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MadenciMadenci
ÖlümleriÖlümleri
Kader De ildirKader De ildir

Zonguldak Karadon Maden Oca ı’nda meydana gelen 
grizu patlaması sonucunda 30 i çimizin hayatını
kaybetmesi TÜRK-  toplulu unda büyük bir 

üzüntüye neden olmu tur. Ya ananlar, ülkemizdeki i sizlik
ve yoksullu un hangi boyutta oldu unun göstergesidir. 
nsanlarımız eve ekmek götürmek u runa, canı pahasına

sendikasız ve güvencesiz ko ullarda çalı maya mecbur 
edilmekte, denetim eksikli i, ihmal bu tür maden 
kazalarını beraberinde getirmektedir. Ta eronla manın
sakıncalarını bir kez daha ortaya çıkaran bu faciada 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve 
milletimize ba sa lı ı diliyoruz. Çalı ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı ı ile tüm yetkilileri göreve davet ediyor, 
benzeri ölümlerin meydana gelmemesi için her türlü 
önlemin alınmasını bekliyoruz. E itimsiz ve ucuz emek 
anlamına gelen ta eron i çili inin çalı ma hayatımızdan
çıkarılmasını istiyor, “madenci ölümleri kader de ildir”
diyoruz.

––––  ––––

TÜRK- ’in son genel kurulundan bu yana neredeyse 2,5 
yıl geçmi tir. Bu süre içerisinde 7 Mart 2008; 22 Nisan 
2008; 28 Ekim 2008; 26 Ocak 2009; 14 ubat 2009; 23 
Aralık 2009; 30 Aralık 2009; 19 ubat 2010; 8 Nisan 2010; 
13 Mayıs 2010 tarihlerinde olmak üzere 10 kez TÜRK-
Ba kanlar Kurulu toplanmı tır. Gerek bu toplantılarda
alınan kararlar gere i, gerekse Ba kanlar Kurulu’nun bize 
verdi i yetki sonucunda bazıları miting, bazıları üretimden 
gelen gücün kullanılması ve farklı eylemler olmak üzere 
23 eylemi hayata geçirmi  bulunmaktayız. Eme in ve 
eme in haklarının yo un saldırı altında oldu u bu süreçte 
itirazlarımızı dile getirmek için yaptı ımız bu eylemler 
zaman zaman yeni bir saldırıyı püskürtmemize ya da bir 
adaletsizli i gün yüzüne çıkarmamıza vesile olmu , zaman 
zaman ise varolan haklarımızı korumamızı beraberinde 
getirmi tir.

2010 yılı 1 Mayıs’ı ise sadece Türkiye emek hareketi 
açısından de il, bütün toplumsal kesimler açısından 
önemli bir dönemecin ba langıcı olmu tur. Bu önemli 
dönemecin ilk adımı, geçti imiz yıl 1 Mayıs’ın tatil ve 
bayram ilan edilmesiyle atılmı , ikinci ve en önemli adımı
da Taksim Alanı’nın 32 yıl sonra kutlamalara açılması
olu turmu tur. Böylelikle bir kabus geride bırakılmı ,
önümüzdeki yıllarda yapılacak 1 Mayısların önü 
açılmı tır.

ba yazı



Mustafa KUMLU Genel Ba kan

Taksim kutlamalarının hemen ardından, alanın
kutlamalara açılması ile ilgili olarak “kopara kopara aldık”
ya da “kimse koparmadı biz verdik” eklinde tartı malar
ba lamı tır. u çok açık ki, emek hareketinin son birkaç 
yıldır devam eden Taksim ısrarı, konunun gündemde 
kalmasını sa lamı tır. Bu ısrar ve 1 Mayıslarda kullanılan
orantısız güç, Taksim yasa ını sadece Türkiye de il dünya 
kamuoyunun gündemine de ta ımı , bu yasa ın kalkma 
zarureti bir mecburiyet haline dönü mü tür. Hükümet ise 
bu mecburiyetin farkına vararak gerekli adımları atmı tır.
stanbul Valili i bu yıl i çi ve memur konfederasyonlarının

ortak talebine olumlu yanıt vermi tir. Bizce Taksim 
yasa ının kalkmasında emek hareketinin verdi i mücadele 
çok önemlidir. Ama Hükümetin o mücadeleyi dikkate 
alması ve anlamını kavraması da önemlidir. Gelinen 
noktada nasıl ki Taksim Alanı kabusu geride bırakılmı sa,
bu tartı malar da geride bırakılmalıdır.

TÜRK-  Türkiye’nin en büyük örgütlü gücüdür ve çok 
do al ki, 1 Mayıs’ın bayram ve tatil ilan edilmesinin 
yanı sıra Taksim Alanı kutlamalarının yapılabilmesinde
de çok önemli bir rolü olmu tur. TÜRK- , 1 Mayıs’ta
ortak kutlama için i çi ve memur konfederasyonlarını
toplantıya ça ırmı , Taksim talebinin kabul edilmesinin 
ardından konfederasyonlar arasında zaman zaman ortaya 
çıkan çe itli itilafların giderilmesinde de önemli bir rol 
oynamı tır.

TÜRK- , çözüm odaklı yakla ımını Taksim 1 Mayıs
kürsüsünde de sergilemi , kürsüye yapılan o çirkin 
saldırının alana yayılıp kutlamaları sabote etmesini 
engellemek için her türlü sa duyuyu göstermi tir.

Bu çirkin saldırıyı kimlerin yaptı ını gazeteler yazmı ,
televizyonlar göstermi tir. Gazete sayfaları, önce bize 
biber gazı sıkıp, daha sonra kürsüde konu ma yapanların
foto raflarına yer vermi tir.

Böyle önemli bir günde ve böyle önemli bir alanda Taksim 
Kürsüsü’ne biber gazı, pet i e, sopa, bıçak kullanarak bu 
saldırıyı gerçekle tirenlerin, eme in birli ine ve 1 Mayıs’ın
ruhuna uygun davrandıklarını söylemek mümkün de ildir.
Kendisine TEKEL, tfaiye ya da SK  i çisi adını veren bu 
saldırganların, verilen haklı mücadeleyi de gölgeledikleri 
açıktır. Gönlü emekten yana herkesin tepkisini çeken 
bu saldırı, TÜRK- ’e üye sendikalarca protesto edilmi ,
kutlamayı birlikte gerçekle tirdi imiz i çi ve kamu 
çalı anları konfederasyonları da yaptı ı ortak açıklama ile 
bu saldırganların te hir ve tecrit edilmesinin zaruretine 
i aret etmi tir.

––––  ––––

Ülkemizin iki ayrı gündemi bulunmaktadır. Halkın
gündemi ve siyasetin gündemi. Halkın de i meyen
gündemi i sizlik ve yoksulluktur. Siyasetin gündemi ise 
her gün de i mekte ama hiçbir zaman halkın gündemi ile 
örtü memektedir. Ama halkın gündemi ile örtü emeyen
siyasetin, gün geçtikçe erimesi ve hatta günü geldi inde
siyaset sahnesinden silinmesi kaçınılmazdır. Ülkemizi 
yönetenlerin bu gerçe i fark etmeleri ve halkın sorunlarını
çözüm için azami çaba sarfetmeleri gerekmektedir. 
Çünkü siyaset halk için yapılır. Siyasetin halktan koptu u

durumlarda suç oranı artar, sosyal çalkantılar ba lar, sokