlere ki isel olarak kat l yo-
rum. Onuncu Kalk nma Plan  bir 
önceki dönemde i gücü verimlili i-
nin yükseldi ini, verimlilik art la-
r n n büyümeyi sürükleyen faktör 
oldu unu tespit etmi , insan fak-
törünün önemini görmü  ve insan 
odakl  politikalar hedeflemi tir.

lk olumsuz etkisini çal anlar n 
i siz kalmas , daha kötü ko ullarda 
çal mas  eklinde gösteren özelle -
tirme uygulamalar na devam edil-
mesi; bir önceki plan döneminde 
4,4 milyon i  yarat lmas na kar n 
i sizli in yüzde onlar civar nda kal-
d  hat rlan rsa, Onuncu Kalk nma 
Plan  döneminde 4 milyon i  ola-
na  hedefinin yetersizli i; esnek 
çal ma, alt i veren, geçici i  ili kisi 
uygulamalar n n yayg nla t r lmak 
istenmesi, çal anlar n çal ma süre-
lerinin uzat lmas n n dü ünülmesi, 
k dem tazminat n n bireysel emek-
lilik sistemlerine yönlendirmesinin 
hedeflenmesi; geçici istihdam büro-
lar n n yeniden gündeme getirilmesi 
gibi hususlar yukar da kat ld m z  
söyledi imiz amaç ve tedbirlerin uy-
gulanmayaca na i aret etmektedir.

Ücretli çal anlar n yani çal an-
lar n en büyük kesiminin ve bun-
lar n emeklilerinin teorik olarak 
çok dü ük oldu u bilinen tasarruf 
e ilimlerini tamamen kaybettikleri, 
eksi tasarrufa geçtikleri, borçlar n  
ödemede acze dü tükleri bir ortam-
da; geriledi i ifade edilen toplam 
yurt içi tasarruflar n nas l art r labi-
lece i de cevaplanmas  gereken bir 
sorudur.
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Zaman zaman bas nda sosyal gü-
venlik destek primine s n rlama 

getirilece ine ili kin haberlerin yer 
almas  üzerine, Sosyal Güvenlik Ku-
rumu Ba kanl  aç klama yaparak 
haberlerin do ru olmad n  duyur-
mu tu.

Kurum Ba kanl  yapt  aç kla-
mada: “Bilindi i üzere sosyal güven-
lik destek primi uygulamas , kendi 
ad na ve hesab na ba ms z çal an 
sigortal lar m z yönünden, 1999 
y l nda 1479 say l  Esnaf ve Sanat-
karlar ve Di er Ba ms z Çal anlar 
Sosyal Sigortalar kurumu Kanununa 
eklenen Ek-20. madde ile getirilmi -
tir. Buna göre 1479 say l  Kanuna 
tabi ya l l k ayl  ba lananlardan, 
k saca herhangi bir i verene hizmet 
akdi ile ba l  olmaks z n kendi ad -
na ve hesab na ba ms z çal anlar n 
veya daha sonra çal maya ba layan-
lar n, sosyal yard m zamm  dahil ta-
hakkuk eden ayl klar ndan, ayl n 
ba land  veya tekrar çal maya 
ba lan ld  tarihi takip eden ayba-

ndan itibaren, çal malar n n sona 
erdi i aya kadar yüzde 10 oran nda 
sosyal güvenlik destek primi kesile-
ce i hükmü getirilmi tir.

Sosyal güvenlik destek primi ora-
n , 1.10.2008 tarihine kadar yüzde 
10 olarak uygulan rken 1.10.2008-

Sosyal Güvenlik Destek Primi 
Kesilmesine Devam Edilecek

31.12.2008 tarihleri aras nda yüzde 
12 olarak uygulanm  ve takip eden 
her y l n Ocak ay nda bir puan ar-
t r lm t r. Ancak bu oran n yüzde 
15’i geçemeyece ine ili kin yasal 
düzenleme uyar nca halen yüzde 15 
olarak uygulanmaktad r.

Sosyal güvenlik destek primiyle 
ilgili uygulama yukar da izah edi-
len mevzuat hükümlerine göre yü-
rütülmektedir. Dolay s yla, emekli 
olduktan sonra çal maya devam 

edenlerden kesilen sosyal güvenlik 
destek primine s n rlama getirilme-
sini ve bu kapsamda 59 ya  ve üs-
tünde olanlardan sosyal güvenlik 
destek primi kesilmemesini sa laya-
cak herhangi bir çal mam z bulun-
mamaktad r” demi ti.

Ancak TBMM sevk edilecek tor-
ba yasada benzer düzenlemeler ya-
p laca  beklentisi yine gündemde. 
Ancak Bakanl ktan al nan bilgiler 
beklentileri do rular nitelikte de il.

14 ubat 2011 tarihli Res-
mi Gazete’de yay mlanan 

Tebli e göre; 657 say l  Devlet 
Memurlar  Yasas n n 4/C kap-
sam nda çal t r lan personele 

yap lmakta olan yemek ve ço-
cuk yard m n n sigorta primi 
kesilmeyecek miktar n n oran  
belirlendi. Yap lan düzenlemeye 
göre 4/C kapsam nda çal an si-

gortal lara yap lan çocuk yard -
m n n asgari ücretin yüzde dör-
dü, yemek yard m n n ise yüzde 
yirmisi sigorta priminden muaf 
tutulacak.

4/C Kapsam nda Çal anlar n Çocuk ve Yemek 
Yard mlar ndan Kesilecek Prim Oran  Belirlendi
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Gerek görsel, gerekse yaz l  bas nda yer alan ha-
berlerde veya sorulara verilen cevaplarda, emek-

lilik ya n n tespitine ili kin sigortal l k süresinin 
hesab nda hata yap l yor. Emeklilik ya n n kademeli 
olarak belirlendi i tablodan, sigortal n n emeklilik 
ya n n tespiti için 23.5.2002 tarihindeki sigortal l k 
süresini hesaplarken, 18 ya n alt nda geçen hizmet 
sigortal l k ba lang c  olarak dikkate al nacak. Emek-
lilik ya  ile malullük ve ölüm ayl n  hak etmede 
sigortal l k süresi hesaplan rken 18 ya n alt ndaki 

sigortal l k ba lang c n n 1.4.1981’den önce ba lay p, 
ba lamad na bak lmaks z n sigortal l k ba lang c  
olarak dikkate al nacak.

1.10.2008 tarihinden sonraki malullük ve ölüm 
ayl n  hak etmede gerekli olan sigortal l k süresinin 
hesab nda 18 ya n alt nda geçen hizmetlerde 18 ya-

n doldu u tarih sigortal l k ba lang c  olarak kabul 
edilecek. 18 ya n alt ndaki prim gün say lar  ya  s -
n r na bak lmaks z n prim ödeme gün say s na ilave 
edilecek.

Emeklilik Ya n n Tespitinde 18 Ya n Alt nda 
Geçen Hizmetler Dikkate Al n r

 Yasas  uyar nca, engelli i çi ça-
l t rd klar na ili kin KUR’dan 

ald klar  belgeleri Sosyal Güvenlik 
Kurumunun l ve Merkez Müdür-
lüklerine vererek 2013 y l nda si-
gorta prim te vikinden yararlanan 
i verenlerin 2014 y l nda da yarar-
lanabilmeleri için engelli i çi çal -
t rd klar na ili kin belgeleri KUR’a 
onaylatmalar  gerekiyor. Aksi tak-
dirde te vikten yararlanmalar  
mümkün olmayacak.

Konu ile ilgili olarak kurum ta-
raf ndan yap lan duyuruda, “Bilin-
di i gibi, 2008/77 say l  Genelgede, 
4857 say l  Kanunun 30. maddesin-
de öngörülen sigorta primi i veren 
hissesi te vikinden yararlanmakta 
olan i verenlerin, her y l Ocak ay n-
da engelli sigortal  çal t rd klar na 

Engelli çi Çal t rma Belgelerini Vize Yapt rmayan 
verenler Te vikten Yararlanamayacak

dair (Ek-1) belgelerini Türkiye  
Kurumu l/ ube Müdürlüklerinden 
onaylatarak i yerinin ba l  bulundu-
u Sosyal Güvenlik l/Merkez Mü-

dürlü üne ibraz edilmesi gerekti i, 
bu belgelerin her y l Ocak ay nda 
ibraz edilmemesi halinde, ayl k prim 
ve hizmet belgelerinin 14857 veya 
54857 say l  Kanun türü seçilerek 
gönderilmesinin engellenmesi ama-
c yla daha önce verilmi  olan kodun 
kald r laca  ve bahse konu belgenin 
yeniden ibraz na kadar bu i verenle-
rin söz konusu Kanunda öngörülen 
te vikten yararland r lmayacaklar  
aç klanm t r.

Bu ba lamda engelli sigorta-
l  çal t rd klar na ili kin belgeleri 
2013 y l nda Kurumumuza ibraz 
etmi  olan i verenler, söz konusu 

belgelerin vizesini 2014 y l  içinde 
yapt rmamalar  halinde, 2014/Ocak 
ay na ili kin ayl k prim ve hizmet 
belgesinden ba lan larak ayl k prim 
ve hizmet belgelerini 14857/54857 
say l  kanun numaras n  seçmek su-
retiyle düzenleyemeyeceklerinden, 
4857 say l  Kanunun 30. maddesin-
de öngörülen te vikten de yararlana-
mayacaklard r.

Dolay s yla, 4857 say l  Kanu-
nun 30. maddesinde öngörülen te -
vikten yararlan labilmesi için engelli 
çal t rmakla yükümlü olsun veya 
olmas n engelli sigortal  çal t ran 
i verenlerce bahse konu belgelerin 
Türkiye  Kurumu il/bölge müdür-
lüklerinden vizesinin yapt r larak, 
i yerlerinin ba l  bulundu u sosyal 
güvenlik merkezine ibraz edilmesi 
icap etmektedir” denildi.
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Bilindi i gibi k dem tazmina-
t  i  hukukuna (i  hayat na) 
1936 tarihli 3008 say l  Yasa 

ile girmi , 3008 say l  Yasada yap -

lan de i ikliklerle, 28.07.1969 tarih 

ve 931 say l   Kanunu ile devam et-

mi , son olarak da 25.08.1971 tarihli 

1475 say l   Kanunu ile ekillene-

rek bu güne kadar gelebilmi tir.

3008 say l  Yasa ile bütün i çiler 
hakk ndaki fesihlerde, 5 seneden 
fazla olan her bir tam i  senesi için 
ayr ca 15 günlük ücret tutar nda 
tazminat dahi verilirken, i  akdinin 
i çi taraf ndan feshi halinde k dem 
tazminat  ödenip ödenmeyece i hu-
susu Yarg tay çtihad  Birle tirme 
Kararlar yla olumlu olarak de erlen-
dirilmi tir.

Yukar da belirtildi i gibi çe itli 
de i iklikler ve yeniden düzenlenen 
yasalar sonras nda 1475 say l  Yasa, 
25.08.1971 tarihinde kabul edilmi , 
4.07.1975 tarih ve 1927 say l  ka-

nunla 1475 say l   Kanununda de-
i iklikler yap lm  ve k dem tazmi-

nat  adeta yeniden düzenlenmi tir. 
Bu de i iklikle zorlay c  sebeple i  
akdinin i çi taraf ndan feshi halinde 
k dem tazminat n n ödenece i esas  
getirilmi , ayr ca i çiye her tam y l 
için ödenecek k dem tazminat  mik-
tar  15 günden 30 günlük ücret tuta-
r na yükseltilmi tir.

yerinin ba kas na devri halin-
de eski i verenin ödemekle yüküm-
lü oldu u k dem tazminat  aksine 
bir hüküm yoksa yeni i verenin 
sorumlu olaca , k dem tazminat  

K dem Tazminat  Hakk nda 
Temel Bilgiler

Abdulvahap SUNA
TÜRK-  Hukuk Dan man
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hesab nda baz al nacak ücretin son 
ücret oldu u, son ücret bulunurken 
ücretin sabit olmad  hallerde para 
ve parayla ölçülebilen kanuni ve 
akdi menfaatlerin (yemek, yol ücreti 
gibi) dikkate al naca  düzenlemele-
ri getirilmi tir.

10.12.1982 tarih ve 2762 say l  
Yasa ile getirilen yeni düzenleme-
de, i çilere her bir hizmet y l  için 
ödenecek k dem tazminat n n y ll k 
miktar n n toplu i  sözle mesi veya 
i  sözle mesiyle art r lsa bile, Devlet 
Memurlar  Kanununa tabi en yük-
sek devlet memuruna TC Emekli 
Sand  Kanunu hükümlerine göre, 
bir hizmet y l  için ödenecek azami 
emeklilik ikramiyesini a amayaca  
kabul edilmi tir.

29.07.1983 tarih ve 2869 say l  
Yasa ile k dem tazminat n n ödeme-
sinin gecikmesi halinde ödenmeyen 
süre için en yüksek faizin uygulan-

mas  (Ödenmeyen k dem tazmina-
t  için fesih tarihindeki mevduata 
uygulanan en yüksek faiz oran n n 
uygulanmas  gerekti i, fesih tarihin-
den sonra de i en ve yükselen faiz 
oranlar n n uygulanamayaca  Y.9 
H.D. 10.06.1996 T. 1995/38221 E. 
1996/ 13129 K.) getirilmi  ve ayn  
de i iklikle çal rken evlenen kad n 
i çinin evlilik tarihinden itibaren bir 
y l içerisinde i  akdini bu nedenle 
feshi halinde k dem tazminat na hak 
kazanaca  düzenlenmi tir.

K dem tazminat  yaln zca  Ka-
nununda, Deniz  Kanununda ve 
Bas n  Kanununda düzenlenmi tir.

K dem tazminat na hak kazanma 
ko ullar  genel olarak öyle s ralana-
bilir:

 –  Kanunlar na tabi hizmet 
akdi ile çal ma bulunmal d r.

 – Bir taraf  i çi olup 4857 say l  
yasan n 8. maddesinde belir-
lendi i gibi i  görmeyi, di er 
taraf n da (i veren) ücret öde-
meyi üstlenmesinden olu an 
bir i  sözle mesi olmal d r.

 – Çal ma süresi en az bir y l ve 
daha fazla olmal d r.

 –  sözle mesi, i çi taraf ndan 
4857 say l  Yasan n 17 ve 24. 
maddelerine göre hakl  bir ne-
denle feshedilmelidir. (  söz-
le mesi i çi taraf ndan hakl  bir 
nedenle feshetmeyi dü ünmesi 
halinde, hizmet süresi yeterliy-
se dayand  hakl  nedenin olu-
umundan itibaren alt  i günü 

içerisinde gerçekle tirmesi ge-
rekti i Y.9.H.D.04.03.1998/572 
E. 4407 K. verenin de bir olay 
nedeniyle ancak alt  i günü içe-
risinde feshedebilece i kabul 
edilmi tir.)

 –  akdi, i veren taraf ndan 4857 
say l  yasan n 17 ve 25. (ahlak 
ve iyi niyet kurallar na ayk r -
l k hali d nda sa l k ve zorla-
y c  nedenler ile tutuklanma ve 
gözalt na al nma nedenleriyle 

bildirimsiz fesih) maddelerine 
göre haks z feshedilmelidir.

 –  sözle mesi askerlik nedeniy-
le feshedilmi  olmal d r.

 – Çal t  s rada evlenen kad n, 
evlilik tarihinden itibaren bir 
y l içinde i  sözle mesini fes-
hetmelidir.

 – çi, ba l  bulundu u kanunla 
kurulu kurum veya sand k-
lardan ya l l k, emeklilik veya 
malullük ayl  yahut toptan 
ödeme almak amac yla i ten 
ayr lmal d r.

 – çi 506 say l  Yasan n 60. 
maddesinin 1. f kras n n (A) 
bendinin (a) ve (b) alt bent-
lerinde öngörülen ya  d nda 
kalan artlar  veya ayn  Yasa-
n n geçici 81. maddesine göre 
ya l l k ayl  ba lanmas  için 
öngörülen sigortal l k süresini 
ve prim ödeme gün say s n  ta-
mamlayarak kendi istekleriyle 
i ten ayr lm  olmal d r.

 – çinin ölümü halinde, artlar  
olu mu sa mirasç lar na öde-
me yap lmaktad r.

K dem tazminat  ödemekle yü-
kümlü i veren, i yerini veya i yeri-
nin bir bölümünü hukuki bir i leme 
dayal  olarak ba ka birine devret-
ti inde, devir tarihinde i yerinde 
veya bir bölümünde mevcut olan i  
sözle meleri bütün hak ve borçlar  
ile birlikte devir alana geçmesi yasa 
hükmüdür. (4857 say l  Yasan n 6/1 
maddesi.)

Devir tarihinden önce dolmu  
olan ve devir tarihinde ödenmesi 
gereken borçlardan devreden i vere-
nin sorumlulu u 2 y l ile s n rl d r. 
(4857 say l  Yasan n 6/3 maddesi.)

As l i verenin i in bir bölümü-
nü alt i verene devri halinde i  akdi 
feshedilen i çinin k dem tazminat n-
dan her iki i verenin mü tereken ve 
müteselsilen sorumlu oldu u Yarg -
tay içtihatlar  ile aç kl a kavu tu-
rulmu tur.



Dünyada ve ülkemizde istih-
dam yap s ndaki de i iklik-
ler, çal anlar n dayan ma-

s n  ve örgütlenmesini zay flatm t r. 
Bu duruma en belirgin örnek olarak 
alt i veren uygulamas n  gösterebili-
riz. Bir i letmenin içerisinde birden 
çok alt i verenin (ta eron) bulun-
mas , hak arama yollar n  da zorla -
t rm t r. Genel olarak bak ld n-
da, 4857 say l   Kanunu esneklik 
üzerine kurgulanm , i çilerden çok 
i yerlerinin korunmas  ilkesi benim-
senmi tir. Alt i veren uygulamas , 
belirli süreli çal t rma, k smi süreli 

çal t rma ve ça r  üzerine çal t r-
ma gibi  Kanununda yer alan dü-
zenlemeler korumas z bir istihdam 
biçimini getirmi tir. Esnek çal ma 
biçimleri olan alt i veren, ça r  üze-
rine çal ma, belirli süreli çal ma, 
k smi çal ma, denkle tirme gibi 
maddeler i  ve sosyal güvenlik hak-
lar na eri ilmeyi de zorla t rm t r.

Bireysel ve toplu i  hukukunun en 
sorunlu alan  olan alt i veren ile i çi 
çal t rma, kamu ve özel kesim i yer-
lerinde her yönüyle adaletsizlik ön-
görmü tür. Ücret ve sosyal yard mlar 
yönünden zay f kalan alt i veren (ta-
eron) i çileri, sendika haklar n  da 

kulland klar nda i ten ç karmalar ile 
kar  kar ya kalm lard r.

Alt i veren uygulamas , istisna 
olmaktan ç km , temel bir kurala 

dönü mü tür. Bu ekilde, alt i ve-
ren i çilerinin bireysel i çilik haklar  
olan insan onuruna yak r i  ve üc-
ret, toplu sözle me ve grev haklar n-
dan yoksun b rakan esnek istihdam 
biçimleri i gücünü de kurals z bir 
yöne götürmü tür.

4857 say l   Kanunu, bu temel 
soruna çözüm getirmek amac yla alt 
i verene as l i in verilmesini belirli 
ko ullara ba lam t r. “As l i in bir 
bölümünde i letmenin ve i in gere i 
ile teknolojik nedenlerle uzmanl k 
gerektiren i ler” ölçütü olmadan alt 
i verene i  verilemeyece ine ili kin 

 Kanunu’nun 2. maddesi 6. f kra-
s nda net bir ekilde yaz l  olmas na 
ra men, ço u kez bu madde d na 
ç k larak alt i veren i çileri çal t r l-
maktad r. Kanunun madde gerekçe-
si ve yasama çal malar  dikkatli bir 

Nam k TAN
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biçimde incelendi inde, “i letmenin 
ve i in gere i ile teknolojik neden-
lerle uzmanl k gerektiren i ler” ko-
ulunun tek bir ko ul oldu u aç k 

bir ekilde görülmektedir.

Çal anlar  korumayan hiç bir 
sistemin ba ar l  olma ans  yoktur. 
Esnek çal ma biçimleri, yasal ve 
anayasal yükümlülüklerden kaç-
man n bir arac  olmu tur. yeri ve 
i letme birlikteli ini bozan alt i ve-
ren uygulamalar na bak ld nda, 
ba ta muvazaa olmak üzere dü ük 
ücret ile çal t rma, i  güvencesin-
den kaç nma, as l i verenin toplu i  
sözle mesinin uygulanmamas  için 
i verenlerin maliyetlerini azaltan bir 
istihdam biçimi olarak kullan lmak-
tad rlar.

 Kanunun koruyucu yönünden 
ziyade, i çileri korumayan madde-
leri daha fazla ele tiri almaktad r. 
Esnek istihdam biçimleri ile birlik-
te, örgütlenme ve toplu i  sözle me 
haklar n  kullanmak isteyen i çiler 
i ten ç kar lmakta veya sendika üye-
li inden istifaya zorlanmaktad rlar.

 Kanununda çal anlar  ma -
dur eden uygulamalar olarak ba ta 
muvazaan n tespiti, i e iade ve top-
lu i  sözle meden yararlanmak için 
yarg ya ba vurulmaktad r. Yarg  ka-
rarlar , her kesim için referans olma-
l d r.

Anayasam z n 128. maddesinin 
1. f kras nda “Devletin Kamu kti-
sadi Te ebbüslerinin ve di er tüzel 
ki ilerinin genel idare esaslar na 
göre yürütmekle yükümlü olduklar  
kamu hizmetlerinin gerektirdi i asli 
ve sürekli görevlerin memurlar ve 
di er kamu görevlileri eliyle görü-
lece i” belirtilmi  olmas na ra men, 
kamu kurulu lar nda hizmet al m 
yoluyla i çi çal t r lmas , aç k bir 
Anayasa ihlalidir.

Kald  ki, 4857 say l   
Kanunu’nun ilgili maddesinde as l 
i in, as l i verenin i çisiyle yürütü-
lece ini hüküm alt na almas na ra -

men, kamuda muvazaal  i çi çal t r-
ma yoluna gidilmesi, sosyal hukuk 
devleti ilkelerine aç k bir ayk r l k 
olu turmu tur.

4857 say l   Kanunun 2. 
maddesinin 6. f kras nda yer alan 
alt i veren tan m  de i tirilmemeli 
ve “as l i in bir bölümünde i let-
menin ve i in gere i ile teknolojik 
nedenlerle uzmanl k gerektiren i -
ler” ibaresine kamu ve özel kesim 
i verenlerinin uymamas na a r 
müeyyideler getirilmelidir.

Alt i veren konusunda kamu 
i yerleri kötü bir örnek oldu un-
dan, 4857 say l   Kanunun 2. 
maddesinin 8 ve 9. f kralar  olarak 
01.07.2006 tarihinde 5538 say l  
Kanunun 18. maddesi ile düzenle-
nen ve “kamu kurum ve kurulu lar  
ile bunlar n do rudan veya dolay-
l  olarak sermayesinin en az yüzde 
ellisine sahip oldu u ortakl klara” 
ayr cal k getiren hükümler madde 
metninden ç kar lmal d r.

Belediyeler Kanunu’nun 67. 
maddesi, ayn  paralelde oldu undan 
ta eron i çi çal t rma yayg nl k ka-
zanm t r. As l i veren ve alt i veren 

i çileri her aç dan ayr mc  bir uy-
gulamaya dönü mü tür. Bu i çiler 
yard mc  nitelikte bir i  yapmad kla-
r ndan, kadroya geçmeyi çoktan hak 
ediyorlar.

Ülkemiz taraf ndan 1960 y l nda 
kabul edilerek iç hukuk normu ha-
line gelen Bir Amme Makam  Tara-
f ndan Yap lan Mukavelelere Konu-
lacak Çal ma artlar na li kin 94 
say l  ILO Sözle mesi hükümlerine 
uyulmal d r.

6356 say l  Sendikalar ve Toplu 
 Sözle mesi Kanununun “Toplu i  

sözle mesinden yararlanma” ba l kl  
39. maddesine a a daki hüküm ila-
ve edilmelidir.

“Ayn  i kolunda çal yor olmak 
ko uluyla alt i verenin i çileri as l 
i verenin taraf oldu u toplu i  söz-
le mesinden taraf i çi sendikas na 
üye olmak veya dayan ma aidat  
ödemek ko uluyla yararlan rlar.”

Çal anlar n haklar n  arama, 
koruma ve geli tirme bak m ndan 
endüstriyel demokrasi olarak görü-
len bireysel ve toplu i  hukuku bat  
de erleri paralelinde bir çevreye 
getirilmelidir. Ülkemizin AB üyelik 
sürecinde en önemli müktesebat  
olarak bilinen “ stihdam ve sosyal 
politika” gereklerinin yerine getiril-
mesi için i  mevzuat m zda çal an-
lar n haklar n  koruyan ve geli tiren 
de i ikliklere gidilmelidir.

Alt i veren uygulamas  ile i ye-
rinde e it davranma ilkesi bozul-
maktad r. Her eyden önce, bu so-
runa bir çözüm getirilmelidir. Ayn  
i yerinde çal an i çilerin statülerin-
den dolay  farkl  uygulamalar gidil-
memesi gerekir.

çi ve i veren talepleri, hukuk 
kurallar  kapsam nda ve sosyal di-
yalog ile ele al nmal d r. Ucuz i çi-
lik, bir sömürü arac  olmaktan ç -
kar lmal d r. Çal anlar  korumas z 
b rakan mevzuat m z yeniden ele 
al nmal , gerekli olan de i ikliklere 
gidilmelidir.

Çal anlar  korumayan 
hiç bir sistemin ba ar l  

olma ans  yoktur. 
Esnek çal ma biçimleri 

ile yasal ve anayasal 
yükümlülüklerden 
kaçman n bir arac  

olmu tur. yeri ve i letme 
birlikteli ini bozan alt 

i veren uygulamalar na 
bak ld nda, ba ta 

muvazaa olmak üzere 
dü ük ücret ile çal t rma, 

i  güvencesinden 
kaç nma, as l i verenin 
toplu i  sözle mesinin 
uygulanmamas  için 

i verenlerin maliyetlerini 
azaltan bir istihdam biçimi 
olarak kullan lmaktad rlar.



Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl  taraf ndan 26-27 
Eylül 2013 tarihlerinde top-

lant ya ça r lan “10. Çal ma Mec-
lisinin gündem konular ndan birisi 
de “Özel stihdam Bürolar  Arac -
l  le Geçici  li kisi” olmu tur. 
Konu, Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl ’nca 2013 May s ay nda dü-
zenlenen ‘Çal ma Meclisi Haz rl k 
Toplant s ’ gündem ba l klar  ara-
s nda yer alm  ve fakat TÜRK- , bu 
konuyu görü mek üzere olu turulan 
çal ma grubunda yer almam t r.

Çal ma Meclisi’ne sunulan ra-
porlar aras nda yer alan “Özel stih-
dam Bürolar  Arac l  le Geçici  
li kisi” raporunun sunu unda Ça-

l ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  “Bu 
yönde bir düzenleme ihtiyac  i veren 
kesimi taraf ndan s k s k dile getiril-
mekte” ifadesiyle i verenin talebini 
ortaya koymu  ve “bir düzenleme 
yap lmas  için konu Çal ma Mecli-
si gündemine al nm t r” ifadesiyle 
yap lmak istenilen aç klanm t r. 
Ayn  sunu ta “i çi kesimi taraf ndan 
‘kölelik düzeninin bir arac ’ olarak 
nitelendirilerek geçici i  ili kisine 
yönelik düzenlemelere kar  durul-
maktad r” tespiti de yap lm t r.

verenlerin, yakla k on y l önce 
gündeme ta nan  Kanunu de i-
ikli i s ras ndaki talepleri aras nda 

“kiral k i çilik” olarak da bilinen 
özel istihdam bürolar  arac l  ile 
geçici i  ili kisi kurulmas na ili kin 
düzenleme de yer alm t r. TÜRK- ; 
4857 say l   Kanunu tasar  halin-
deyken, tasar n n tümünün ruhuna 
egemen olan esneklik anlay n n bir 
uzant s  olarak ortaya ç kan ve ati-
pik çal malar  yasal zemine ta yan 
maddelere itiraz etmi tir. Bu madde-
ler aras nda yer alan iki kavrama da, 
sonucu itibariyle i çinin ve eme in 
sömürüsüne yol açaca  endi esiyle, 
özellikle kar  ç k lm t r. Bunlar;

   Kanunu ön tasar s n n 92. 
maddesinde yer verilen “özel 
istihdam bürolar ” ile

  Takip eden 93. maddesinde 
de yer alan “Mesleki faaliyet 
olarak ödünç i  ili kisi” dü-
zenlemeleridir.

 Kanunu kabul edildi inde, 
özel istihdam bürolar  yeni i  kanu-
nunda -i verenlerin ifadesiyle ça -
da  i  kanununda- yer alm  ancak 
mesleki faaliyet olarak ödünç i  ili -
kisi kanun metninden ç kar lm t r.

Sosyal taraflar aras nda o dönem-
de yap lan müzakereler sonucu bir 
uzla maya var lm  olmas na kar n 
“kiral k i çilik” konusu i veren tara-
f ndan sürekli gündemde tutulmak-
ta ve bu konu yine ve yeniden, bu 

kez toplanan Çal ma Meclisi’nde 
gündem maddesi yap lm t r. Dü-
zenleme ile özel istihdam bürolar  
“arac  büro” konumunun yan  s ra 
“geçici istihdam bürosu” da yap l-
mak istenmekte, hukuki aç dan i çi-
nin as l i vereninin geçici istihdam 
bürosu olmas  amaçlanmaktad r. 
stihdamda esneklik sa lamak iste-

yen i verenlerin bu yolla amaçlar na 
ula mas  sa lanmak istenmektedir.

Yürürlükte olan  Kanununun 
90. maddesi ile özel istihdam bü-
rolar na izin verilmi  olup madde 
ba l  “i  ve i çi bulmaya arac l k” 
t r. An lan maddede “i  arayanlar n 
elveri li olduklar  i lere yerle tiril-
meleri ve çe itli i ler için uygun i -
çiler bulunmas na arac l k görevi, 
Türkiye  Kurumu ve bu hususta 
izin verilen özel istihdam bürolar n-
ca yerine getirilir” denilmektedir.

Yine bu amaçla 4904 say l  Tür-
kiye  Kurumu Kanununun 17 ile 
20. maddeleri aras nda özel istihdam 
bürolar  detayl  olarak düzenlenmi  
ayr ca “Özel stihdam Bürolar  Hak-
k nda Yönetmelik” yay nlanarak yü-
rürlü e girmi tir.

Özel istihdam bürolar , yasal 
düzenlemede de yer ald  üzere, 
Kurumca (yani KUR) i  piyasas -
n n ihtiyaçlar  dikkate al narak be-
lirlenecek say da ve aranan ko ullar 
çerçevesinde seçilmek ve izin veril-
mek kayd yla faaliyetlerde buluna-
bilmektedir. Halen birçok özel istih-
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dam bürosu yasal olarak faaliyetini 
sürdürmektedir. Özel stihdam Bü-
rolar n n gösterdi i geli im, ülkenin 
kamu istihdam ndan sorumlu tek 
kurumu taraf ndan “Özel stihdam 
Bürolar na Destek” ba l kl  bir aç k-
lama ile 14.09.2013 günü kamuo-
yuna duyurulmu tur. An lan duyu-
rudan u önemli bilgileri edinmek 
mümkün olmu tur:

  Özel stihdam Bürolar  ku-
rulmaya ba lad  2004 y l n-
dan bu yana önemli mesafeler 
kat’etmi tir.

  KUR 9 y ll k süre zarf nda 
626 istihdam bürosunun aç l-
mas  için izin vermi tir. u an 
itibariyle (Eylül 2013) 348 
özel istihdam bürosu faaliyeti-
ni sürdürmektedir.

  2004-2012 y llar  aras nda 
93 bin 176’s  kad n, 179 bin 
763’ü erkek olmak üzere top-
lamda 272 bin 939 ki i özel 
istihdam bürolar  arac l yla 
i e yerle tirilmi tir.

Aç klamada ayr ca özel istihdam 
bürolar  ile ilgili yap lan son de i ik-
likler ve getirilen kolayl klar konu-
sunda bilgilere de yer verilmektedir. 

gücü piyasas nda görev yapan özel 
istihdam bürolar n n gösterdi i ge-
li menin, ayn  piyasada görev yapan 
kamu kurumu taraf ndan tespiti ve 
desteklenmesi önemlidir. Bu alanda 
kamu-özel i birli inin ve dayan -
mas n n ba ar l  bir örne i olarak 
dikkat çekmektedir.

Özel istihdam bürolar  ile ilgili 
bu veriler Bakanl kça haz rlanan ve 
Çal ma Meclisi’ne sunulan raporda 
da ayr nt l  olarak yer almaktad r. 
Özel istihdam bürolar  taraf ndan 
dokuz y ll k dönemde i e yerle tiri-
len yakla k 273 bin ki inin 163 bini 
ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da 
doktora derecesinde e itime sahip-
tir. Di er bir ifadeyle, a rl kl  ola-
rak nitelikli ve e itimli i gücünün 
i e yerle tirilmesi söz konusudur.

Peki, ayn  dönemde devletin is-
tihdam kurumunda durum nedir? 
Bununla ilgili herhangi bir veri ra-
porda yer almamaktad r. Ancak 
Kurum verilerinden yararlanarak 
bir tespitte bulunmak mümkün-
dür: An lan 2004-2012 aras  9 y l-
l k dönemde Kurum taraf ndan 1 
milyon 709 bin ki i yurtiçinde i e 
yerle tirilmi tir. Ayr ca yurtd nda 
istihdamda arac l k edilen 535 bin 
ki i bulunmaktad r. Sadece geçti i-
miz y l içinde 556 587 bin ki i -
KUR taraf ndan i e yerle tirilmi tir. 
Bunlar n yakla k 419 bini ise özel 
sektörde olmu  ve bunlar n 113 bini 
de sanayi sektöründe istihdam edil-
mi tir.

stihdam hizmetlerinin de i en 
siyasal, toplumsal ve ekonomik or-
tam  dikkate alan bir stratejik plan 
çerçevesinde düzenlenmesi esast r. 
TÜRK- , son y llarda ülkemizde 
kamunun küçültülmesi anlay  ve 
bu anlay n sonuçlar ndan biri ola-
rak i  bulma ve i e yerle tirme i inin 
özel bürolara terkedilmesi eklin-
deki yakla m  geçmi ten bu yana 
benimsememektedir. Bu kapsamda 
devletin istihdam kurumunun, et-
kinli ini azaltacak giri imler kar-

s nda daha duyarl  olmas  gerek-
mektedir. Kamu istihdam hizmeti, 
i sizli in toplumsal ve ekonomik 
etkilerine ili kin olarak ortaya ç -
kan tepkilerin ve duyarl l klar n 
sonucudur. Uluslararas  Çal ma 
Örgütü’nün (ILO) 2 say l  sözle me-
si “i sizlik” hakk ndad r. Özellikle 
ekonomik kriz döneminde h zla 
yayg nla an i sizlik ile birlikte i çi 
istismar  artm , özellikle özel istih-
dam bürosu ad  alt nda ortaya ç kan 
birtak m kurulu larca çaresiz insan-
lar sömürülmü tür. Yap lan düzen-
lemelerle i e arac l kta kamu tekeli 
getirilmi tir.

1990’lar n liberal ekonomi anla-
y  ve küreselle me ortam  içinde, 
kamu istihdam hizmetleri de piyasa-
la t r lmak istenmektedir. TÜRK- , 
özel istihdam bürolar n n faaliyeti-

nin geni lemesine zemin haz rlaya-
cak giri imlere, yani belli bir dönem 
sonunda, i  bulma ve i e yerle tirme 
i inin devlet i i olmaktan ç kar l-
mas  ihtimaline de yol açabilecek 
düzenlemelere ilkesel olarak kar  
ç kmaktad r. Çünkü böylesi bir du-
rumda, i gücü arz  ile i gücü talebi-
nin i verende birle mesi gibi tekelci 
bir yap  ve bir sonuç ortaya ç kacak-
t r. Bu durum, sendikal örgütlenme-
nin de en büyük engeli olacakt r.

Ülkemiz, ILO’nun 181 Say l  
Özel stihdam Bürolar  Sözle mesini 
daha imzalamam t r. Öncelikle ya-
p lmas  gereken bu sözle menin bir 
an önce imzalanmas  ve çal anlar n 
güvenceye kavu turulmas d r. Bu 
sözle menin temel ilkeleri aras nda, 
çal anlar n kötü niyetli uygulama-
lara kar  korunmas , toplu pazar-
l k hakk  ve sendika özgürlü ünün 
sa lanmas  gibi esaslar belirtilmi tir. 
ILO’nun 188 say l  tavsiye karar nda 
da i çilerin korunmas  hususu bir 
kez daha vurgulanm t r.

Ülkemizde i gücü gerçek mana-
da korunamamaktad r. Özel istih-
dam bürolar  mevzuat n n daha da 
serbestle mesi ile kurals z çal ma 
ve kay td l k -yasal koruma alt n-
da- me rula t r lm  olacakt r. Özel-
likle denetimin s n rl  ve kay td  
istihdam n yayg n oldu u ülkemiz 
i gücü piyasas  bak m ndan bu hu-
sus ayr  bir önem ta maktad r. -
gücü piyasas n n yap s , iç mevzu-
at m z (bireysel i  hukuku, toplu i  
hukuku ve sosyal güvenlik hukuku) 
gerekli olan güvenceleri sa lama-
maktad r.

TÜRK- ; zaten var olan yap da 
bile yeteri düzeyde korunamayan 
i çi ve i çi eme inin daha da koru-
namaz hale gelme olas l n  temel 
alarak getirilmek istenen bu düzen-
lemelere kar  ç kmaktad r.

TÜRK- ; “istihdam  art rmak” 
amac  gerekçe gösterilerek i gücü 
piyasalar na esneklik sa layan atipik 
çal ma biçimlerinin eklenmesi ve 
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esnekli i yayg nla t rma giri imle-
rini, yeni sorunlar do uracak ve i  
bar n  bozacak uygulamalar olarak 
de erlendirmektedir.

Özellikle  Yasas  tasla nda yer 
alan ve görü meler sonucunda ka-
bul edilmeyen düzenlemelerin ye-
niden, srarla gündeme getirilmesi 
ve bu yönde düzenleme yap lmak 
istenmesi sosyal diyalogu zedeleyen 
ve sosyal taraflar aras nda güven 
duygusunu ortadan kald ran bir tu-
tumdur.

Geçmi  dönemden hat rlanaca  
üzere, i verenlerin talebi do rultu-
sunda “Özel stihdam Bürolar  ara-
c l yla geçici i  ili kisine mesleki 
faaliyet olarak imkan tan nmas ” 
düzenlemesi 5920 say l  Kanun Ta-
sar s  ile 2009 y l nda yine yap lmak 
istenmi tir. lgili tasar da, i çilerin 
özel istihdam bürolar  taraf ndan be-
lirli sürelerle de i ik i verenlere ki-
ralanmas , i çilerin her türlü haktan 
yoksun ve dü ük ücretlerle, insan 
onuruna yak r i  kavram ndan çok 
uzak bir biçimde çal t r lmas  du-
rumu söz konusu olmaktayd . çi 
kesimi getirilen düzenlemeyi “çal -
ma bar n  bozacak, i çilerin örgüt-
lenmesine engel olacak ve i çilerin 
güvencesiz ortamda insan onuruna 
yak mayan bir ücret düzeyinde ça-
l t r lmas na neden olacak” uygula-
ma olarak de erlendirmi  ve Say n 
Cumhurba kan ’ndan kanun tekli-
finin veto edilmesi istenmi tir. çi 
kesiminin bu talebi Say n Cumhur-
ba kan  taraf ndan uygun bulunmu  
ve yap lan düzenleme TBMM’ne 
iade edilmi tir.

Türkiye’de öncelikle yap lmas  
gereken, demokratikle me sürecinin 
çal ma hayat  mevzuat n  da kapsa-
yacak ekilde geni letilmesi ve h z-
land r lmas d r.

Toplumun temelini olu turan 
özgürlük, demokrasi, insan hakla-
r na sayg  ile hukukun üstünlü ü 
kavramlar n n ortak paydas , bile -

kesi sendikal hak ve özgürlüklerdir. 
Türkiye’de çal ma hayat n n ulusla-
raras  hukuk, norm ve standartlar  
temel al narak yasal düzenlemelerde 
ve uygulamada egemen olmas  çaba-
lar  önemini korumaktad r.

Ancak, uygulanan ekonomik ve 
sosyal politikalar n çal ma hayat na 
yans mas , i çilerin ya ama ko ulla-
r n n bozulmas  ve kazan lm  hak-
lar n tart ma konusu edilmesi ol-
maktad r. Zaten mevcut haliyle bile 
yeteri seviyede korunamayan i çi ve 
i çi eme inin daha da korunamaz 
hale gelmesine yol açacak düzenle-
meler srarla gündemde tutulmakta, 
ortam n uygun oldu u var say lan 
durumlarda tekrar ortaya ç kar l-
maktad r.

Geçici i  ili kisinin özel istih-
dam bürolar  arac l yla kurulmak 
istenmesi hizmet al m sözle meleri 
ad  alt nda dü ük maliyetli i gücü 
temini için ta eron firmalar n n bir 
nevi i gücü kiralama bürosu haline 
dönü türülmesi anlam ndad r. Kü-
resel rekabette ba ar  için ekonomi-
nin sosyal politikalarla ve koruyucu 
i  yasalar yla olu an yap s  esneklik, 
serbestle me, kural azaltma düzen-
lemeleriyle de i tirilmek istenmek-
tedir.

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

gelirden al nan pay giderek yüksel-
tilebilmi tir. Ancak günümüzde bu 
durum söz konusu de ildir. Eko-
nomik büyüme yeterli ücretle is-
tihdam sa layamayacak ya da yok-
sullu u azaltamayacak kadar yava  
geli mektedir. Özellikle ekonomi-
de ya anan küresel krizin istihda-
m  olumsuz etkilemesi ve i sizli in 
yayg nla mas , i gücü piyasas n  es-
nekle tirme yönündeki çabalara yo-
unluk kazand rm t r. Ancak amaç 

istihdam n art r lmas  ve i sizli in 

azalt lmas  de il, küresel rekabeti 
sürdürebilmek için i gücü maliyeti-
ni daha da dü ürmektir.

Dünya daha ileri düzeyde eko-
nomide bir bütünle meye do ru 
giderken izlenen çizgi dolambaçl  
ve e itsiz olmu tur. Bu yeni yap -
lanmada sermaye kesimi i gücüyle 
kar la t r ld nda daha kazançl  
ç km t r. Çal anlar n ya amlar n  
sürdürebilmek için bir i e ihtiyaçlar  
oldu u gerçe i ile hayatlar  esir al n-
mak istenmektedir.

gücü piyasas nda çal anlar n 
süreklili ine ihtiyaç vard r ve bunun 
verimlilik için gerekli bir unsur ol-
du u kabul edilmektedir. Esneklik 
ve güvencenin birlikte dü ünülmesi 
gerekti i aç kt r ve sürekli istihdam 
edilen i gücünün verimli oldu u da 
bilinmektedir. Ancak esnekli in bir 
“çirkin yüzü” oldu u da göz ard  
edilmemelidir. Getirilmek istenen 
düzenleme “kolay ve ucuz i ten ç -
karma” aray lar n n bir sonucudur.

Esnek güvence konusunda sü-
rekli emsal gösterilen Avrupa Birli i 
uygulamalar  ile ülke modellerinin 
do ru de erlendirilmesi gerekmek-
tedir. gücü piyasas n n esnek ol-
du u ülkelerden söz ederken, i e al-
man n ve ç karman n kolay, i gücü 
devrinin yüksek oldu u, bu sayede 
istihdam n yüksek ve i sizli in dü-
ük oldu u ileri sürülmektedir. Ama 

nedense bu ülkelerde i sizlik öde-
melerinin de yüksek oldu u ve aktif 
i gücü piyasas  politikalar n n etkin 
biçimde uyguland  gerçe i ihmal 
edilmektedir.

Ülkemizdeki esneklik tart ma-
lar nda, gelir ve istihdam güvence-
si boyutu bir bütün olarak dikkate 
al nmamaktad r. S kl kla örnek veri-
len Hollanda’da sendikala ma oran  
yüzde 23 ve fakat toplu i  sözle me-
si kapsam nda olanlar n oran  yüzde 
80 civar ndad r. Endüstri düzeyinde 
sosyal diyalog toplu i  anla malar y-
la sa lanmaktad r.
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Amaç sadece bir i e sahip olmak 
de ildir. Ki iler kendilerine, ailele-
riyle birlikte insan onuruna yara r 
bir ya am  sa layabilecek geliri elde 
etmek, güvenli ko ullarda ve temel 
haklar n  kullanarak çal mak iste-
mektedir.

Esneklik ile ilgili düzenlemeler-
de temel varsay mlardan birisi de 
-kiral k i çilik düzenlemesinin ge-
rekçesinde oldu u gibi- Türkiye’de 
i gücü piyasas n n kat  oldu udur. 
Bu belirleme bir “ ehir efsanesi” 
olarak s k s k dile getirilmekte ve 
bu ko ullarda rekabeti sürdürmenin 
güçlü ü ileri sürülmektedir.

Türkiye’de i gücü piyasas n n 
kat  oldu unu iddia etmek kolay ve 
fakat kabul etmek oldukça zordur.

  Ülkemizde 2012 y l  itibariyle 
sosyal güvenlik kapsam ndaki 
i çilerin yüzde 93’ü özel sek-
tördedir.

  Kay t d  istihdam ücretli-
yevmiyeli kesimde yüksektir. 
Her be  i çiden biri kay t d  
istihdam edilmektedir.

  Sosyal koruma ücreti olmas  
gereken asgari ücret, özel sek-
törde çal an i çilerin, örne in 
2012 Aral k ay  itibariyle yüz-
de 43’ünün sosyal güvenlik 
primine esas geliridir. Asgari 
ücretin biraz üstünde prim 
ödeyenleri de ilave etti imiz-
de bu oran yüzde 70 olmakta-
d r.

  Devletin resmi istatistik kuru-
mu tek bir i çinin geçim ko-
ullar  için gerekli tutar  2012 

sonu itibariyle ayl k net 1.025 
lira olarak hesaplam , ancak 
i veren-hükümet kesimi as-
gari ücreti net 773 lira olarak 
belirlemi tir.

  2013 Haziran itibariyle; ka-
muda ortalama ayl k kazanç 
2.421 lirad r. Özel kesimde 
ise 1.563 lirad r. Ayn  dönem-

de ayl k asgari ücret ise 979 
lirad r ve bu tutarlar brüttür.

   Kanununda haftal k çal -
ma süresi 45 saattir. Bir y lda 
yap lacak fazla çal malar n 
toplam süresi ise 270 saat ile 
s n rland r lm t r. Dolay s yla 
i çilerin bir y l içinde hafta-
l k ortalama çal ma süresi en 
fazla 50,2 saat olabilecektir. 
Ancak TÜ K verilerine göre; 
haftada ortalama 50 saatten 
fazla çal anlar n tüm ücret-
liler içindeki pay  yüzde 42 
civar ndad r. Türkiye’de fiili 
çal ma süreleri -özellikle de 
kay t d  çal an- özel sektör 
i çileri aç s ndan yasal üst s -
n r n çok daha üstünde ger-
çekle ebilmektedir.

  Çal ma sürelerindeki art  
i çilerin gelirine yans mamak-
tad r. çiler fazla çal makta 
ve fakat fazla çal ma ücreti 
ödenen yerler çok k s tl  ol-
maktad r. Özellikle denk-
le tirme, telafi çal mas  gibi 
düzenlemelerden sonra fazla 
mesai ücreti ödenmesi istisna 
bir uygulama olmu tur.

  2013 Temmuz ay  itibariy-
le sendikala ma oran  yüzde 
8,88’dir. Toplam sendikal  i çi 
say s  1 milyon civar nda ve 
de a rl kl  olarak halen kamu 
kesimindedir.

  Toplu sözle me kapsam ndaki 
i çi say s  halen ve sadece 657 
bin civar ndad r. Özel sektör-
de istihdam edilen her yüz i -
çiden sadece 4’ü toplu sözle -
meden yararlanabilmektedir.

  Toplu i  sözle mesi yap lan 
yerlerde ücret yan  s ra ikra-
miye, sosyal haklar ve öde-
meleri mevcuttur. Ancak s-
tanbul Sanayi Odas ’n n 500 
Büyük Firma Anketi sonuç-
lar ndan görülece i üzere, i -
gücü maliyetinin toplam sat  

has lat  içindeki pay  -özel fir-
malar- itibariyle sadece yüzde 
5 civar ndad r.

  gücü piyasas n n kat  oldu-
u söylenen ülkemizde, hem 

de kay tl  ve örgütlü büyük sa-
nayi i yerlerinde bile i çi dev-
ri yüzde 40’lara ula maktad r.

  Türkiye’de, hem de ekonomik 
kriz döneminde milyonlarca 
i çi “istifa” ederek i ten ayr -
labilmektedir.

Temel yakla m n i gücü mali-
yetini dü ürmek amac  ta d  bir 
yap da sa lanan istihdam n “insana 
yak r” düzeyde olmayaca  aç kt r. 
Çal ma ve ya ama ko ullar  daha da 
olumsuz olacak, ortaya ç kan durum 
“yeni kölelik düzeni” olacakt r. Özel 
istihdam bürolar  arac l yla geçici 
i  ili kisi kurulmas  uygulamas n n 
oldu u ço u AB ülkesinde var olan 
çal ma ve ya ama ko ullar n n “ki-
ral k i çi” aleyhine geli ti i ortaya 
ç km t r.

TÜRK- , özel istihdam bürola-
r n n emek sömürüsüne yol açma 
olas l n  her zaman için göz önün-
de bulundurmakta ve “i  bulma/i e 
yerle tirme” i inde, i veren tekeli 
kurulmas na ve i gücü maliyetle-
rinin bu yolla dü ürülmesine kar  
ç kmaktad r.

Ça da  devlet, sadece ki i hak 
ve özgürlüklerini tan makla yetinen 
bir yap da örgütlenen de il, ayn  
zamanda ki ilerin insan onuruna 
yara r bir ya am düzeyine ula ma-
s n  sa lamaya dönük düzenlemeleri 
gerçekle tiren, bu yap n n olu mas -
n  sa layacak kurumlara yer veren 
bir yap d r. Toplum içinde onurlu 
ya am  sa layacak ko ullar n olu tu-
rulmas  esas itibariyle sosyal devlet 
anlay yla ba lamaktad r.

Öncelikle yap lmas  gereken, i çi 
hak ve özgürlüklerinin evrensel ilke 
ve standartlara uygun olarak düzen-
lenmesi, ya am ve çal ma ko ulla-
r n n temel insan haklar na uygun 
olarak geli tirilmesi olmal d r.
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Sharan Burrow Uluslararas  
Sendikal Hareketi De erlendirdi
Uluslararas  Sendikalar Konfede-

rasyonu-ITUC Genel Sekreteri 
Sharan Burrow, Uluslararas  Çal ma 
Örgütü-ILO’nun web sitesinde ya-
y nlanan röportaj nda, sendikal ha-
reketin 2013 y l ndaki kazan mlar n  
ve 2014 y l nda kar  kar ya kalaca  
zorluklar  de erlendirdi. 2014 y l -
n n May s ay nda Berlin’de gerçek-
le tirilecek olan ITUC Kongresinden 
beklentilerini de anlatan Burrow, 
i çi haklar  için verilen mücadelede 
ILO’nun önemine de de indi.

2013 y l nda yürürlü e giren ILO 
Sözle mesi ile ev i lerinde çal anlar n 
insan onuruna yak r ko ullarda çal -
abilmeleri için önemli bir ad m at l-

d n  ifade eden Burrow, hali haz rda 
11 ülkenin Sözle meyi onaylad n , 
pek ço unun da yak nda onaylama-
s n  bekledi ini söyledi. Dünyan n 
en zengin ülkelerinden birisi olan 
Katar’da i çi haklar  için ba lat lan 
uluslararas  kampanyan n küresel 
ölçekte sömürüye dikkat çekti ini 
söyledi. Reform için bask  olu tur-
maya devam edilece ini belirtirken; 
Katar’da gerçekle tirilecek Dünya Ku-
pas  vesilesiyle F FA’n n da ILO’nun 
temel standartlar n n kar lanmas  
için en üst düzeyde srar etmesini 
kayda de er buldu unu ifade etti.

Katar’ n yan  s ra pek çok ülkede 
insanlar n kölelik ko ullar nda ça-
l t r ld n , bunlara kar  mücadele 
ettiklerini söyleyen Burrow, 2013 
y l n n i çiler aç s ndan ilerleme 
kaydedilen bir y l olarak de erlendi-
rilebilece ini dü ündü ünü belirtti. 
Özellikle gençler için olmak üzere, 
örgütlenmeye yarat c  yakla mlar 
geli tirdiklerini, uluslararas  sen-
dikal dayan may  gerçek anlamda 
art rd klar n , uluslararas  kampan-
yalarla i çi haklar n n ihlal edildi i 
ülkelerde küresel bloklar olu tur-

mada ba ar l  olduklar n  söyledi. 
OECD Çokuluslu irketler Rehbe-
rinin bir ekilde kullan lmas nda ve 
küresel federasyonlar n yeni küresel 
çerçeve anla malar  olu turmas n-
da sendikal hareket ad na ba ar  
elde edildi ine de indi. Burrow, 
Bangladesh’te Rana Plaza’da ya anan 
ve 1100 i çinin hayat n  kaybetme-
si ve 2.500 i çinin yaralanmas  ile 
sonuçlanan felaket sonras , UNI ve 
IndustriALL’un tüm kar  koyma-
lara ra men, ana giyim markalar n  
i  güvenli i konusunda uluslararas  
sendikal hareketle birlikte çal maya 
ikna ettiklerini söyledi. Sonuç ola-
rak, çe itli ülkelerde sendikalar n n 
üye say lar n n artt n , özellikle 
Gürcistan’da çok önemli ilerlemeler 
sa land n  ve i çilerin ya amlar n  
iyile tirecek reformlar yap ld n  
söyleyerek, sendikal hareketin 2013 
y l nda güç kazand n  söyledi.

Burrow, bunlar n yan nda insan-
lar n hükümetler ve politikac lardan 
oldukça fazla beklentisi oldu unu, 
ama bu beklentilerle yap lanlar ara-
s nda büyük bir uçurum oldu unu 
ifade etti. 2008 krizinden sonra, te-
mel reformlar yapma konusunda 
verilen sözlerin tutulmad n , e it-
sizli in artt n , iklim de i ikli i-
nin tehlike olu turdu unu söyledi. 
Rusya’da gerçekle tirilen G20’de bir 
hareketlilik ya and n  ve bildiride 
sendikal hareketin endi elerine yer 
verildi ini, ancak kararl l kla takip 
edilmedi ini belirtti. Somut ilerleme 
olarak sadece, G20 i verenleri ile i  
ve ç rakl k konusunda yap lan anla -
may  gösterdi. Ayr ca, Dünya ban-
kas n n borçland rma prosedüründe 
çal ma standartlar n  dikkate almas  
konusunda ilerleme kaydedildi ini, 
IMF’nin söylemlerinde e itsizlikten 
ve ekonomik faaliyetin meyvelerinin 

payla lmas na gerek oldu undan 
bahsetti ini, toplu pazarl n nihayet 
ekonomik iyile me ve zenginlik için 
kaç n lmaz bir araç olarak görüldü-
ünü ifade etti. Bu çerçevede; özel-

likle, Avrupa’da yayg nla an kemer 
s kma politikalar n n sona erdirilme-
si gerekti ini belirtti.

Burrow, May s ay nda Berlin’de 
yap lacak 3. Dünya Kongresi’nin ye-
nilikçi bir Kongre olaca n  ve güçlü 
bir eylemsel çerçeveye odaklanaca -
n  söyledi. Sendikal hareketin temel 
s k nt lar n  dikkate alacak ekilde 
Kongre çal malar n n devam etti i-
ni belirtti ve eylem için hedeflenen 
üç temel noktay  öyle özetledi:

-Sendikal büyüme, ortak ör-
gütlenme, küresel temalar üzerine 
stratejik kampanyalar, kay t d nda 
örgütlenme, örgütlenme ve toplu 
pazarl k haklar  için uluslararas  ka-
pasitenin in a edilmesi.

-Sürdürülebilir i ler, güvenceli 
gelir, sosyal koruma, i  güvencesi, 
iklim de i ikli i, yoksulluk, mali re-
formlar, kürsel ekonomi.

-Haklar n realizasyonu, riskli 
ülkeler için eylem planlar  haz rla-
mak, en kötü ekilde i çi hakk  ih-
lali yapan ülkeleri “izleme listesine” 
almak, i çi haklar na, ekonomik ve 
sosyal adalete sayg  duyulmas n  
sa lamak için taktik ve strateji geli -
tirmek.

Bu üç temel noktada, ILO’nun 
standartlar  ve teknik çal malar yla 
sosyal adalet için çok önemli bir role 
sahip oldu unu söyleyen Burrow; 
Kongrenin, karma k problemlere 
yenilikçi çözümler getirece ini ve 
dayan ma için uluslararas  sendikal 
hareketin tüm potansiyelini ortaya 
ç karaca n  belirtti.
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ubat’ n ilk haftas nda, Sydney’de 
bir araya gelen G20 stihdam 

Çal ma Grubu, Avustralya’n n ba -
kanl n  yürüttü ü 2014 dönemi 
önceliklerini görü tü. Toplant , eko-
nomik kriz sonras  büyümenin sade-
ce “baz ” G20 ülkelerinde ve s n rl  
düzeyde görüldü ü bir dönemde 
yap ld .

Dünyan n en büyük 20 ekonomi-
sine sahip ülkelerin sendika liderle-
rinin temsil edildi i L20; söz konusu 
toplant ya sundu u bildiride, bu s -
n rl  büyümenin k r lgan oldu unu, 
risklerin devam etti ini, iyile menin 
zay f oldu unu, ILO’nun istihdam 
e ilim raporunda da ifade edildi i 
gibi istihdama bir katk s n n olmad -

n  belirtti. Giderek artan ve 2013 
y l  itibar  ile 202 milyona ula an 
dünya i siz say s n n ve özellikle pek 
çok G20 ülkesinde yeti kin i siz sa-
y s n  ikiye katlayan genç i sizli inin 
kabul edilemez oldu unu ifade etti. 
Önlem al nmazsa bu sorunun yap -
sal bir soruna dönü ece i konusun-
da uyar da bulundu. Sonuç olarak 
L20, G20’nin öncelikli olarak, dün-
yay  kas p kavuran i  ve istihdam 

krizi ile mücadele etmesi gerekti ini 
belirtti. Kaliteli i ler yarat lmas n  ve 
bunu sa lamak için olu turulacak 
politikalar n ulusal büyüme planla-
r na da derz edilmesini istedi.

Dönem ba kan  ülkenin i çi sen-
dikalar  konfederasyonu ACTU D  
ili kiler yetkilisi Grant Belchamber; 
stihdam Çal ma Grubu toplant s n-

da, L20’nin görü leri çerçevesinde 
sürdürülebilir iyile meyi engelleyen 
konular  alt  ba l k alt nda özetledi:

Politika entegrasyonu-Makroe-
konomi, maliye ve i gücü piyasalar  
ile ilgili koordine edilmi , birbiri ile 
uyumlu politika paketlerine ihtiyaç 
bulunmaktad r.

Yat r m-Büyüme öncesi makro 
politikalarla daha üretken bir yat -
r m n desteklenmesi gerekmektedir.

Altyap  yat r m -G20 ülkelerinin 
büyük ço unlu unda kamu altyap  
yat r mlar na ihtiyaç bulunmaktad r.

E itsizlik-Büyüme için kötü ol-
du u gibi eme in pay n n giderek 
azalmas na da neden olmaktad r. 
Bunu durdurmak için asgari ücret ve 
toplu pazarl k gibi mekanizmalarla 

güçlü ücret taban  olu turulmas  ge-
rekmektedir.

çerme-Politikalar; kaliteli ç rak-
l k, gençlere verilecek garantiler ve 
genel olarak daha iyi çocuk bak m , 
küresel tedarik zincirlerinde i  gü-
venli i sa layan aktif i gücü piyasas  
politikalar  (kad nlar, gençler, az n-
l klar ve engelliler için) ve beceri ile 
yeteneklerin geli tirilmesine odak-
lanmal d r.

Kay t d l k- çi haklar n  ve sos-
yal koruma taban n  güçlendirmek 
suretiyle kay t d , kay t alt na al n-
mal d r.

L20 konuyla ilgili yapt  aç k-
lamada, G20 politikac lar n n halk 
nezdinde yeniden güven kazanmas  
için yap lmas  gerekenlerin, bu alt  
konu ba l  alt nda yer ald n  ifa-
de etti. L20 ve i veren kesimini tem-
sil eden B20’nin G20 sürecine katk  
sunabilece ini belirtti. u an yürü-
tülen kaliteli ç rakl k inisiyatifinde 
oldu u gibi sosyal taraflar n, alt yap  
finansman , iklim de i ikli i, sorun-
lu tedarik zincirleri ve kay t d  gibi 
alanlarda da önemli katk lar sunabi-
lece ini ifade etti.

“G20 stihdam ve Büyüme Krizini Gö üslemeli”



Bilindi i gibi küreselle menin 
emek piyasas  üzerindeki 
etkisi yads namaz derecede 

önemli. öyle ki, küresel ekonomi-
nin sahip oldu u dinamizm çal ma 
hayat nda kurals zla ma ba ta ol-
mak üzere, bili im teknolojilerine 
a rl k verilmesi suretiyle i gücüne 
olan ihtiyac n azalmas  gibi birtak m 
olumsuz etkileri beraberinde getir-
mi tir. Dünya üzerindeki ula m n 
kolay hale dönü mesini de dü üne-
cek olursak, tek bir küresel piyasa 
olu turulmas  durumu ile kar  kar-

ya oldu umuz gerçe inin fark na 
var r z.

Günümüzde olu turulmaya çal -
lan söz konusu bu küresel piyasa 

3 temel unsur üzerinde ekillen-
mektedir; ekonomik anlamda h zl  
büyüme, emek piyasas na ili kin po-
litikalarda esneklik, adaletsizlik ve 
cinsiyetler aras  e itsizlik.

Geçti imiz son 40 y l içerisin-
de özellikle ba ta Almanya, ABD 
ve Japonya olmak üzere yüksek ge-
lir oran na sahip Birle ik Krall k, 
Avustralya, Kanada, Fransa, talya, 
Danimarka ve Hollanda gibi ileri 
ekonomilerde günün rayicine göre 

ayarlanm  ücret payla m na baka-
cak olursak a r  bir dü ü  oldu unu 
gözlemleriz. Öte yandan verimlilik 
ve gerçek ücretler aras nda da son 
10 y lda ters bir orant  gözlemlen-
mektedir. Yani dünya ortalamas na 
bak ld nda i  piyasas nda verimli-
lik artarken gerçek ücretler tam ter-
sine dü ü  e ilimindedir.

Bu da unu gösteriyor ki, ekono-
mik kalk nma oran  ile adaletsizlik 
ve gelir da l m  do rudan do ru-
ya ters orant l d r. Yani küreselle -
me süreci, ekonomilerin geli mesi 
ile gelir da l m ndaki e itli in ters 
orant l  biçimde ilerlemesi üzerine 
kurgulanm t r.

Sadece Kuzey Amerika, Avust-
ralya ve co rafi sahaya da l m  aç -
s ndan az nüfusa sahip Rusya’n n 
kuzeyi ile skandinav ülkeleri hariç 
u an dünya üzerinde günde 1 USD 

ile ya ayan nüfus oran  oldukça yük-
sektir.

Bu noktada Birle mi  Milletlerin 
(BM) Yoksulluk tan m n  hat rlamak 
faydal  olabilir. BM yoksulluk kavra-
m n  iki ekilde tan mlamaktad r;

1) ‘Esasen yoksulluk tercihlerden 
ve olanaklardan feragat etmenin yan  
s ra insanl k onuruna da ayk r  bir 
durumdur. Yani topluma etkin bir bi-
çimde dâhil olabilmek için gerekli en 
temel kapasiteden yoksun olmakt r. 
Bir aileyi besleyebilmek ve giydirebil-
mek için yeterli ölçüde mali güce sa-
hip olamamak, okula gidememek ya 
da t bbi bak m görememek, üzerinde 
kendi yiyece ini yeti tirebilece i bir 
topra a veya geçimini sa layabilece i 
bir i e sahip olmamak ve kredi ola-
naklar na eri im sa layamamak yok-
sul olmak demektir’.

2) Yoksulluk, güvencesiz olmak 
ve güçsüz olmakla beraber bireyle-
rin, hane halk n n ve topluluklar n 
d lanmas  anlam na gelir. Yoksul-
luk iddete yatk nl  içerisinde bu-
lunduran, temiz su veya hijyenden 
yoksun, kenarda, kö ede kalm , k -
r lgan ortamlarda ya amaya delalet 
eden bir olgudur.

Hat rlanaca  üzere, 2000 sene-
sinde BM bünyesinde gerçekle ti-
rilen Özel Oturum’da 8 maddelik 
Milenyum Hedefleri belirlenmi ti. 
Söz konusu hedefleri bir kez daha 
an msatal m;

Burak EKMEKÇ O LU
TÜRK-  D  li kiler Uzman
intdept@turkis.org.tr
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1. A r  derecedeki yoksulluk ve 
açl  ortadan kald rmak

2. Evrensel anlamda temel e iti-
mi hayata geçirmek

3. Kad na salahiyet vermek ve 
cinsiyet e itli ini te vik etmek

4. Çocuk ölümlerini azaltmak

5. Ana sa l n  iyile tirmek

6. HIV/A DS, s tma ve di er has-
tal klar ile mücadele etmek

7. Çevresel sürdürebilirli i sa -
lamak

8. Kalk nma için küresel ortakl k 
meydana getirmek

Uluslararas  Çal ma Örgütü 
ILO’nun 2012 tarihli Küresel stih-
dam E ilimi ba l kl  raporunda kü-
resel boyuttaki i siz say s n n 197 
milyona ula t  kaydedilmi tir. Ra-
por küresel ölçekli i sizlik oran n n 
ise %4,4 oldu unu vurgulam t r. 
Yine Raporda dünya genelindeki 15-
24 ya  aras ndaki gençlerin i sizlik 
oran n ise %12,4 oldu u belirtilmi -
tir. stihdama ili kin kar la lan bu 
tablonun temelinde yatan en önemli 
sorunlar n ba nda kay t d  ekono-
mi, a-tipik çal ma biçimleri ve göç-
men i çilik gelmektedir.

Gayr-i Safi Yerel Hâs la yüzdesi 
üzerinden bölgesel anlamda sos-
yal korumaya ili kin yap lan kamu 
harcamas  oranlar na bak lacak olu-
nursa, sosyal güvenlik ve sa l k har-
camalar nda en yüksek orana Bat  
Avrupa sahiptir. Bat  Avrupa’y  s -
ras yla Orta ve Do u Avrupa, Kuzey 
Amerika, Kuzey Afrika, Ba ms z 
Devletler Toplulu u, Latin Amerika 
ve Karayipler ile Arap Ülkeleri, Asya 
Pasifik Ülkeleri ve Sahra Alt  Afrika-
s  takip etmektedir.

‘Sonuna dek yar mak’ yeni küre-
sel düzenin temel ilkelerinden biri-
dir. Bu nedenle uluslararas  anlamda 
son derece yo un bir rekabet söz 
konusudur. Rekabet gücünün art -
r lmas na yönelik uygulamaya ko-

nan yap sal de i ikliklerin ba nda 
ise üretim maliyetlerin dü ürülmesi 
gelmektedir. Bu kayg  ve dönü üm 
neticesinde Kuzey-Güney aras nda 
önceden var olan rekabet Güney-
Güney ekline dönü mü tür.

Bu nokta da ne yapmak gerekti i 
sorulacak oldu unda ‘milli servetin 
adil çal ma ko ullar  ve istihdama 
hizmet edecek biçimde da t m -
n  sa layacak yeterli düzeneklerin 
olu turulmas  gereklidir’ demek uy-
gun bir cevap olacakt r. Söz konu-
su düzeneklerin olu turulmas nda 
birincil ko ul örgütlenme ve toplu 
pazarl n sa l kl  biçimde i letil-
mesidir. Bir di er önemli unsur ise 
mevcut mali politikalar n ve vergi 
sistemlerinin adil gelir da l m na 
uygun olarak yeniden yap land -
r lmas d r. Adil düzen ve adil gelir 
da l m n n sa lanmas  için son ola-
rak eme in insan onuruna yak r 
i lerde istihdam edilmesi gerekir. 
Bunun için ise eme e ili kin temel 
standartlar n her bölge için gelir ge-
çer uygulama haline getirilmesi, is-
tihdam odakl  ekonomi politikalar  
yürütülmesi, sosyal koruma ve sos-
yal diyalogun toplumun çal an tüm 
kesimleri için uygulanabilir olmas  
gerekmektedir.

Yukar da belirtilen hususlar ne 
derecede önem kazan r ise ideal an-
lamda küreselle me olgusu o oranda 
gündeme gelecektir. O halde ideal 
küreselle me nedir? çerisinde bu-
lundu umuz yüzy lda ahit olmak 
istedi imiz durum udur; ‘Mevcut 
küreselle me sürecinin gerek ül-
keler aras  gerekse ülkelerin kendi 
içlerinde dengeli sonuçlar do ur-
mas d r. Refah ve zenginli i yarat r-
ken, birçok ülkenin ve halklar n da 
bu zenginlikten nasibini al yor ol-
mas d r. Toplumlar n küreselle me 
sürecini ekillendirmede söz sahibi 
olmalar d r.

Küreselle menin çocuklar m z n 
daha iyi bir gelece e sahip olabilme-
leri ve insan onuruna yak r i lerin 

tüm çal an kesimler için eri ilebilir 
hale gelmesi gibi bizler aç s ndan 
son derece me ru ve hakl  bir tak m 
özlemlere cevap verebiliyor olmas  
gerekir. Uluslararas  Çal ma Örgü-
tü ILO’nun 1944 tarihli Philadelphia 
Bildirisinde de öngörüldü ü üzere 
eme in ticari bir meta olarak alg -
lanmad , sürdürülebilir ilerleme-
nin esaslar  olan ifade özgürlü ü ve 
örgütlenme hakk n n korundu u, 
herhangi bir yerde var olan yoksul-
lu un genel anlamdaki refah için 
tehlike olu turdu u bilincine sahip 
bir küreselle me süreci ideal süreç 
olarak tan mlanabilir.

Elbette ki bu sürecin yakala-
nabilmesi için sendikalara büyük 
görevler dü mektedir. Çünkü tak-
dir edilece i üzere sosyal adaletin 
gerçekle ebilmesi ancak ve ancak 
güçlü örgütlülükten geçer. Çal an-
lar n seslerini duyurabilmeleri için 
sendikal yo unlu a sahip, örgütlü 
ve amaçlar  do rultusunda kenetlen-
mi  biçimde hareket eden dinami e 
sahip bir çal ma ya am na dâhil ol-
malar  gerekmektedir. Sendikalar n 
içinde bulundu umuz yüzy lda i çi 
hak ve özgürlüklerini daha etkin 
biçimde savunmalar  daha mücade-
leci bir yap ya bürünmeleri kaç n l-
mazd r. Bu bak mdan örgütlenmede 
yeni yöntemler belirlemek ve toplu 
pazarl k süreçlerinin iyi i letilmesi-
ni sa layacak, altyap s  güçlü uzman 
kadrolarla çal mak hayati derecede 
önemlidir. Öte yandan sendikalar n 
cinsiyet e itli i ve özellikle gençle-
rin istihdam  gibi konularda etkin 
kampanyalar yürütmeleri, yap c  ni-
telikteki endüstriyel ili kileri te vik 
edecek birtak m kurumsal reformlar 
arac l  ile ça a ayak uydurmu , ge-
lecek vadeden örgütlere dönü mele-
ri gerekmektedir. Çünkü sendikala-
r n kat l mc  demokrasiler aç s ndan 
önemi, kendilerinin demokratik bi-
rer kurum olarak faaliyet gösteriyor 
olmalar  ve birlik-beraberlik içerisin-
de hareket etmeleri varl klar n  mu-
hafaza etmelerinin yegâne art d r.
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Ülkemizde kad na yönelik 
iddetin önüne bir türlü 

geçilemiyor. Her geçen gün 
kad na kar  iddet olay  ya an yor. 
Kad nlara yönelik iddetin önüne 
geçilebilmesi konusunda mevzuat 
de i iklikleri yap l yor, fakat yeni 
yasal düzenlemelerin yap lmas  ne 
yaz k ki sorunlar n çözümü için 
yeterli olmuyor. Yarg ya yans yan 
iddet olaylar n n ço u kad nlar 

aleyhine sonuçlan yor. Yasalar n 
uygulanmaya konulmas  a amas n-
da öncelikle zihniyet de i imi ve 
bireylerin içselle tirdi i birtak m 
de er yarg lar  ve alg lar n de i imi 
art.

Türkiye’de kad na yönelik iddet 
konusu y llard r ya an yor ancak 
bunlardan bas na yans d  oranda 
haberdar olunuyor. Bas na yans ma-
yan ya da yans t lmak istenmeyen 
pek çok iddet olay n n ya and  
da biliniyor. Taciz ya da tecavü-
ze u rayan pek çok kad n n suçlu 
bulunmak kayg s yla ya da ya ad -

 travman n etkisiyle bu durumu 
hiç kimseyle payla amad  da son 
y llarda yap lan anketlerle ortaya 
ç k yor. Geçmi te kad na yönelik 
iddete dair gerekli bilgi ve belgeye 

ula lamazken, son y llarda bu ko-
nuya ili kin bilgi, belge ve istatisti-

e ula mak konusunda herhangi bir 
sorun ya anm yor. Kad n ve çocuk 
iddetinin, ülkenin önemli gündem 

maddeleri aras nda yer almas na 
yönelik mücadeleler sonucunda ko-
nuya daha çok önem verilmeye ba -
land .

Türkiye’de cinsel sald r  suçlar -
na ili kin Türkiye statistik Kurumu 
(TÜ K) taraf ndan belirlenen verile-
re göre tecavüz ve taciz gibi cinsel 
sald r  suçlar , son be  y lda yüz-
de 30 artt . Tecavüze u rayanlar n 
yüzde 50’si 18 ya  alt nda. Bunlar n 
yüzde 90’n  k z, yüzde 10’u erkek 
çocu u. Acil yard m hatt n  arayan 
kad nlar n, yüzde 57’si fiziksel id-
dete, yüzde 46,9’u cinsel iddete, 
yüzde 14,6’s  ensest ili kiye ve yüz-
de 8,6’s  tecavüze maruz kalm . 
5-10 ya  aras  çocuklar n yüzde 55’i, 
10-16 ya  aras  çocuklar n ise yüzde 
40’  ensest ma duru.

Bianet’in haberine göre;

  2002-2008 y llar  aras nda 62 
bin kad n tecavüze u rad . 
2002 y l  kay tlar na 66 olarak 
geçen kad n katliam  say s , 
2007 y l nda 1011 olarak sap-
tand .

  2006’da 528, 2007’de 473, 
2008’de 577, 2009’da 652 ka-
d n tecavüze u rarken, 2006 
y l nda 489, 2007 y l nda 540, 
2008 y l nda 589, 2009 y l n-
da 624 cinsel taciz olay  ya-
and .

  Emniyet Genel Müdür-
lü ü ve Jandarma Genel 
Komutanl ’ndan verilen bil-
gilere göre 2010 y l n n ilk 7 
ay nda, 226 kad n katledildi, 
478 kad n tecavüze, 722 ka-
d n tacize maruz kald ; aile 
içi iddet kapsam nda 6423 
kad n iddete maruz kalarak 
hastanelik oldu.

  2005-2010 y llar  aras nda, 
100 binin üzerinde kad n 
cinsel sald r ya maruz kald  
ancak kad nlar n yüzde 40’  
ikâyetçi olmad . Kad nlar n 

korktuklar  için ikâyetçi ola-
mad klar  da istatistiklere ge-
çen bilgiler aras nda.

Yine Bianet’in yerel ve ulusal 
gazetelerden, haber sitelerinden ve 
ajanslardan toplad  verilere göre 
ise 2013’ün ilk yedi ay nda, 97 kad n 
öldürüldü, 97 kad na tecavüz edildi, 
127 kad n yaraland  ve 110 kad na 
cinsel tacizde bulunuldu (http://bia-
net.org)

Kad n ve çocuklara yönelik id-
det konusunda ulusal mevzuata 
k saca göz att m zda, Türkiye’de 
1980’li y llarda kad n hareketi ile 
aile içi iddetin ülke gündeminde 
önemli bir sorun alan  olarak ele 
al nmaya ba lad n  görmekteyiz.

Aile içi iddete maruz kalan ka-
d nlar n korunmas  amac yla 1998 
y l nda 4320 Say l  Ailenin Korun-
mas na Dair Kanun yürürlü e gir-
mi  ve 2007 y l nda yeniden düzen-

Cinsel iddete ve TecavüzeCinsel iddete ve Tecavüze
A r Cezalar Kap da (m ?)A r Cezalar Kap da (m ?)

Hülya Uzuner DURANSOY
TÜRK-  Kad n çiler Uzman
hulyauzuner@gmail.com
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lenmi tir. Mevcut yasan n kad nlar  
yeteri oranda koruyamamas , ayn  
zamanda sadece evli kad nlar  kap-
samas  ve ya anan iddet olaylar n n 
önüne geçilmesinde eksik kalmas  
nedeniyle yürürlükten kald r lm -
t r. 4320 Say l  Ailenin Korunma-
s na Dair Kanun yerine 6284 Say l  
Ailenin Korunmas  ve Kad na Kar  
iddetin Önlenmesine Dair Kanun 

08.03.2012 tarihinde yürürlü e gir-
mi tir. Yeni Kanunla tüm kad nlar n 
korunmas na yönelik düzenlemeler 
yap lm t r.

Öte yandan Türk Medeni Kanu-
nu ve Türk Ceza Kanunu’nun ye-
niden düzenlenmesi ve Anayasa’da 
yap lan son de i ikliklerle kad n 
haklar  konusunda ilerlemeler sa -
lanm t r. Yeni Türk Ceza Kanunu 
ile cinsel sald r  suçlar , “topluma 
kar  i lenen suçlar” ba l ndan 
kald r l p, “ki ilere kar  suçlar” 
ba l  alt na al nm t r. Töre/namus 
cinayetlerinin önlenmesine yönelik 
önlemler al nm t r. Evli ve evli ol-
mayan kad nlar aras ndaki ayr m da 
kald r lm t r.

Fakat yap lan düzenlemeler ka-
d nlar n, iddete maruz kalmas n n, 
yaralanmas n n ve katledilmesinin 
önüne geçememi tir. Bu nedenle 
Türk Ceza Kanununun 102. Mad-
desine ek yeni düzenleme çal ma-
lar  yap lmaktad r. Taslak çal maya 
göre Kanunun 102. Maddesinde ya-
p lacak de i ikliklerle verilen ceza-
lar yar  oran nda art r lacakt r. Tas-
lak yer alan konular k saca a a da 
yer almaktad r:

 – Kalabal k etkinliklerden fay-
dalanarak cinsel sald r  veya 
tacizde bulunanlar n hapis ce-
zas  art r l yor.

 – Basit taciz suçuna verilen 3 ay-
dan 2 y la kadar olan ceza, 4,5 
aydan 3 y la kadar art r l yor. 2 
ile 7 y l aral nda olan cinsel 
sald r  suçunun cezas , 4 y l-
dan 10 y la kadar ç kar l yor.

 – Nitelikli cinsel sald r  suçla-
r nda fail, 7 ile 12 y l aras nda 
hapis cezas  ile cezaland r l -
yordu. Bu oran 10-20 y l aral -

na yükseltiliyor.

 – Çocuk cinsel sald r  suçu, 3 
- 8 y ldan 6 - 10 y la ç kart -
l yor. Nitelikli cinsel sald r  
suçlar nda 8 ile 15 y l aras nda 
olan hapis cezas , 12 - 20 y la 
yükseltiliyor.

 – Çocuklar n  zorla evlendiren 
anne ve babaya 1 ile 3 y l ara-
s nda hapis cezas  verilecek.

 – Mevcut düzenlemede cinsel 
sald r  veya taciz failleri ce-
zan n üçte ikisini yat yorken, 
yeni düzenleme ile cinsel suç 
i leyenler de t pk  terör suçlu-
lar  gibi ald klar  cezan n dört-
te üçünü yatacaklar.

 – Cinsel sald r ya maruz kalan 
ma durun ruh sa l n n bo-
zulup bozulmad na ili kin 
rapor istenmeyecek.

 – Tasar  ile evlenme yasa  bu-
lunan ki ilere verilecek ceza-
lar da Kanunda tan mlanm -
t r. “Ensest” tan m  ilk kez 
Kanunda yer alacak ve enseste 
verilecek cezalar, iki kat art r -
lacak.

 – Cinsel tacizin posta ve elekt-
ronik posta ile yap lmas , 
internet ortamlar nda payla-

lmas  veya cep telefonu me-
sajlar  yoluyla i lenmesi duru-
munda da verilecek ceza yar  
oran nda art r lacak.

Yap lmas  planlanan tüm bu dü-
zenlemelerin kad nlar n iddete kar-

 korunmas n  sa layaca n  ümit 
ediyoruz ancak daha önce belirtti-
im gibi uygulamadan kaynaklanan 

sorunlar söz konusu. Faillerin ceza 
almadan kurtuldu u ve kad n n her 
ko ulda suçlu bulundu u davalar n 
oldu u da unutulmamal d r. Bu ko-
nudaki istatistiklere göz att m zda 
kar m za ç kan tablo içler ac s !

Bianet’in haberine göre, son 15 
y lda tecavüzden yarg lanan 241 po-
lis, 91 asker, 17 özel timci, 15 ko-
rucu, 45 gardiyan tecavüzden yar-
g land . Fakat hiçbiri ceza almad . 
Ne yaz k ki çocuklar n yar s  ensest 
ma duru ve sald rganlar n ço u ta-
n d k. Ensest olaylar nda faillerin 
yüzde 50’sini öz babalar olu turu-
yor, daha sonra amcalar eni teler, 
a abeyler, dedeler ve day lar geliyor. 
Kad na iddeti de yüzde 83 oran nda 
e ler gerçekle tiriyor.

Buradan hareketle öncelikle zih-
niyet de i imine gereksinim duyul-
du unu söylemekte fayda var. Ya a-
nan iddet olaylar nda kad nlar n ve 
k z çocuklar n n suçlu bulundu u 
bir toplumda ya yoruz. Toplumsal 
cinsiyet e itli inin sa lanamad  
bir toplum, kad n n “birey” olarak 
kabul edilmedi i bir toplum, kad -
n n gerek çal ma hayat nda gerekse 
toplumsal hayatta erkeklerden bir 
ad m geride görüldü ü bir toplum, 
giderek daha da muhafazakârla an 
bir toplum ve asl nda kad n n ad n n 
olmad  ancak olmaya çal t  er-
kek egemen bir toplum bizimkisi… 
Haliyle bu durum davalar n sonuç-
lanmas  a amas nda, kanun uygula-
y c lar n n zihniyetine ve vicdan na 
b rak ld  bir topluma kolayl kla 
dönü ebiliyor.

Bu nedenlerle kad nlar n erkek-
lerle e it oranda toplumsal hayata 
ve çal ma hayat na kat l m sa lad -

; kad nlar n ve çocuklar n iddete 
u ramad ; yasalar n e itlikçi bir 
yap ya sahip oldu u ve uyguland  
bir topluma dönü ebilmemiz, ka-
d nlar ve asl nda ülkenin ekonomik 
ve sosyal geli imi için art! Toplum-
sal cinsiyet e itli inin tüm alanlar-
da sa land  bir topluma dönü me 
umuduyla mücadeleye devam...

Kaynak:

http://bianet.org/bianet/kadin/149388-
tecavuz-magdurlarinin-yarisi-cocuk
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1907 y l nda kurulan SAK, 
Finlandiya’n n en eski i çi konfede-
rasyonudur. Bünyesinde 27 sendika 
bar nd rmaktad r. Bu sendikalar sa-
nayi, kamu, ula t rma, özel hizmet-
ler, kültür ve gazetecilik i kollar n-
da faaliyet göstermektedirler. SAK, 
1.038.399 üyesiyle Finlandiya’n n 
en büyük lobi örgütüdür.

SAK üyesi sendikalar farkl  mes-
lek kollar nda faaliyet gösterirler, bu 
yüzden tipik üye profili tan mlamas  
yapmak mümkün olamamaktad r. 
Uçu  mürettebat , otobüs oförleri, 
garsonlar, çocuk bak c lar , in aat 
çal anlar , yerel idare çal anlar  
ve di er tüm meslek gruplar  SAK 
çat s  alt nda örgütlenmektedirler. 
Üyelerin neredeyse yar s  sanayi 
sektöründe, yüzde 30’u özel hiz-
metlerde, yüzde 20’si ise kamu sek-
töründe çal maktad r. Toplam üye 
say s n n yüzde 25’ini 35 ya  ve alt  
genç çal anlar olu turur. Üyelerin 
yüzde 46’s  kad nd r. Finlandiya’da 
çal anlar n yüzde 70’i SAK üyesidir. 
Konfederasyon çal malar n  üç te-
mel de er üzerinden yürütür; “insan 
onuru, kanunlar önünde e itlik ve 
zay f taraf n savunulmas ”.

SAK üyelerinin ortalama ay-
l k gelirleri 2600 Avro’nun biraz 
üzerindedir. Konfederasyonun 
Finlandiya’da toplam 13 bölge Büro-
su ve Alands Adas nda bir temsilcili-

i bulunmaktad r. SAK Avrupa çi 
Sendikalar  Konfederasyonu ETUC 
ve Uluslararas  Sendikalar Konfede-
rasyonu ITUC üyesidir. SAK üyesi 
sendikalar 5 farkl  sektör alt nda s -
ralanabilir;

SAK ÜYES  SEND KALAR

Sanayi

 • n aat Çal anlar  Sendikas

 • Finlandiya Elektrik Çal anlar  
Sendikas

 • Finlandiya G da Çal anlar  
Sendikas

 • Sanayi Sendikas

 • Metal Çal anlar  Sendikas

 • Selüloz Çal anlar  Sendikas

 • A aç ve Yard mc  kollar  Ça-
l anlar  Sendikas

Kamu Sektörü

 • Kamu ve Hizmetler Sektörü 
Sendikas

 • S n r Güvenlik Sendikas

 • Finlandiya Gümrük Memurla-
r  Sendikas

 • Finlandiya Astsubaylar Sendi-
kas

 • Finlandiya Gardiyanlar Sendi-
kas

Finlandiya çi Sendikalar  Merkez 
Örgütü - SAK

Özel Hizmetler

 • Finlandiya Elit Atletler Sendi-
kas

 • Finlandiya Müzisyenler Sendi-
kas

 • Birle ik Hizmet Sendikas

 • Tiyatro ve Medya Çal anlar  
Sendikas

 • Ticaret Formenleri Sendikas

Ula t rma

 • Finlandiya Havac l k Sendikas

 • Finlandiya Kabin Ekibi Sendi-
kas

 • Finlandiya Makinistler Sendi-
kas

 • Finlandiya Posta ve Lojistik 
Çal anlar  Sendikas

 • Finlandiya Demiryolu Çal an-
lar  Sendikas

 • Finlandiya Denizciler Sendika-
s

 • Finlandiya Ula t rma Çal an-
lar  Sendikas

 • Demiryollar  Ücretli Personel 
Sendikas

Gazeteciler

 • Finlandiya Sosyal Demokrat 
Gazeteciler Sendikas

 • Genel Gazeteciler Sendikas



Hakan SÜKUN
intdept@turkis.org.tr
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K saca Finlandiya
Ba kent : Helsinki

Nüfus : 5.259.250

Ki i Ba na GSY H : 33.618
  Avro (2010)

Toplam  Gücü : 2.655.549

Tar m Sektörü : %4,4

Sanayi Sektörü : %18,6 

Ticaret Sektörü : %16,3

Finans Sektörü : %13,9

Ula t rma&Telekomünikasyon : %7,6

Kamu Hizmetleri : %33,2

Sendikala ma Oran  : %76

sizlik Oran  : %6,8 (2013 Temmuz)

Genç sizlik Oran  : %19,70 (2013 Temmuz)

Araba Almak çin Çal lmas  Gereken
Saat : 1681

Televizyon Almak çin Çal lmas
Gereken Saat : 20

1 Kilo Et Almak çin Çal lmas
Gereken Saat : 41 Dakika

Finlandiya Profesyoneller 
Konfederasyonu - STTK

1946 y l nda kurulan STTK Finlandi-
ya’daki ikinci büyük konfederasyondur. 
Toplam üye say s  608.000’dir. Kon-
federasyon üyeleri kamu sektöründe, 
özel sanayi sektöründe ve özel hizmetler 
sektöründe çal maktad rlar. Üyelerin 
neredeyse yüzde 70’ini kad n çal anlar 
olu turmaktad r. Üye profilini hem ire-
ler, teknik mühendisler, polis memurla-
r , sekreterler ve banka çal anlar  olu -
turur. Üyelerin ya  ortalamas  47 olup 
ortalama ayl k gelirleri 2700 Avro’dur. 
STTK Avrupa çi Sendikalar  Konfede-
rasyonu ETUC ve Uluslararas  Sendi-
kalar Konfederasyonu ITUC üyesidir. 
Konfederasyonun 18 üye sendikas  bu-
lunmaktad r.

STTK Üyesi Sendikalar

• Finlandiya n aat Mühendisleri ve Mi-
marlar Birli i

• Özel Hizmetler ve Büro Memurlar  Fe-
derasyonu

• Kamu ve Özel Sektör Çal anlar  Fede-
rasyonu

• Meslek Sendikalar  Birli i

• Medya Çal anlar  Sendikas

• Finlandiya Orman Çal anlar  Sendi-
kas

• Süt Ürünleri Sanayisi Teknik Çal an-
lar  Sendikas

• Nordea Sendikas

• Devlet Memurlar  Konfederasyonu

• Finlandiya Teknisyenler Federasyonu

• Finlandiya Mühendisler Birli i

• Finlandiya Gemi Memurlar  Birli i

• Finlandiya tfaiyeciler Birli i

• Finlandiya Hem ireler Sendikas

• Finlandiya Kilise Çal anlar  Sendikas

• Sa l k ve Sosyal Bak m Profesyonelleri 
Sendikas

• Profesyoneller Sendikas

• Sigorta Çal anlar  Sendikas

Finlandiya Akademik Profesyoneller 
Konfederasyonu - AKAVA

AKAVA üniversite mezunu ve üst düzey e itimli çal anlar  örgüt-
leyen sendikalar n üye oldu u bir konfederasyondur. Toplam 35 

üye sendikaya sahip AKAVA’n n 556 bin üyesi bulunmaktad r. AKA-
VA ayn  zamanda ö rencileri, müte ebbis giri imcileri ve profesyo-
nelleri de örgütlemektedir. AKAVA üyeleri genelde uzmanl k, idari 
kadro ve e itim alanlar nda çal rlar. 100 bin ö rencinin üye oldu u 
AKAVA Finlandiya’daki yüksek e itimli nüfusun yüzde 70’ini örgüt-
lemi tir.

Konfederasyonun üye ya  ortalamas  42, üyelerin ayl k gelir orta-
lamas  ise 4100 Avro’dur. Konfederasyona üye 100 bin ö renci “Ö -
renci Konseyi” çat s nda bir araya gelmekte ve karar alma mekaniz-
malar nda etkin rol oynamaktad r. AKAVA’n n Finlandiya genelinde 
15 bölge temsilcili i bulunmaktad r.

Konfederasyona üye en büyük sendikalar Finlandiya E itim Sen-
dikas , Finlandiya Mühendisler Sendikas , Profesyonel Mühendisler 
Sendikas  ve Finlandiya letme Mezunlar  Birli i’dir. AKAVA, Avru-
pa çi Sendikalar  Konfederasyonu ETUC ve Uluslararas  Sendikalar 
Konfederasyonu ITUC üyesidir.



Küresel sizlik 2013’te 5 milyon 
ki i artarak…

Düzensiz ekonomik toparlan-
ma ve ekonomik büyüme öngörü-
lerinde süregelen olumsuz yöndeki 
beklentiler, istihdam n küresel gö-
rünümünü de olumsuz bir yönde et-
kilemi tir. 2013 itibariyle tüm dün-
yada 202 milyon ki inin i sizdir ve 
bu say  bir önceki y la göre 5 milyon 
ki inin daha i siz kald  anlam na 
gelmektedir. Bu durum, istihdam n, 
artan i gücüyle uyumlu bir ekilde 
geli emedi i gerçe ini ortaya koy-
maktad r.

Küresel düzeydeki i sizli in de-
vasa bir ekilde art  gösterdi i böl-
geler olan Do u ve Güney Asya, ek 
i  arayanlar n yüzde 45’inden fazla-
s n  temsil etmektedir. sizlik ko-
nusunda Do u ve Güney Asya’dan 
sonraki sorunlu bölgeler olarak Sah-
ra-Alt  Afrika ve Avrupa gelmekte-
dir. Di er yandan Latin Amerika’n n 
küresel i sizlik rakamlar na katk s  
50 bin ki iden az olmu tur veya bu 
oransal ifadeyle 2013’deki toplam 
i sizlik art n n yüzde 1’ine kar l k 
gelmektedir.

Genel olarak, kriz ba lant -
l  küresel i  olanaklar ndaki aç k, 
2008’deki mali krizin ba lang c n-
dan beri artm , bunun yan  s ra i  
arayanlar n say s ndaki önemli yük-
seli  de devam etmi tir. 2013’te bu 
art  62 milyona ula m t r. Söz ko-
nusu 62 milyon ki inin 32 milyonu-
nun ek i  arad , 23 milyon ki inin 
cesaretinin k r larak art k i  aramay  
b rakt , ekonomik anlamda faal 
olmayan 7 milyon ki inin ise emek 

piyasas na dahil olmay  tercih etme-
di i tespit edilmi tir.

…ve hali haz rdaki e ilimler göz 
önünde tutuldu unda, i sizli in 
2018’e kadar 13 milyon ki i daha 
art na yol açarak…

E er hali haz rdaki e ilimler de-
vam ederse küresel i sizlik, a amal  
da olsa daha da kötüle erek, 2018 
itibariyle 215 milyon ki iyi a acak-
t r. Bu zaman dilimi süresince, her 
y l emek piyasas na girmesi bekle-
nen 42,6 milyon i  arayan ki i say -
s ndan daha az olan y ll k 40 milyon 
civar nda yeni net i  olana  yarat la-
bilir. Bu sa lanabilirse, küresel i siz-
lik oran  önümüzdeki be  y l boyun-
ca büyük bir ölçüde sabit kalabilir 
ve bu krizden önceki küresel i sizlik 
oran ndan yüzde 0,5 daha yüksek 
bir orana kar l k gelebilir.

…gençlerin i sizli e ili kin bu 
geli melerden çok daha fazla 
etkilenmelerine neden olarak,…

Özellikle gençler bu zay f ve 
düzensiz büyümeden daha fazla et-
kilenmektedir. 2013’te 15-24 ya  
aras ndaki -bir önceki y la göre 1 
milyon daha fazla olmak kayd y-
la- 74,5 milyon gencin i siz oldu u 
tahmin edilmektedir. Küresel genç 
i sizli i oran , yeti kin i siz oran n n 
neredeyse üç kat  olan yüzde 13,1’e 
ula m t r. Daha aç k bir ekilde 
söylemek gerekirse, genç i sizli i-
nin yeti kin i sizli ine oran  tarihi 
zirvesine ula m t r. Genç i sizli i, 
Latin Amerika, Karayipler ve Güney 
Avrupa’n n yan  s ra Orta Do u ve 
Kuzey Afrika’da da dikkat çekici e-
kilde yüksek bir seyir izlemektedir.

Konuya ili kin bilgi elde edi-
lebilen ülkelerde, e itim almayan 
veya istihdam edilmeyen gençlerin 
oran n n, krizin ba lang c ndan beri 
t rman ta oldu u tespit edilmi tir. 

Belirli ülkelerde, 15-29 ya  aras n-
daki gençlerin neredeyse dörtte biri, 
ne e itim almaktad r ne de istihdam 
edilmektedir.

…geli mi  ekonomilerde uzun 
dönemli i sizli in yo unla mas n  
beraberinde getirerek,…

Ekonomik toparlanman n zay f 
bir seviyede kalmas  ve i sizlik sü-
resinin ciddi bir ekilde uzamas , 
güçsüz i  olana  yaratabilme kapa-
sitesinin göstergesidir. Birçok geli -
mi  ekonomide, kriz öncesi dönem-
le kar la t r ld nda i sizli in iki 
kat na ç kt  görülmektedir. Avro 
bölgesinde devam eden kriz ko ul-
lar  alt nda ortalama i sizlik süresi 
örne in Yunanistan’da dokuz ay, 
spanya’da ise sekiz aya ç km t r. 

Kayda de er ekonomik toparlan-
man n ya and  ABD gibi ülkelerde 
dahi i sizlik, i  arayanlar n yüzde 
40’ ndan fazlas n  etkilemektedir.

Bu tür uzun dönemli i sizlik, 
ekonomik etkinliklerin h zlanmaya 
ba lamas na ra men, emek piyasa-
s ndaki toparlanma h z n n sekteye 
u rayaca  anlam na gelmektedir. 
Uzun dönemli i sizlik ve emek piya-
salar n n toparlanma h z n n sekteye 
u ramas , devlet hazinesi üzerinde 
ciddi bir yük olu turacakt r ve hü-
kümetlerin e er mali aç k vermek 
istemiyorlarsa, harcamalarda kesin-
tiye giderek vergileri art rmalar n  
zorunlu k lacakt r. Daha da önemli-
si, i  arayan ki ilerin, uzun dönemli 
i sizlik nedeniyle mesleki ve teknik 
becerilerini yitirmeleri sonucunda 
kendilerine uygun bir i  bulmalar  
daha zor hale gelmektedir.

…ve de erken toparlanmay  ilk 
olarak i gücü kat l m oranlar  
üzerinden,…

gücüne kat l m oranlar  topar-
lanmamakla beraber kriz öncesin-

Özet Çeviri: Güven SAVUL
TÜRK-  Te kilatland rma Uzman
guvensavul@turkis.org.tr
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dekinden yüzde 1 daha dü ük bir 
oranda kalmaktad r. gücüne ka-
t l m oranlar , özellikle çok say da 
kad n n emek piyasas  d nda kal-
d  Do u ve Güney Asya dü mü -
tür. Bunun yan  s ra e itime ve e i-
tim olanaklar na ula mda geli me 
ya and  söz konusu bölgelerdeki 
genç nüfusun beklentilerini güçlen-
direrek, daha ileri ya larda emek pi-
yasas na girdikleri rapor edilmekte-
dir. Geli mi  ekonomik bölgelerde, 
özellikle gençlerin emek piyasas nda 
kendilerine yönelik i  olanaklar  ol-
du una inanmamalar ndan dolay  
–gençlerin- i gücü kat l m oranlar -
n n dü tü ü belirtilmektedir. Orta 
ve Do u Avrupa gibi di er bölgeler-
de ise i gücüne kat l m oranlar n n 
artt  vurgulanmaktad r. Sosyal 
güvenlik sisteminin daha az geli -
mi  oldu u ve (kay tl ) istihdamda 
büyük kay plar n ya and  di er 
kimi ülkelerde, önceden ekonomik 
aç dan faal olmayanlar n emek piya-
sas na dönerek, kaybettikleri hane 
halk  gelirini kar lamak amac yla 
kay t d  istihdam  kabullendikleri 
rapor edilmektedir.

…ikinci olarak k r lgan 
istihdam n, toplam istihdam n 
yüzde 48’ine ula mas  
üzerinden,…

Kendi nam ve hesab na çal ma 
veya ücretsiz aile i çili i eklinde 
ortaya ç kan k r lgan istihdam, top-
lam istihdam n yüzde 48’ine kar l k 
gelmektedir. K r lgan istihdam ko-
ullar  alt ndaki maa l  ve yevmiyeli 

i çiler, sosyal güvenli e ve güvence 
sa layacak bir ücrete ula mada çe-
itli sorunlarla kar la makta veya 

söz konusu olanaklara hiç ula ama-
maktad r. K r lgan istihdam ko ulla-
r  alt nda çal mak zorunda olan ki i 
say s , 2013’de yüzde 1’lik bir art  
göstermi tir ve bu kriz öncesindeki 
y llara göre k r lgan istihdam ko ul-
lar  alt nda çal anlar n n oran n n 
be  kat artt  anlam na gelmektedir.

…üçüncü olarak günlük 2 ABD 
Dolar ’ndan az bir gelirle ya ayan 
çal an yoksul say s n n 839 
milyon olmas  üzerinden,…

Çal an yoksullar n say s  önce-
ki on y ll k dönemlere göre daha da 
yava  olsa dahi gerilemeye devam 
etmektedir. 2013’te 375 milyon i -
çinin (veya toplan istihdam n yüz-
de 11,9’unun) günlük 1,25 ABD 
Dolar ’ndan daha dü ük bir gelirle 
ya amaya çal t ; di er yandan, 
839 milyon i çinin (veya toplam is-
tihdam n yüzde 26,7’sinin) günlük 2 
ABD Dolar  veya 2 ABD Dolar ’ndan 

daha dü ük bir gelire sahip oldu u 
belirtilmektedir. 2000’lerin ba na 
bak ld nda günlük 1,25 ABD Do-
lar  ile ya amak zorunda olanlar n 
say s n n 600 milyon, 2 ABD Dolar  
ve alt ndaki günlük bir gelirle ya a-
mak zorunda olanlar n say s n n ise 
1,1 milyardan fazla oldu u rapor 
edilmektedir. Bu verilerden yola 
ç k ld nda çal an i siz say s n n 
-2000’lerin ilk y llar yla kar la t -
r ld nda- kayda de er bir azal  
sergiledi i sonucuna ula lmaktad r. 
Buna kar n çal an yoksullu unda-
ki azalma durmu tur. 2013’de a r  
yoksul olanlar n say s ndaki dü ü  

ILO’nun dünya genelindeki istihdam n genel görünümünü 
ele ald  ve bunu bölgesel düzeyde derinlemesine 

inceledi i “Küresel stihdam E ilimleri 2014 Raporu” 
yay nland . ILO, 2008 mali krizi sonras nda istihdam 

aç s ndan sorunlar n hala devam etti ini ve gerekli önlemler 
al nmamas  halinde bu sorunlar n daha da a rla abilece ini 
vurgulamaktad r. Uzun dönemli i sizli e ba l  olarak emek 
piyasas  d nda kalanlar n, mesleki bilgi ve becerilerinde 
kay plar ya ad , bunun da önümüzdeki döneme ili kin 
i  bulabilme umutlar n  oldukça azaltt  raporda ifade 
edilmektedir. Genç i sizli inin, dünya genelinde ciddi 

bir sorun olmaya devam etti ine dikkat çekilen raporda, 
istihdam edilmeyen ve e itim alamayan gençlerin oran nda, 
2008 krizinden beri bir art  oldu u da dile getirilmektedir.

ILO’nun bu raporda istihdama yönelik sorunlara çözüm 
önerisi, aktif istihdam politikalar na daha fazla a rl k 

verilmesi eklindedir. Kapitalist üretim tarz n n yap sal 
sorunlar n n neler oldu una ve bunlar n ne gibi sonuçlar 
do urdu una de inmekten kaç n lan Küresel stihdam 

E ilimleri 2014 Raporu’nda, aktif emek piyasas  politikalar  
ile piyasada üretilen mal ve hizmetlere olan talep art  
aras ndaki ili kiye dikkat çekilmektedir. Di er yandan 

ILO’nun, ABD Dolar  üzerinden günlük kazançlar  temel 
alarak yapt  “ geli mekte olan ülkelerde orta s n f 

büyüyor” eklindeki de erlendirmesi de ele tiriye aç kt r. 
Sonuç olarak i sizlik ve yeni istihdam olanaklar  

yarat lmas n n önündeki engeller, ILO taraf ndan, dünya 
genelinde ya am n  ücretli bir i  ili kisi arac l yla 

sürdürmeye çal anlar n kar la t  en ciddi sorunlar olarak 
tan mlanmaktad r.
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küresel düzeyde yaln zca yüzde 2,7 
olmu tur. 2013, son on y lda –kriz-
den hemen önceki y llara hariç ol-
mak kayd yla- a r  yoksulluk oran -
n n en az dü ü  sergiledi i y l olarak 
kayda geçmi tir.

…ve son olarak kat  bir kay t d  
istihdam üzerinden etkileyerek, 
çe itli sorunlara yol açmaktad r.

Kay t d  istihdam, bölgesel de-
i kenleri oldukça büyük olmak 

kayd yla birçok ülkede yayg n bir 
durum olarak gözlemlenmektedir. 
Do u Avrupa, Ba ms z Devletler 
Toplulu u (BDT) ve az say daki 
geli mi  ülkede kay t d  istihdam 
hala toplam istihdam n 20’sinin üze-
rindedir. Latin Amerika’daki baz  
ülkeler, kay t d l k oran n n yüzde 
50’nin alt na indirilmesi konusunda 
kayda de er bir ilerleme kaydeder-
ken, And Da lar  Bölgesi ve Orta 
Amerika’daki ülkelerde kay t d l k 
oran  yüzde 70 ve üzerinde bir se-
yir izlemektedir. Güney ve Güney 
Do u Asya’daki ekonomilerde daha 
yüksek kay t d l k oranlar  gözlem-
lenmektedir. Bu bölgelerdeki kimi 
ülkelerde, kay t d l k oran  toplam 
istihdam n yüzde 90’ na ula mak-
tad r. Bu bölgelerdeki kay t d l  
dü ürme e ilimi güçlü bir görünüm 
sergilemi  olsa bile, kay tl  i  olanak-
lar ndaki yetersizlikler, yoksullu un 
sürdürülebilir bir ekilde azalt lma-
s n n önünde engel olu turmaktad r.

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

Küresel emek piyasalar nda gö-
rülebilecek olas  daha h zl  bir to-
parlanma, toplam talepteki aç k 
taraf ndan engellenmektedir. Bu ba-
k mdan, birçok geli mi  ekonomide, 
hali haz rda yürütülmekte olan mali 
konsolidasyon, üretim art ndaki 
daha h zl  bir geni lemenin sürün-
cemede kalmas na yol açmakta, 

bunun yan  s ra özel tüketimi azalt-
maktad r. Bu rapor, makro ekono-
mik politikalar n yeniden denge-
lenmesinin ve emek gelirlerindeki 
art n, istihdama ili kin görünümü 
kayda de er bir biçimde iyile tirece-
ini savunmaktad r. Konuya ili kin 

simülasyon uygulamas , yüksek ge-
lire sahip G20 ülkelerinde, bu tür 
bir yeniden dengelemenin, i sizlikte 
2020’ye kadar yüzde 1,8’lik bir aza-
l a –di er bir ifadeyle 6,1 milyon 
ek i  olana na- katk  sa layaca -
n  iddia etmektedir. Söz konusu bu 
hedeflere ula lmas , mali hedeflere 
ula lmas n  da destekleyecektir. 
Esas olarak simülasyon sonuçlar  bu 
tür bir politika yakla m n n temel 
durum senaryosu üzerinde kayda 
de er bir geli me sa lanaca n  da 
ileri sürmektedir.

Para politikas , toplam talebi ar-
t r c  kazanca yönelik bir etki sa -
layarak i levsel bir nitelik ta maya 
devam etmektedir. Cari para politi-
kas  rejiminin etkisine yönelik tah-
minler, politika belirleyicilerin, e er 
mali kriz kar s nda aceleci bir para-
sal giri imde bulunmam  olsalar, i -
sizli in geli mi  olan büyük ülkeler-
de bugün, yüzde 1-2’lik daha yüksek 
bir görünüm sergiliyor olabilece ini 
ortaya koymaktad r. Son e ilimler, 
yine de i levsel bir nitelikteki para 
politikas  taraf ndan olu turulan ek 
likidite pay  art n n, reel ekonomi-
den çok varl k piyasalar na do ru ol-
du unu belirtmektedir. Bu durum, 
tahvil ve konut fiyatlar nda bir art  
riski yaratmakta ve sürdürülebilir i  
olanaklar  yarat lmas n n üzerindeki 
yükü art rmaktad r.

Hali haz rdaki yetersiz talep, 
önümüzdeki dönem için talebe yö-
nelik kaynak belirsizli i, büyük 
firmalar  reel ekonomiye yat r m 
yapmaktan çok, hisselerini geri al p 
hissedarlara kar pay  da tmaya yön-
lendirmektedir. Tahminler, baz  ül-
kelerdeki i e al mlar konusundaki 
belirsizli in, -ekonomik toparlan-

mada bir devaml l k görülse dahi- 
i sizli in t rmanmas  ve toplam tale-
bin yetersiz bir seviyede kalmas na 
ili kin bir bask y  do urabilece ini 
ortaya koymaktad r. Sonuç, istih-
dam yarat lmas  üzerinde daha fazla 
s n rlama demektir.

…ve emek piyasas  ile sosyal 
politika konular na daha fazla 
dikkat edilmelidir.

Cesaret k r lmas  ve art  göste-
ren uzun dönemli i sizli e ba l  ola-
rak 23 milyon insan n emek piyasas  
d nda kald  tahmin edilmektedir 
ve faaliyet d l  ve meslek-vas f 
uyumsuzlu unu ortadan kald rma-
ya yönelik, güçlü aktif emek piyasa-
s  politikalar na gereksinim duyul-
maktad r. Asl nda, çok fazla say da 
i çinin cesaretinin k r lmas  ve i -
gücü d nda kalmas yla beraber, 
i çilerin vas fs zla mas  ve sonunda 
kendilerine i  bulma olana  sa la-
yan mesleki, teknik bilgi ve beceri 
birikimlerini tamamen kaybetme 
riski ortaya ç kmaktad r. Bu duruma 
kar n, kamu harcamalar n n s n rl  
bir bölümü aktif emek piyasas  po-
litikalar na ayr lmaktad r. Göreceli 
bir biçimde bu konuda daha ge-
li mi  kurumlara ve uygulamalara 
sahip olma e ilimindeki OECD ül-
kelerinde dahi, aktif emek piyasa-
lar  politikalar na yönelik 2011’de 
GSY H’nin yüzde 0,6’s ndan daha az 
bir harcama yap lm t r. Tahminler, 
aktif emek piyasas  politikalar na 
en fazla harcama yapan ülkelerde-
kine benzer bir ekilde, GSY H’den 
aktif emek piyasas  politikalar na 
yönelik yap lacak harcaman n yüz-
de 1,2’ye ç kar lmas n n, geli mi  
ekonomilerde ve Avrupa Birli i 
bölgesinde 3,9 milyon ki ilik ek bir 
istihdam olana  yarat labilece ini 
ortaya koymaktad r. Hali haz rda, 
aktif emek piyasas  politikalar na 
en az harcama yapan ülkeler, muh-
temelen a rl kl  olarak kendi emek 
piyasalar n n geli mi  i leyi inden 
yararlanan ülkelerdir.
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SÜLEYMAN ÇELEB  Z YARET
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve D SK eski Genel 

Ba kan  Süleyman Çelebi 16 Ocak 2014 günü Genel Ba kan 
Atalay’  ziyaret etti.

FARUK BARUT’U 
KAYBETT K

Tes-  Sendikam z n eski 
Genel Ba kanlar ndan Faruk 
Barut, 17 Ocak 2014 günü 
vefat etti. Barut’un cenazesi, 
18 Ocak 2014 günü Kar ya-
ka Camiinde k l nan nama-
z n ard ndan Kar yaka Me-
zarl nda topra a verildi. 

Faruk Barut 1935 y l nda anl urfa’da do du. DS ’de i e 
ba lad . Diyarbak r Bölgesi Su çileri Sendikas  Genel 
Ba kan  (1966-1967), Tes-  Federasyonu Genel Sek-
reter Yard mc s  (1967-1969), Federasyon Genel Mali 
Sekreteri (1969-1971), Genel Sekreteri (1971-1983), 
Tes-  Sendikas  Genel Sekreteri (1983-1986) görev-
lerinde bulundu. 1986 y l nda Tes-  Sendikas  Genel 
Ba kan  oldu. Bu görevini 1996 y l na kadar sürdürdü. 
Barut’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Tes-  Sendikas  
toplulu una ba sa l  dileriz.

KAMU-SEN GENEL BA KANI
Kamu-Sen Genel Ba kan  smail Koncuk ve beraberindeki-

ler 6 ubat 2014 günü Genel Ba kan Ergün Atalay’  ziyaret etti.

YEN  HAVA-  YÖNET M
Hava-  Sendikam z n yeni Genel Ba kan  Ali Kemal Tatl -

bal ve yönetim kurulu üyeleri TÜRK-  Genel Merkezini ziya-
ret ederek, Genel Ba kan Ergün Atalay ve Genel Sekreter Pev-
rul Kavlak ile görü tü.

400. SAYIMIZA ULA TIK
Yay n ya am na 1963 y l nda ba layan TÜRK-  

Dergisi bugün 400. Say s na ula t . lk say s  15 Mart 
1963 tarihinde yay mlanan TÜRK-  Dergisi, 1974-
1978 dönemi d nda, bu 50 y ll k süre zarf nda yay n 
hayat n  kesintisiz sürdürdü. Bu yönüyle, 50 y ld r ke-
sintisiz yay mlanan ve 400. Say ya ula an ender yay n 
organlar ndan biri oldu. 

TÜRK-  Dergisi, bugün, Türkiye i çi s n f  ve sen-
dikac l k hareketini inceleyen ara t rmac lar ve tarihçi-
ler için de önemli bir ba vuru kayna . TÜRK-  Der-
gisi, ülkemizin ve çal ma ya am n n temel konular na 
ili kin uzman ve akademisyen görü lerinin derlenmesi 
ve etkili bir tart ma platformu olu turulmas  yönünde 
önemli bir kazan m elde etti.

TÜRK-  Dergisi birinci say s n n künye sayfas .



TEKGIDA-

Evyap’ta Ta erona Hay r!
EVYAP’ta, (Evyap Sabun, Ya , Gli-

serin Sanayi ve Ticaret A .), ta eron 
çal anlar n haklar n n güvence alt na 
al nmas  ve toplu i  sözle mesinden 
yararlanmalar  için Tekg da-  Sendi-
kam z n istikrarl  çal malar  ve srarl  

talepleri sonuç verdi. EVYAP yetkililerinin Sendikan n 
taleplerini kabul edilebilir bulmas yla, görü meler kar-

l kl  anla mayla sonuçland . As l i i ve yard mc  i leri 
yaparken çal t r lan yakla k 200 civar ndaki ta eron 
i çi, as l i veren i çisi olarak kadroya al nd  ve 1 ubat 
2014 tarihi itibariyle Tekg da-  Sendikam za üye oldu-
lar. Yap lan protokol çerçevesinde toplu i  sözle me-
sinden de yararlanmaya ba lad lar.

EKER-

eker-  Geçici çilere 
Kadro Talep Etti

Türkiye genelindeki eker fabrikalar nda çal an ge-
çici i çilerin kadroya al nmas n  isteyen eker-  Sendi-
kam z, haz rlad  dosyay  Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan  Faruk Çelik’e sundu. 2000 y l ndan bu yana 

eker fabrikalar nda çal an memur 
ve i çi say s n n sürekli geriledi ini, 
kadrolu al m yap lmad n  ifade eden 
eker-  Sendikas  Genel Ba kan  sa 

Gök, geçici i çilerin kadroya al nmas  
amac yla haz rlad klar  dosyay  Bakan 
Çelik’e sunduklar n  söyledi. Gök, “ e-

ker sanayinin ihtiyac  olan personel temininin bir an 
önce gerçekle tirilmesi hususunda bir çal ma yapan 
Sendikam z, bu kapsam do rultusunda haz rlanan ve 
içinde eker fabrikalar nda y llard r geçici i çi statü-
sünde çal an kampanya ve mevsimlik i çilerin kadroya 
al nmas  konular n n yer ald  bir dosyay  Say n Baka-
na iletti” dedi. Gök, yapt  aç klamada, unlar  söyledi: 
“Hat rlanaca  üzere eker fabrikalar n n özelle tirme 
kapsam na al nd  2000 y l ndan bu yana Türkiye e-
ker Fabrikalar  A . bünyesinde memur, sözle meli ve 
i çi statüsünde çal an personel say s  30 bin 612’den, 

13 bin 220 ki iye kadar dü mü  durumda. Söz konusu 
s k nt  eker sanayinin as l faaliyetlerinin yürütüldü ü 
bölümlerde üretimin süreklili ini de tehdit eder hale 
gelmi tir. eker-  Sendikas  olarak yapt m z çal ma, 
Türk eker bünyesinde çal an geçici ve mevsimlik i çi-
lerin kadroya al nmalar  ve eker sektörünün gelece i 
aç s ndan büyük önem arz etmektedir.”

T. MADEN-  / TES-

Maden ve Enerji 
çilerinden Suç 

Duyurusu
Öze l l e t i rmeye 

kar  direnen ve 40 
otobüsle Ankara’ya 
gelmek üzere yola 
ç kan ancak, yolla-
r  jandarma ve polis 
taraf ndan araçlar n 

ruhsatlar , kontak anahtarlar  al narak yola ç k lar  en-
gellenen, çoluk çocuk kad n geri dönmek için yürümek 
zorunda kalan maden ve enerji i çileri ad na, Türkiye 
Maden-  ve Tes-  Yata an ubeleri suç duyurusunda 
bulundu. ubeler, suç duyurusuna gerekçe olarak, te-
mel hak ve özgürlüklerin, seyahat özgürlü ünün hiçbir 
yasal gerekçe olmadan hukuk d  biçimde engellendi-
ini ileri sürdü.

GENEL MADEN-

Armutçuk’ta Ta eron 
Tepkisi

Türkiye Ta kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk 
Müessesesi’nin yeralt nda tamir-tarama i lerinin ta e-
ron firmalara ihale edilmek istenmesine maden i çileri 
tepki gösterdi. 22 Ocak 2014 tarihinde TTK Armut-

çuk Müessesesi önünde toplanan 500’ü 
a k n maden i çisi sloganlar atarak 
Genel Maden-  Sendikas  Armutçuk 
ubesi’ne kadar yürüdü. Yürüyü  bo-

yunca, “Susma, hayk r, ta erona ha-
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y r”, “Maden i çisi demokrasi bekçisi”, “Madenci, sen-
dika omuz omuza”, “Ta eron istemiyoruz” sloganlar  
att . Yürüyü e, GM S Genel Ba kan Yard mc s  Sat l-
m  Uluda , Genel Sekreter Behzat Cink l ç, Armutçuk 
ube Ba kan  sa Mutlu ve ube Yöneticileri de kat ld . 

Armutçuk ubesi önünde maden i çilerine hitap eden 
Armutçuk ube Ba kan  sa Mutlu, “Burada toplan-
mam z n sebebi Armutçuk Müessesesi’nde tamir ve 
tarama i lerinin ta erona verilmesi için 17 ubat’ta 
yap lacak ihaleye tepki göstermektir. Ta erona hay r 
demek için buraday z. TTK’da ta eron çal t r lmas na 
kar y z. Ocaklar m za ta eron sokmamak için eylem-
lerimiz artarak devam edecektir. Kurum yöneticilerini, 
ocaklara ta eron sokmak için de il i çi aç klar n n gi-
derilmesi için mücadele etmeye ça r yoruz. Son dö-
nemlerinde en onurlu direni i gösteren Yata an ma-
den i çilerine buradan selam olsun. Yüre imiz onlarla 
beraber” dedi.

PETROL-

ZENT VA’da ten 
At lanlar Geri Al ns n

Petrol-  Sendikam z n uzun y llard r örgütlü oldu-
u Zentiva Sa l k Ürünleri San. ve Tic. A . i yerinde 

21 ubat itibariyle 16 Petrol-  üyesi i ten ç kar ld . 
Petrol-  Trakya ubesine ba l  ve 420 Petrol-  üyesi-
nin çal t  Zentiva’da, i veren, yakla k bir buçuk ay 
önce üretimdeki daralmay  gerekçe göstererek 50 i çi-
nin i  akdine son verece ini  aç klad . Petrol-  ise, i -

çinin r zas  olmadan i ten ç karmalar n 
kesinlikle kabul edilmeyece ini ve bir 
i çinin dahi r zas  al nmadan i  akid-
lerinin fesih edilmeyece ini bildirdi. 

ten ç karmalar n gönüllülük esas na 
dayanmas   ve te vik olarak 8 maa  ik-

ramiye verilmesi konusunda i verenle anla ld . Anla -
man n ard ndan  23 i çi gönüllü olarak i ten ayr ld . 

ten ayr lan i çi say s n n i verenin arzulad  düzey-
de olmamas  nedeniyle, i veren, 20 ubat 2014 günü 
gece vardiyas nda çal an 9 i çiyi ve ard ndan 7 i çiyi 
r zalar  olmadan i ten ç kard . verenin bu hukuksuz 
i ten ç karmalara ba lamas  nedeniyle, i ten at lan i -
çiler i yeri önünde di er i çiler de fabrika içerisinde, 
i yerlerini terk etmeyerek eyleme ba lad . 

Petrol-  Sendikam z konuyla ilgili olarak yapt  
bas n aç klamas nda, uzun y llard r, toplu sözle me 
yap lan Zentiva i yerindeki bu haks z i ten ç karmala-
r  k nad klar n  belirtti. Y llard r yüksek karlar n elde 
edildi i bu i yerinde, i verenin  kriz riski nedeniyle i -
çilerden fedakarl k beklemesi ya da i ten ç karmas n n 
kabul edilemez oldu u vurguland . Zentiva i yerinde 
i verenin verdi i kararda srar  halinde, Petrol- ’in 
tüm üyeleriyle Zentiva i çisinin ba latt  eylemin ar-
kas nda olaca  söylendi.

TEKS F

YATSAN Emekçileri 
Teksif’te

Teksif Sendikam z n bir süredir örgütlenme çal -
malar n  sürdürdü ü zmir Torbal ’da bulunan YAT-

SAN A ’de büyük ço unluk Teksif’e 
üye oldu. Teksif, Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl ’na “Yetki Tespiti” 
ba vurusunda bulundu ve yetkiyi ald . 

yerinde bir y la yak n bir zamand r 
devam eden örgütlenme çal mas  s -
ras nda 10 i çi sendikal  olduklar  ge-

rekçesiyle i lerinden at lm  ve hukuki süreç Teksif 
Sendikam zca sürdürülmü tü. Konuyla ilgili olarak 
Teksif’ten yap lan aç klamada, “YATSAN i çisi bilinçli 
olarak ç kt  emek yolunda, 60 bin üyemiz gibi kendi 
hür iradesi ile Teksif üyesi olmu tur. Hat rlanmal d r 
ki, Teksif 50 y ll k tarihinde ne i verenlerin, ne hükü-
metlerin ne de belli siyasi odaklar n güdümünde veya 
hizmetinde olmu tur. Teksif rk, dil, din, cinsiyet, si-
yasi görü  gözetmeksizin her üyesini kucaklam  ve 
gerek tekstil i koluna gerekse Türk Sendikac l k Ha-
reketine ad n  alt n harflerle yazd rm t r.”

DER TEKS

Punto Deri’den 39 çi 
Daha At ld

Konfederasyonumuza ba l  Deri-
teks Sendikam za üye olduklar  gerek-
çesiyle stanbul Zeytinburnu’nda bu-
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lunan Punto Deri Fabrikas ’ndan ç kar lan 40 i çinin 
direni i sürerken, 7 Ocak 2014 tarihi itibariyle 39 i çi 
daha i ten ç kar ld . ten ç kar lan 39 i çi de, di er 
i çilerle beraber direni e kat ld . Direni lerini sürdü-
ren i çilerden Ramazan Aydemir, i ten ç kar lmalara 
ili kin, “ irket küçülmek bahanesiyle arkada lar m z  
i ten att , ancak küçülmek yerine büyüdü ünü görü-
yoruz her gün yeni bir yer aç yorlar. Bu da gösteriyor 
ki arkada lar m z sendikal  olduklar  için i lerinden 
at ld lar” dedi.

TGS

Anadolu’da Örgütlenme 
Ata

Türkiye Gazeteciler Sendikas  (TGS), örgütlenme 
kampanyas n  yerel gazetelere de yayd . Yak n zaman-
da yap lan genel kurulun ard ndan olu an yeni mer-

kez yönetimi, Anadolu’da örgütlenme 
kampanyas n  h zland rma karar  ald . 
Genel Kurul öncesinde Zonguldak’ta 
ba layan Anadolu ç kartmas , Kocaeli 
ile devam etti. Yeni yönetim ve stan-
bul ube yöneticileri Kocaeli’de gazete-

cilerle bir araya geldi. TGS Genel Ba kan  U ur Güç, 
Genel Örgütlenme Sekreteri Arzu Demir, stanbul ube 
Ba kan  Gökhan Durmu  ve ube Sekreteri Sevgim 
Denizalt ’n n kat l m yla Kocaeli’de yap lan toplant ya 
yerel bas nda çal an gazeteciler kat ld . Ziyarette ko-
nu an TGS Genel Ba kan  U ur Güç, yeni yönetimin 
Anadolu’ya ilk ziyaretini Kocaeli’ye gerçekle tirdikleri 
için mutlu olduklar n  dile getirerek, “TGS olarak geç-
mi  dönemde baz  s k nt lar ya ad k. Bu yüzden yerel 
gazetecilerin sorunlar n n çözülmesi konusunda ta-
raf olamad k. Ancak bundan sonra yerel gazetecilerin 
sorunlar  da önceliklerimiz aras nda yer alacak” diye 
konu tu. TGS’nin gazetecilik mesle ine itibar kazan-
d rmak için mücadele etti ine de inen Güç, “Toplu 
sözle meler ile özlük haklar  koruma alt na al nabilir. 
Hep birlikte mücadele edersek bütün sorunlar m z n 
üstesinden gelebiliriz. Bizler bunun mücadelesini ve-
rece iz” dedi.

TÜRK METAL

sdemir’de Örgütlenme 
Süreci Devam Ediyor

Türk Metal Sendikam z n, skenderun Demir-Çe-
lik Fabrikas ’ndaki örgütlenme çal malar  yo un bir 
biçimde devam ediyor. Türk Metal’e 
kat lan sdemir emekçileri, Sendika-
m z n e itim tesislerinde be er gün-
lük e itim toplant lar na kat l yorlar. 
Ankara Büyük Anadolu Hotel’de 2-7 
ubat 2014 günlerinde yap lan e itim 

toplant s nda, TÜRK-  Genel Sekreteri ve Türk Me-
tal Sendikas  Genel Ba kan  Pevrul Kavlak bir konu -
ma yapt . Kavlak, “ sdemir emekçilerinin davas  art k 
sadece sdemir de ildir, bütün metal i  kolunda çal -
an i çilerdir” dedi. skenderun’da sdemir ubesinin 

aç ld n  belirten Kavlak, art k skenderun’da sendi-
kal hayat n nabz n  Türk Metal’in tuttu unu söyledi. 
Kavlak siyasilere de seslenerek unlar  ifade etti: “Bu 
sahte sendikac larla yan yana olmak demek, bütün bu 
günahlara ortak olmak demektir, bu günaha girmeyin. 
Siyasilere tavsiyem, i çinin onlara neden sahte sendi-
kac  dedi ini ö renin. Sendikal dünyada onlara neden 
fotokopici sendika ismini takt klar n  ara t r n. Neden 
s f rc  sendika dendi ini anlay n. Bunlar n cevab n  
ö renin. Ö rendikten sonra nerede duraca n za ka-
rar verin” dedi.

HAVA-

305 THY çisinin Geri 
Dönü leri Ba l yor

Hava-  Sendikam zdan yap lan aç klamaya göre, 
24. Dönem Toplu  Sözle mesinde mutabakata var lan 
protokol anla mas  gere i THY AO. Yönetimi ile Hava-

 Sendikam z aras nda olu turulan komisyon çal ma-
lar  tamamland  ve 256 üyenin i ba  yapmas  uygun 
görüldü. Teknik A .’deki 33 üyenin de 
i e dönü leri ba lad .
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Hava-  aç klamas nda u görü lere yer verildi: 
“Baz  üyelerimiz i veren taraf ndan disiplin suçu niteli-
indeki suçlar kapsam nda görüldü ünden i e iadeleri 

konusunda mutabakat sa lanamam t r. Bu arkada la-
r m z için anla ma protokolüne erh dü ülmü  ve arka-
da lar m z n yasal haklar n  aramas  hususunda ve hu-
kuki süreçte kendilerine Sendikam zca her türlü destek 
verilecektir. Sendikam z yeni yönetimi göreve geldi i 8 
Aral k 2013 tarihi itibariyle ola anüstü bir gayret gös-
tererek yakla k yedi ay süren grevi ba ar yla bitirmi  
ve bu k sa süreçte sendikal ya amda örne ine az rast-
lan lacak bir ba ar ya daha imza atarak, i yerinden at -
lan yüzlerce üyemizin i e dönü ü sa lanm t r. Bu k sa 
süreçte ayr ca yakla k 3 bin yeni üye Sendikam za üye 
yap larak Ocak 2014 istatistiklerinde Sendikam z üye 
say s  16.517’ye yükselmi  ve Sendikam z ta mac l k 
i kolunun en büyük sendikas  olmu tur.”

GÜVENL K-

Vak fbank Özel 
Güvenlikleri 
Örgütleniyor

Türkiye’nin dört bir yan nda örgütlenme çal -
malar na h zla devam eden Güvenlik-  Sendikas  
stanbul’da bulunan Vak fbank Özel Güvenlikleri ile 

bir araya geldi. Güvenlik-  Sendikas  Genel Ba ka-
n  Bolat Ankaral ’n n kat ld  toplant ya Vak fbank 
Özel Güvenlik Görevlilerinin yo un ilgisinin oldu. 22 
ubat 2014 günü TÜRK-  1. Bölge Temsilcili i’nde 

gerçekle tirilen toplant da Genel Ba kan Ankaral , 

hem Güvenlik- ’i tan tt  hem de özel 
güvenlik görevlilerinin i ko ullar  ve 
yasal haklar  ile ilgili sordu u sorular  
yan tlad .

Toplant da, TÜRK-  1. Bölge Tem-
silcisi Faruk Büyükkucak da bir konu ma yapt . Ko-
nu mas nda, i çilerin anayasal hakk  olan sendikala ma 
hakk n n engellenemeyece ini söyleyen Büyükkucak, 
Güvenlik-  Sendikas n n Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl ’n n Ocak ay nda aç klad  istatistiklerinde 
toplu sözle me baraj n  a mas n n, özel güvenliklerin 
toplu i  sözle mesi imzalamas  yolunda önemli bir 
ad m oldu unu söyledi. Büyükkucak, “TÜRK-  ola-
rak Konfederasyonumuz üyesi Güvenlik- ’in ve siz 
özel güvenliklerin daima yan nda olaca z ve toplu i  
sözle mesi imzalama yolunda sizlere destek verece iz. 
Umar m TÜRK- ’in de deste iyle çok yak nda toplu i  
sözle mesi imzalaya ba layacaks n z” dedi.

Büyükkucak’ n ard ndan söz alan Genel Ba kan 
Bolat Ankaral , “Güvenlik-  olarak özel güvenliklerin 
haklar n  korumak için girdi imiz bu mücadeleye 7 ki-
iyle ba lad k ama bugün 5 binin üzerinde üyemiz bu-

lunuyor” diyerek sözlerine ba lad . Bugün Türkiye’nin 
en h zl  büyüyen sendikas n n Güvenlik-  oldu unun 
alt n  çizen Ankaral , bunun tek nedenin Güvenlik-  
Sendikas ’n n kuruldu u günden beri her zaman ve 
her yerde özel güvenliklerin haklar n  sonuna kadar 
savunmas  ve bunun için mücadele etmesi oldu unu 
söyledi. Ankaral , tek bir güvenlik görevlisinin bile sen-
dikal faaliyetleri yüzünden i ten ç kar lmas  durumda, 
Güvenlik-  olarak tüm olanaklar n  seferber ederek o 
güvenlik görevlisinin yan nda yer alacaklar n  ve i e 
iade edilmesini sa layacaklar n  vurgulad .

SSendikalar m zdanendikalar m zdan
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2 Temmuz 2013

 Gelir Testinde Hedef Tutmad : 
Türkiye genelinde Genel Sa l k 
Sigortas  (GSS) kapsam nda 18 
ya n  dolduran ve herhangi bir 
i te çal mayan yakla k 25 mil-
yon ki inin gelir testi yapt rmas  
beklenirken, yasal sürenin sona 
ermesiyle tebligat gönderilen ve 
Kas m 2012 itibar yla gelir testini 
yapt ranlar n say s  11 milyon 160 
bin ki i oldu. MHP Kütahya Mil-
letvekili Alim I k’ n soru önerge-
sini yan tlayan Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan  Faruk Çelik, 
gelir testi yapt ranlar n verilerini 
aç klad . Gelir testi yapt rmad  
için GSS d nda hiç kimsenin tu-
tulmad n  ifade eden Çelik, gelir 
testi yapt rmas  için tebligat gön-
derilen ve tebligattan itibaren bir 
ay içinde bu testi yapt rmayanla-
r n gelirinin asgari ücretin iki kat  
say larak i lemlerin bu tutara göre 
düzenlendi ini belirtti. Gelir testi 
yapt rmayanlar n say s  3.5 mil-
yon oldu undan, primlerin yapt -
r lmas  ile ilgili bir düzenlemenin 
yap laca  belirtiliyor.

23 Temmuz 2013

 2013 Kamu Toplu  Sözle -
meleri Anla mayla Sonuçlan-
d : Hükümetle Türk-  aras nda 
yürütülen Kamu Kesimi Toplu 

 Sözle mesi görü melerinde ka-
muda çal an yakla k 185 bin i -
çinin toplu i  sözle mesinde an-
la ma sa land . Dü ük ücretlerin 
iyile tirilmesinde var lan anla -
maya göre, toplu i  sözle mesinin 
yürürlük ba lang ç tarihinde ayl k 

brüt ç plak ücretleri; a) 1.100 TL/
Ay’ n alt nda olanlar n ayl k brüt 
ç plak ücretleri 1.100 TL/Ay’a 
yükseltilecektir. b) 1.850 TL/
Ay’m alt nda olanlar n ayl k brüt 
ç plak ücretlerine, 1.850 TL/Ay’  
geçmemek üzere 200 TL/Ay, iyi-
le tirme yap lacakt r. yile tirme 
sonras nda uygulanacak ücret 
zamlar  da u ekilde belirlendi: 
lk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay 

için yüzde 4, üç ve dördüncü 6 
aylar için yüzde 3 art  öngörül-
dü. kinci, üçüncü ve dördüncü 
alt  aylar için enflasyon fark  ve-
rilmesi karara ba land . Süresi 
biten Toplu  Sözle melerinin 
ikinci y l ikinci alt  ay nda (enf-
lasyon farklar  dahil) sözle mele-
rin yürürlük sürelerine göre brüt 
155,58 TL/Ay ile 158,58 TL/Ay 
aras nda ödenen Sosyal Yard m, 
brüt 180 (Yüz seksen) TL/Ay’a 
yükseltilecek ve birinci ve ikinci 
y lda ücret zamlar  oran nda ar-
t r lacakt r. Ancak, mevcut sos-
yal yard m ödemesi süresi biten 
kamu toplu i  sözle melerinin ge-
nelinde öngörülen miktar n alt n-
da olan toplu i  sözle melerinde 
ise bu ödeme, yukar da belirtilen 
miktar  a mamak kayd yla söz-
le menin birinci alt  ay nda %20 
oran nda, ikinci alt  ay  ve ikinci 
y l nda ise ücret zamlar  oran nda 
art r lacakt r.

8 A ustos 2013

 Kamu Çal anlar n n Toplu 
Sözle mesinde Anla ma Sa -
land : Çal ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan  Faruk Çelik ile 
Memur-Sen Genel Ba kan  Ahmet 
Gündo du, kamu çal anlar n n 
toplu sözle mesinde anla maya 
var ld n  aç klad lar. Buna göre, 
175 TL, 2015’te 3+3 ve enflasyon 
fark  kadar art  yap lacak. Kamu-
Sen ve KESK ise, anla maya itiraz 

ettiklerini belirtiler. Yakla k 2.6 
milyon memur ile 1.9 milyon me-
mur emeklisini ilgilendiren toplu 
sözle me görü me süreci 14 gün 
sürdü.

23 A ustos 2013

 Teksif Grevinde Mutlu Son: 
Teksif Sendikas n n 30 i yeri 
ve i letmede sürdürdü ü greve 
12 bin i çi kat ld . Son y llarda 
büyük bir dayan ma içerisin-
de yap lan grev 9 gün sürdü. Bu 
süreçte, kararl  bir duru  sergile-
yen Teksif sendikam z n olmazsa 
olmaz talepleri olan ikramiye, k -
dem zamm , fazla mesai ve ücret 
zamm  maddelerinin kabul edil-
mesi sonucunda, 23.08.2013 tari-
hinde anla ma sa lanmas  üzeri-
ne grev uygulamas na son verildi. 
Ücret zamm ; birinci alt  ay yüzde 
5, ikinci alt  ay yüzde 3, üçüncü 
alt  ay yüzde 3, dördüncü alt  ay 
yüzde 4, be inci alt  ay yüzde 3 ve 
alt nc  alt  ay yüzde 4 eklinde ol-
mu tur. Ayr ca enflasyon rakam-
lar n n bu seviyeleri a mas  duru-
munda eksik kalan oran ücretlere 
ilave edilecektir.72 gün üzerin-
den ödenen ikramiyeler 120 güne 
yükseltildi. Hafta içi çal malar, 
genel tatil ve ulusal bayramlarda 
yap lan çal malara ili kin önem-
li iyile tirmeler yap ld . TÜRK-  
Genel Ba kan  Ergün Atalay ile 
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kan  Faruk Çelik’e desteklerinden 
dolay  te ekkür edildi.

13 Eylül 2013

 Darphane Grevinde Mutlu Son: 
Bas n-  Sendikas  Darphane ve 
Damga Matbaas  i yerlerinde ça-
l an üyeleri ad na 7 ay boyunca 
yürüttü ü toplu i  sözle me gö-
rü melerinde herhangi bir sonuç 
elde edemeyince grev karar  ald  
ve 8 Temmuz günü de Darphane 

Çal ma Ya am nda
Temmuz2013- ubat2014

Nam k TAN
namiktan@turkis.org.tr
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i çileri greve ç kt . Darphane i çi-
si taraf ndan büyük bir olgunlukla 
ve kararl l kla 68 gün sürdürülen 
grev sonunda anla maya var ld . 
mzalanan toplu i  sözle mesi ile 

i yerlerinde pek çok sorunun ya-
anmas na neden olan maddeler-

de yeni düzenlemelere gidildi ve 
devam te vik primleri art r ld .

14 Eylül 2013

 eker-  20. Genel Kurulu Ya-
p ld : Çal ma hayat nda ya anan 
sorunlar n de erlendirildi i Ge-
nel Kurulda bir konu ma yapan 
TÜRK-  Genel Ba kan  Ergün 
Atalay, özelle tirme uygulamala-
r n n yol açt  i ten ç karmalar 
ve sendikas zla t rmalara dikkat 
çekerek, 4-c kapsam nda çal an-
lar n sendikalar m za üye olma-
s n  sa layacak de i ikliklere gi-
dilmesi gerekti ini söyledi. eker 
fabrikalar n n özelle tirilmemesi 
için eker-  Sendikam zla ortak 
mücadele verdiklerini belirten 
Atalay, TÜRK- ’in bu ülkenin si-
gortas  oldu unu vurgulad .

24 Eylül 2013

 Malulen Emeklilik Ko ullar  
De i ti: Sosyal Güvenlik Kuru-
mu, 40 y ld r de i tirilmeyen Ma-
luliyet Yönetmeli i’ni de i tirdi. 
SGK, birçok hastal a maluliyet 
hakk  getirdi. Düzenleme eski 
yönetmeli e göre malullük ba -
vurusu yap p reddedilenlere tek-
rar ba vuru yapma hakk  getirdi. 
Malulen emekli olabilmek için 
ki inin çal ma gücünün veya i  
kazas  ya da meslek hastal  so-
nucu meslekte kazanma gücünün 
en az yüzde 60’ n  veya tamam n  
kaybetti i sa l k kurulunca ra-
porlanacak. Ayr ca en az 10 y l-
dan beri sigortal  olup, toplam 
1800 gün sigorta primi ödenmi  
olma art nda bir de i iklik ya-
p lmad . Düzenlemeye göre; tüm 
organ nakilli (kemik ili i nakli 
hariç) hastalara ko ulsuz maluli-

yet verildi. Böbrek nakli sonras  
uygulanan kontrol muayeneleri 
kald r ld . Diyalize girmeyen kro-
nik böbrek yetmezli i olan hasta-
lara maluliyet hakk  geldi. Tüm 
kanser hastalar  tan  ald ktan 
sonra ko ulsuz 18 ay, kan kan-
serlerine tan  ald ktan sonra 24 
ay malullük hakk  verildi. Kan-
serlere ve endokrin hastal klara 
ba l  geli en ve tedavisi olmayan 
a r elektrolit bozukluklar  liste-
ye eklendi. Kemik ili i naklinden 
itibaren hastalar 12 ay süreyle 
malul kabul edildi. Tedaviye di-
rençli ve bula c l  yüksek olan 
verem hastalar na 2 y l süreyle 
maluliyet hakk  getirildi.

26 Eylül 2013

 10. Çal ma Meclisi Topland : 
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl n n düzenledi i Çal ma 
Meclisi 26 - 27 Eylül 2013 tarihle-
rinde Ankara Bilkent Otelde ger-
çekle ti. 26 Eylül tarihinde aç l  
yap lan Meclisin konu ba l klar ; 
K dem Tazminat , Alt verenlik 
(ta eronluk), Özel stihdam Bü-
rolar  Arac l  ile Geçici  li kisi 
olarak belirlendi. Toplant da ko-
nu an Ba bakan Tayyip Erdo an, 
i çi ve memur ayr m na son ve-
rilmesi gerekti ini belirterek, k -
dem tazminat  konusunda taraflar 
anla madan bu konuyu gündem-
lerine almayacaklar n  söyledi. 
TÜRK-  Genel Ba kan  Ergün 
Atalay 10. Çal ma Meclisi’nde 
yapt  konu mada unlar  söyle-
di: “K dem tazminat  mevcut ha-
liyle korunmal  ve k dem tazmi-
nat na hak kazanmak için aranan 
bir çal ma art  kald r lmal d r. 
Özel istihdam bürolar  arac l  
ile geçici i  ili kisi sa l kl  bir is-
tihdam biçimi olmad ndan kar  
ç k yoruz. Bu uygulama, i çi sim-
sarl na neden olacakt r. Alt i -
verenlik uygulamas , bu ülkenin 
kanayan bir yaras d r. Ayn  fabri-
kada ayn  i i yapan, ayn  mahalle-
de oturan iki i çiden biri i e servis 

ile gidip gelirken, fazla mesaisini 
al rken, y ll k iznini kullan rken 
ta eron i çisinin kullanmamas , 
ülkeyi yönetenlerin ay b d r.” Ça-
l ma ve Sosyal Güvelik Bakan  
Faruk Çelik de konu mas nda, 
alt i veren uygulamalar na çözüm 
bulmak amac yla 10. Çal ma 
Meclisini toplad klar n  belirtti.

12 Ekim 2013

 Vak f Üniversite Hastaneleri ve 
Özel Hastaneler Yüzde 200’e 
Kadar lave Ücret Alabilecek: 
29/5/2013 tarihli ve 28661 say -
l  Resmi Gazete’de yay mlanan 
6486 say l  Kanun ile vak f üni-
versite hastaneleri ve özel has-
tanelerin alabilece i ilave (fark) 
ücreti % 200’e kadar art rma 
konusunda Bakanlar Kurulu’na 
yetki verilmi ti. Bakanlar Kuru-
lu, bu yetkisini kullanarak ilave 
ücret üst s n r n  % 200’e ç kar-
d . Bu karar sonras nda, “Özel 
Hastaneler ile Vak f Üniversite 
Hastanelerinin Puanland r lmas  
ve lave Ücret Al nmas  Hakk n-
da Yönerge” Kurum Ba kanl k 
Makam n n 21/10/2013 tarihli 
olurlar  ile yürürlükten kald r l-
mas , ilave ücretin yüzde 200’e 
kadar istenmesinin yolu aç ld . 
Bu karar sonras nda, sa l k hiz-
metlerine eri imin zorla aca  
yönünde ele tiriler yap lmaya 
ba land . Esas olan, kamu ve özel 
ayr m na gidilmeden ve ilave üc-
ret al nmadan sa l k hizmetinin 
verilmesidir.

31 Ekim 2013

 5. zmir ktisat Kongresi Yap l-
d : Ekonomik ve sosyal konular n 
de erlendirildi i 5. zmir ktisat 
Kongresi yap ld . Kongrenin ikin-
ci gününde “ gücü Piyasas n n 
Etkinli inin ve stihdam n Art r l-
mas na Yönelik Stratejiler” konu-
lu oturumda konu an TÜRK-  
Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, 
i sizlik ve yoksulluk sorunlar na 
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dikkat çekerek unlar  söyledi: 
“Türkiye’de gündeme getirilmek 
istenen Ulusal stihdam Stratejisi; 
esneklik, bölgesel asgari ücret, k -
dem tazminat , özel istihdam bü-
rolar na geçici i çi çal t rma gibi 
konularda eme e yönelik yeni hak 
kay plar  ve kölelik artlar nda is-
tihdam dayatmalar  nedeniyle ka-
bul edilmez niteliktedir. Çal ma 
bar ndan söz edenler, öncelikle 
i çilerin köle gibi çal t r lmalar -
na son vermeli ve sendikal haklar 
özgürce kullan lmal d r.

3 Kas m 2013

 Çimse-  19. Genel Kurulu Ya-
p ld : TÜRK-  Genel Sekreteri 
Pevrul Kavlak’ n Divan Ba kan-
l  yapt  Genel Kurulda Genel 
Ba kan Ergün Atalay bir konu ma 
yaparak çal ma hayat n n içinde 
bulundu u sorunlar  de erlen-
dirdi. Atalay özetle unlar  söyle-
di. “Çal ma hayat n n içinde en 
sorunlu alan olan ta eron i çili i 
konusunda düzenlemeler yap l-
mal d r. Biz bu ülkede sadece üye 
i çilerimizi de il, emeklileri, ta-
eron i çisini, i siz vatanda m z  

yani halk n yüzde 75’ini temsil 
ediyoruz. K dem tazminat  konu-
sunda kazan lm  haklar  geriye 
götürecek hiçbir uygulaman n 
içinde olmayaca z.

7 Kas m 2013

 E-Devlet Kap s  Üzerinden Üye 
Olma Süreci Ba lad : 6356 sa-
y l  Sendika ve Toplu Sözle me 
Kanunu’nun ilgili maddesinin 
yürürlü e girmesi ile birlikte, 7 
Kas m 2013 itibariyle yeni üye ve 
istifa e-devlet kap s  üzerinden ya-
p lacak. E-devlet kap s  üzerinden 
üyelik ve istifa i lemleri “www.
turkiye.gov.tr” adresinden Çal -
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  
ba l  alt nda “i çi sendikalar  
üyelik i lemleri” ile “i çi sendika-
lar  üyelik do rulama” bölümleri 
kullan lacak.

26 Kas m 2013

  Kazalar nda Avrupa’da Bi-
rinciyiz: Türkiye’de son 9 ayda 
ya anan i  kazalar nda 842 emek-
çi, son on y lda ise yakla k 11 
bin i çi ya am n  yitirdi. Her y l 
yakla k 1100 i çi, i  kazalar nda 
can verirken, in aat sektörünün 
ise bu alanda ba  çekti i belir-
lendi. stanbul çi Sa l  ve  
Güvenli i Meclisi’nin raporuna 
göre de 2013’ün ocak ay nda 84, 
ubat ay nda 6, mart ay nda 74, 

nisan ay nda 74, may s ay nda 
115, Haziran ay nda 105, temmuz 
ay nda 120, a ustos ay nda 148, 
eylül ay nda 127 ve ekim ay nda 
da 7’si kad n, 4’ü çocuk olmak 
üzere 109 i çi ya am n  yitirdi. 
Raporda i  kazalar n n s kl kla 
ya and  sektörler mercek alt na 
al nd  belirtiliyor. n aat sektö-
ründe her gün 22 i  kazas  mey-
dana geliyor. 2013’ün ilk 9 ay nda 
en az 206 in aat emekçisi hayat n  
kaybetti. Rapora göre Türkiye’de 
mevsimlik gezici tar m i çi say s  
“kay t d  çal anlar ve çocuklar 
ile birlikte” 1 milyon. Uluslararas  
Çal ma Örgütü’nün istatistikleri-
ne göre ise bu i çilerin yüzde 60’  
yoksulluk s n r n n alt nda ya -
yor.

27 Kas m 2013

 Emekliler Destek Primini Öde-
yemiyor: Bir i yeri açarak eko-
nomik zorluklar  a maya çal an 
emekliler ticari faaliyette bulun-
malar  nedeniyle, sosyal güven-
lik destek primlerini ödeyemez 
durumdalar. Ayl klardan kesilen 
yüzde 15 sosyal güvenlik destek 
priminin kald r lmas  talep edil-
mektedir. Bu konuda bir aç klama 
yapan Türkiye Emekliler Derne i 
Genel Ba kan  Kaz m Ergün, öde-
nen ayl klar yetmedi inden belli 
ya a gelen emekliler hayatlar n  
devam ettirmek için bir i yeri aç-
malar n n cezas n  ödediklerini 
belirterek, ticari faaliyette bula-

nan emeklilerden al nan sosyal 
güvenlik destek primi uygulama-
s n n kald r lmas n  istedi.

14 Aral k 2013

 T SK 25. Genel Kurulu Yap l-
d : veren sendikalar n n üst 
kurulu u olan T SK 25. Genel 
Kurulu yap ld . T SK Genel Ba -
kan  yapt  konu mada, üretim 
ve emek de erlerinin önemine 
dikkat çekerek, sorunlar n sosyal 
diyalog ile çözümlenmesi gerek-
ti ini söyledi. Genel Kurulda i çi 
kesimi ad na konu an TÜRK-  
Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, 
“Bu ülkede TOBB varsa, TÜS AD, 
MÜS AD varsa, T SK varsa, Rah-
metli Seyfi Demirsoy’un dedi i 
gibi, TÜRK-  de vard r ve var 
olacakt r. Her eye ra men olacak-
t r” dedi. Kavlak, konu mas nda 
özetle u görü lere yer verdi: “ -
çi-i veren ili kilerinin temel he-
defi, üretimi art rmak, refah  adil 
payla mak, sosyal bar  ya at-
makt r. Türkiye’nin gelece inde 
i çi-i veren ili kileri, geçmi ten 
gelen birikim ve deneyimle daha 
da geli ecektir. Sosyal devlet ve 
çal anlardan yana bir sosyal po-
litika anlay , ülkeye egemen ola-
cakt r.”

17 Aral k 2013

 TÜRK- ’ten Vergi yile tirme-
si Talebi: TÜRK- ’in haz rlad  
vergi raporu, Ba bakan ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ndeki Grup 
Ba kanl klar na gönderildi. Çal -
anlar n üzerindeki vergi yüküne 

dikkat çekilen raporda özetle u 
de erlendirmeler yap ld . “ çiler 
üzerindeki vergi bask s , özellikle 
2004 y l nda özel indirim tutar -
n n kalkmas , ard ndan ücretli-
ler lehine olan ay r m ilkesinden 
vazgeçilerek vergi tarifesinin teke 
indirilmesi ve çal anlar n üçüncü 
dilimdeki gelir vergisi tarifesine 
uygulanan vergi oran n n yüz-
de 20’den yüzde 27’ye yükseltil-
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mesi gibi nedenlerle artm t r. 
Türkiye’de vergi alan nda gerçek 
anlamda yap lacak bir reform, 
ancak ücretliler aleyhine varolan 
bu çarp k yap n n de i tirilmesiy-
le mümkün olacakt r. Öncelikle 
emek üzerindeki vergi yükünün 
azalt lmas  ve verginin geni  kitle-
lere adil bir ekilde yans mas n n 
sa lanmas  gerekmektedir.

18 Aral k 2013

 Üçlü Dan ma Kurulu Top-
lant lar : Üçlü Dan ma Kuru-
lu Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl ’n n ça r s  üzerine 
11.11.2013 tarihinde alt i veren, 
geçici i  ili kisi ve uzaktan ça-
l ma konular n  görü mek üze-
re Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl ’nda topland . TÜRK- , 
gündemdeki konular n teknik 
komite kurularak de erlendiril-
mesini önerdi ve bu öneri üzeri-
ne üç i çi konfederasyonu teknik 
uzmanlar  gündemdeki konulara 
ili kin ortak bir görü  olu turdu. 
18 Aral k 2013 tarihinde yap lan 
Üçlü Dan ma Kurulu Toplant -
s nda i veren kesimi ile uzla ma 
sa lanamad . TÜRK- ’in srarl  
tavr  sonucunda “k dem tazmina-
t ” gündemden ç kar ld . TÜRK-

, ta eron i çilerinin sorunlar -
n n çözümünde ilk ad m olarak 
yarg  kararlar na uyulmas n  iste-
di. 4857 say l   Kanunu’nun 2. 
maddesi 6 f kras n n korunmas n  
ve ta eron çal t rmaya s n rlama 
getirilmesini belirtti.

19 Aral k 2013

 THY Toplu  Sözle mesi’nde 
Anla ma Sa land : THY i ye-
rinde çal anlar  kapsayan toplu 
i  sözle me görü melerinde an-
la ma sa lanamamas  üzerine, 15 
May s 2013 tarihinde greve ç k l-
d . Uzun bir süre grev uygulama-
s  devam etti ve 19 Aral k 2013 
tarihinde yap lan görü melerde 
anla maya var ld . Üç y l imzala-

nan toplu i  sözle mesiyle ücret 
art lar ; birinci y l 5+3, ikinci y l 
3+3, 3. y l 3+3 olarak belirlendi. 
Ücret art lar n n enflasyonun 
alt nda kalmas  durumunda, enf-
lasyon fark  verilmesi benimsen-
di. Toplu i  sözle mesi d nda 
yap lan protokol ile sendika üyesi 
i çilere 5.500 lira ödeme yap ld . 
Ayn  protokol ile i ten ç kar lan 
THY’dan 256 i çi, Teknik A. ’den 
33 i çinin i e dönmeleri sa land .

30 Aral k 2013

 Ta eron çileri Kadro Bekli-
yor: Karayollar nda çal an 10 
bin ta eron i çisinin yarg  kara-
r yla muvazaal  olduklar  tespit 
edilmesi üzerine Yol-  Sendikas  
üyesi olan ta eron i çilerine kad-
ro verilmesi talebine uyulmamas , 
hukuk devleti ilkesine ayk r  bir 
durum ortaya ç kard . Bu konuda 
bir aç klama yapan Yol-  Sendi-
kas  Genel Ba kan  ve TÜRK-  
Genel Mali Sekreteri Ramazan 
A ar, “Karayollar  Genel Müdür-
lü ü ve Maliye Bakanl  ile muta-
bakat sa lamam za ra men, Çal -
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , 
sorunun çözümüne yana mad -

ndan, i çi arkada lar m z ma -
dur edilmektedir” dedi. A ar, yar-
g  kararlar na derhal uyulmas n  
isteyerek, aksi durumda devletin 
ödeyece i tazminat n giderek art-
t na dikkat çekti.

1 Ocak 2014

 K dem Tazminat  Rafa Kalkt : 
Anadolu Ajans  Editör Masas ’nda 
sorular  yan tlayan Çal ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan  Faruk 
Çelik k dem tazminat n n rafa 
kald r ld n  aç klad . Çelik, “K -
dem tazminat  konusu bir slogan 
olarak bir kavram olarak kamuo-
yunda farkl  yerle ti i için bu ko-
nuda bir cesur ad m ne yaz k ki 
taraflar taraf ndan at lamad . Yeni 
bir bahara kalm  bulunuyor” 
dedi. Çelik, asgari ücretle ilgili 

bir soru üzerine de asgari ücretin 
geçim ücreti de il, sosyal koruma 
ücreti olmas  için de çal ma ya-
pacaklar n  söyledi.

1 Ocak 2014

 çi ve Ba -Kur Emekli Ayl k-
lar  Yüzde 3.27 Art r ld : 2014 
y l  birinci alt  ayda i çi ve Ba -
Kur emekli ayl klar , 2013 y l  
son alt  ayda gerçekle en yüzde 
3.27 tüketici fiyat art lar na göre 
zamland . Memur emeklilerine 
ise, y ll k olarak ortalama 140 lira 
art  yap ld . Yap lan zamlar  de-
erlendiren Türkiye çi Emekli-

leri Derne i Genel Ba kan  Kaz m 
Ergün, güvenirli i olmayan fiyat 
art lar  ile emekli ayl klar na ya-
p lan zamlar n savunulamayaca-

n  belirterek, Hükümetin yeni 
bir sistem geli tirmesi gerekti ini 
söyledi. Memur emeklilerine ya-
p lan art lar n ayn  ekilde i çi ve 
Ba -Kur emeklilerine yans t lmas  
gerekti ini söyleyen Kaz m Er-
gün, devletin emekliler aras nda 
farkl l k yaratmas n  ele tirerek, 
sosyal güvenlikte e itli i esas alan 
kararlar n al nmas n  istedi.

18 Ocak 2014

 Sa l kta Kat l m Pay  Yüksek: 
laç kat l m pay , muayene kat -

l m pay , reçete ücreti, tetkik fark  
ücreti, erken muayene fark  gibi 
farkl  isimlerle al nan ücretler, 
dar ve sabit gelirliler bak m ndan 
ekonomik yük olarak de erlen-
diriliyor. Tüm Eczac  i verenler 
Sendikas  Genel Ba kan  Nurten 
Saydan da Sa l kta Dönü üm ad  
alt nda sürdürülen proje ile yurt-
ta lar n sa l a eri iminin paral  
hale geldi ini belirterek “Herhan-
gi bir sa l k kurulu una ba vu-
ruldu unda muayene ücreti öde-
niyor. Halbuki asgari ücretli için 
ödenen primin yüzde 33’ü, yani 
133 TL’lik k sm  GSS primi olarak 
ödenmektedir” dedi.
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22 Ocak 2014

 2014 Y l  Birinci Alt  Ayda Öde-
necek lave Tediye Tarihleri 
Aç kland : 4/7/1956 tarihli ve 
6772 say l  Kanun kapsam na gi-
ren kurumlarda çal an i çilere, 
an lan Kanunun 1. maddesine göre 
2014 y l nda verilecek ilave tedi-
yenin birinci yar s n n 31/1/2014, 
di er yar s n n 30/6/2014 tarihin-
de ödenmesi; Maliye Bakanl n n 
26/12/2013 tarihli ve 13129 say l  
yaz s  üzerine, mezkur Kanunun 
4 üncü maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde 
kararla t r lm t r.

24 Ocak 2014

 Özelle tirmeye Tepki: Mu la’da-
ki Yata an, Yeniköy ve Kemerköy 
termik santralleri ile kömür ocak-
lar n n özelle tirilmemesi için 
büyük mücadele veren i çilerin 
hakl  talepleri Mu la linde de bü-
yük destek gördü. çilerin hakl  
taleplerini duyurmak amac yla 
Ankara’ya yapt klar  yürüyü e 
izin verilmemesi tepki ile kar -
land . Buna ra men, TÜRK-  Yö-
netim Kurulu ve ba l  sendikalar 
Ankara’da, S hhiye’de toplanarak 
Özelle tirme daresi Ba kanl -

 önüne yürüdüler. Burada bir 
konu ma yapan Genel Ba kan 
Ergün Atalay özetle unlar  söy-
ledi; “Mu la’daki özelle tirme 
ihalesine kat lan 15 firman n 13’ü 
geri çekildi. Geriye iki firma kal-
d . Herkes unu çok iyi anlamal , 
biz bu hükümete özelle tirmeleri 
yapt rmayaca z. çi hareketinin 
birçok problemi varken bu i lerle 
u ra an hükümete sand kta hesap 
sormak sizin de bizim de boynu-
muzun borcu.”Tes-  Sendikas  
Genel Ba kan Yard mc s  Hasan 
Tahsin Zengin ve Türkiye Maden-

 Sendikas  Genel Ba kan  Nu-
rettin Akçul’un i çilere hitaben 
konu ma yapmalar n n ard ndan 
eylem sona erdi.

10 ubat 2014

 15. Çal ma Ekonomisi ve 
Endüstri li kileri Kongre-
si Yap ld : TÜRK-  ve Gazi 
Üniversitesi’nin ortakla a dü-
zenledi i 15. Endüstri li kiler 
Kongresi yap ld . Kongrenin aç -
l  bölümünde; Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Bü-
yükberber, Çal ma Ekonomisi ve 
Endüstri li kileri Bölüm Ba kan  
Prof. Dr. Vedat Bilgin, TÜRK -  
Genel Ba kan  Ergün Atalay, Ça-
l ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl -

 Müste ar  Fatih Acar konu tu. 
TÜRK- / Üniversite i birli ini 
önemsediklerini belirten TÜRK-

 Genel Ba kan  Ergün Atalay, iki 
gün sürecek kongrede akademis-
yenler taraf ndan sunulacak teb-
li lerden yararlanacaklar n  söy-
ledi. 12 milyon ücretliye kar n, 
bir milyon sendikal  i çinin olma-
s na dikkat çeken Atalay, demok-
rasimizin ve ülkemizin sayg n bir 
yere gelmesi için sendika özgür-
lü ü önündeki engellerin kald -
r lmas n  istedi. Çal ma Ekono-
misi ve Endüstri li kileri Bölümü 
ö retim üyeleri ve TÜRK- ’e üye 
sendikalar n genel ba kanlar , yö-
neticileri ve uzmanlar n kat ld  
Kongre iki gün sürdü.

15 ubat 2014

 Kölelik Düzenine Son Mitin-
gi: TÜRK- ’in ça r s yla Ankara 
S hhiye Meydan ’nda Ta eronla -
maya, Örgütsüzlü e ve Kurals z 
Çal maya Hay r’ mitingi yap ld . 
Türkiye’nin dört bir yan ndan ge-
len on binlerce i çi Ankara Gar’da 
topland  ve miting alan na do ru 
yürüyü e ba lad . çiler, büyük 
bir co kuyla miting alan na gel-
diler. Mitingde konu an TÜRK-  
Genel Ba kan  Ergün Atalay, ba ta 
ta eron i çileri olmak üzere çö-
züm bekleyen sorunlara dikkat çe-
kerek özetle u uyar larda bulun-
du: “Sesimize herkes kulak versin. 
Batan geminin lüks kamaras  ol-

maz. Gemi bat nca herkes batar” 
dedi. Yarg  kararlar na uyulmadan 
hukuk devleti olunamaz. Bu ne-
denle, ba ta karayollar nda çal an 
ta eron i çileri olmak üzere yar-
g  yoluyla elde edilen kadrolar n 
verilmesi geciktirilmemelidir.  
Kanunu’nda i çiyi koruyan ve mu-
vazaay  engelleyen maddelerde de-
i iklik yap lmamal d r. Ta eron 

çal t rma ile i çiler sömürülmek-
te, sendikalara üye olmalar  engel-
lenmektedir. Bu tür engellemelere 
son verilmelidir. Mitingde, i çileri 
temsilen eker, tekstil, karayollar  
ve Yata an Termik Santrali i çileri 
ad na konu malar yap larak, Hü-
kümetin uygulamalar  ele tirildi.

18 ubat 2014

 sizlik Oran  Yüzde 9.9’a 
Yükseldi: Türkiye statistik 
Kurumu’nun verilerine göre i -
sizlik oran  2012’nin Kas m ay na 
göre 0.5 puan artarken mevsim 
etkilerinden ar nd r lm  i sizlik 
oran  da yüzde 9.9 oldu. Ekono-
mide beklenen dü ük büyüme 
istihdam  da olumsuz yönde et-
kiledi. 2012’nin ilk 11 ay nda 1 
milyon 18 bin istihdam art  ya-
an rken 2013’te bu rakam 193 

bin ki ide kald . 11 ayda Türkiye 
ekonomisi sadece 193 bin yeni 
istihdam yaratabildi. Herhangi 
bir sosyal güvenlik kurulu una 
kay tl  olmadan çal anlar n ora-
n , Kas m 2013’te bir önceki y l n 
ayn  ay na göre 3,4 puan azalarak 
yüzde 35.1 olarak gerçekle ti. Ta-
r m sektöründe sosyal güvenlik-
ten yoksun çal anlar n oran , söz 
konusu dönemde yüzde 84.2’den 
yüzde 82.2’ye, tar m d  sektör-
lerde yüzde 24.2’den 21.4’e geri-
ledi. Sosyal güvenlik kapsam nda 
olmayan ücretli veya yevmiyeli 
çal anlar n oran  ise 2.9 puan 
azalarak yüzde 19’a dü tü. Kas m 
2013 toplam i gücü 28.3 milyon 
Kas m 2013 toplam istihdam 25.5 
milyon Kas m 2013 toplam i siz 
say s  2.8 milyon olarak aç kland .
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TARIM-
Genel Ba kan: BEDRETT N KAYKAÇ
Bankac  Sokak No. 10   Kocatepe / ANKARA
Tel: (312) 419 04 56 (6 Hat)  •  Faks: (312) 419 38 47

ORMAN-
Genel Ba kan: BAK  YÜKSEL
Korkut Reis Mah. Cihan Sok. No. 29/10   S hhiye / ANKARA
Tel: (312) 229 10 56-59  •  Faks: (312) 229 21 15

TEKGIDA-
Genel Ba kan: MUSTAFA TÜRKEL
Konaklar Mah. Faruk Nafiz Çaml bel Sok. No. 5
4. Levent / STANBUL
Tel: (212) 264 49 96 (4 Hat)  •  Faks: (212) 278 95 34

EKER-
Genel Ba kan: SA GÖK
Karanfil Sokak No. 59   Bakanl klar / ANKARA
Tel: (312) 418 42 73-74  •  Faks: (312) 425 92 58

TÜRK YE MADEN-
Genel Ba kan: NURETT N AKÇUL
Strasburg Cad. 7/4-5   S hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 73 55-56-57  •  Faks: (312) 229 89 31

GENEL MADEN-
Genel Ba kan: EYÜP ALABA
Mithatpa a Mah. Nizam Cad. emsi Denizer Sk. No. 18
Tel: (372) 251 44 77  •  Faks: (372) 253 66 35    ZONGULDAK

PETROL-
Genel Ba kan: MUSTAFA ÖZTA KIN
Altunizade Mah. Ku bak  Sok. No. 25   Üsküdar / STANBUL
Tel: (216) 474 98 70 (10 Hat)  •  Faks: (216) 474 98 67 - 474 92 38

TEKS F
Genel Ba kan: NAZM  IRGAT
Ziya Gökalp Cad. Aydo mu  Sok. No. 1   ANKARA
Tel: (312) 431 21 70-71-72-73  •  Faks: (312) 435 78 26

DER TEKS
Genel Ba kan: MUSA SERV
Ayd nl  Mah. Budak Sok. No. 41 Kat: 3
Tel: (216) 572 90 50-51-52  •  Faks: (216) 572 90 53  Tuzla/ ST.

A AÇ-
Genel Ba kan: MÜRSEL TA ÇI
Necatibey Cad. No. 20/22-23   S hhiye / ANKARA
Tel: (312) 229 53 95 - 229 08 27  •  Faks: (312) 231 52 19

SELÜLOZ-
Genel Ba kan: ERG N AL AN
Ankara Cad. pek Apt. No. 87   ZM T
Tel: (262) 321 18 99  •  Faks: (262) 321 34 51

TÜRK YE HABER-
Genel Ba kan: VEL  SOLAK
Kültür Mah. Yüksel Cad. No. 38   Yeni ehir / ANKARA
Tel: (312) 444 1992  •  Faks: (312) 434 57 04

BASIN-
Genel Ba kan: YAKUP AKKAYA
Han meli Sokak No. 26/6-7   S hhiye / ANKARA
Tel: (312) 230 29 08 - 229 85 65  •  Faks: (312) 229 43 15

TGS
Genel Ba kan: U UR GÜÇ
Bas n Saray  Kat. 2   Ca alo lu / STANBUL
Tel: (212) 514 06 94-96  •  Faks: (212) 511 48 17

BAS SEN
Genel Ba kan: MET N T RYAK O LU
Altunizade Mah. Ku bak  Cad. No. 15   Üsküdar / STANBUL
Tel: (216) 651 48 60 (8 hat)  •  Faks: (216) 651 48 38

BASS
Genel Ba kan: TURGUT YILMAZ
Ç nardere Mah. Ankara Cad. No. 63/2 Kat: 3-5   Pendik / ST.
Tel: (216) 598 30 30  •  Faks: (216) 598 14 14

TEZKOOP-
Genel Ba kan: OSMAN GÜRSU
Mebusevler Mah. ller Sokak No: 7   Tando an / ANKARA
Tel: (312) 213 34 44 (pbx)  •  Faks: (312) 213 34 30

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

TÜRK-

TÜRK-  ve BA LI SEND KALAR
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TÜRK KOOP-
Genel Ba kan: EYÜP ALEMDAR
Özveren Sokak No. 6   Maltepe / ANKARA
Tel: (312) 230 08 55 - 229 44 80  •  Faks: (312) 229 58 36

TÜRK YE Ç MSE-
Genel Ba kan: ZEKER YE NAZLIM
Esat Cad. No. 43   Küçükesat / ANKARA
Tel: (312) 419 58 30-34  •  Faks: (312) 425 13 35

KR STAL-
Genel Ba kan: B LAL ÇET NTA
Sahip Molla Cad. No. 32  Pa abahçe   Beykoz / STANBUL
Tel: (216) 680 07 10  •  Faks: (216) 680 12 02

TÜRK METAL
Genel Ba kan: PEVRUL KAVLAK
Be tepeler Mah. Ya am Cd. 1. Sok. No. 7/A  Sö ütözü/ANKARA
Tel: (312) 292 64 00 (30 hat)  •  Faks: (312) 284 40 18

TÜRK YE YOL-
Genel Ba kan: RAMAZAN A AR
Sümer 1 Sok. No. 18   K z lay / ANKARA
Tel: (312) 232 46 87-95  •  Faks: (312) 232 48 10

TES-
Genel Ba kan: MUSTAFA KUMLU
Meriç Sok. No. 23   Be tepe / ANKARA
Tel: (312) 212 65 10 (20 Hat)  •  Faks: (312) 212 65 52

DEM RYOL-
Genel Ba kan: ERGÜN ATALAY
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 5   ANKARA
Tel: (312) 231 80 30-31  •  Faks: (312) 231 80 32

HAVA-
Genel Ba kan: AL  KEMAL TATLIBAL
ncirli Cad. Volkan Apt. 68/1-2-3-4   Bak rköy / STANBUL
Tel: (212) 660 20 95 (5 Hat)  •  Faks: (212) 571 90 51

TÜMT S
Genel Ba kan: KENAN ÖZTÜRK
nkilap Cad. No. 35/1-2   Aksaray / STANBUL
Tel: (212) 530 07 43  •  Faks: (212) 588 26 20

DOKGEM -
Genel Ba kan: H. NEC P NALBANTO LU
Pirimehmetpa a Mah. Kumbarahane Cad. No. 58 Kat: 2-3
Tel: (212) 369 73 90 (pbx)  •  Faks: 369 73 93   Beyo lu / ST.

TÜRK YE DEN ZC LER
Genel Ba kan: HASAN PEKDEM R
R ht m Cad. Denizciler Sok. No. 7   Tophane / STANBUL
Tel: (212) 292 90 81 (7 Hat)  •  Faks: (212) 244 52 21

SA LIK-
Genel Ba kan: HASAN ÖZTÜRK
Hedef Sok. No. 5   An ttepe / ANKARA
Tel: (312) 231 80 45  •  Faks: (312) 230 23 96

TOLEY S
Genel Ba kan: CEMA L BAKINDI
Aksaray Mah. Küçük Langa Cad. Bilir  Merkezi No. 16/18 Kat. 3
Tel: (212) 530 73 82-585 52 07  •  Faks: 530 72 99  Aksaray / ST.

TÜRK HARB-
Genel Ba kan: BAYRAM BOZAL
nk lap Sokak No. 20   K z lay / ANKARA

Tel: (312) 417 50 97-98-99  •  Faks: (312) 417 13 64

GÜVENL K-
Genel Ba kan: BOLAT ANKARALI
zmir 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

TÜRK YE BELED YE-
Genel Ba kan: N HAT YURDAKUL
Necatibey Cad. No. 59   K z lay / ANKARA
Tel: (312) 231 83 43-45  •  Faks: (312) 232 08 74

TÜRK-SEN
Genel Ba kan: ARSLAN BIÇAKLI
A. ehit Mehmet R. Hüseyin Sok. No. 7   Lefko e / KKTC
Tel: (0.392) 227 24 44  •  Faks: (0.392) 228 78 31

HÜR-
Genel Ba kan: YAKUP Ö. LAT FO LU

ehit Necdet Alt nok Sok. Soyer Apt. No. 3 Kat: 4   Lefko e/KKTC
Tel: (0.392) 227 71 56  •  Faks: (0.392) 227 59 35

www.turkis.org.tr
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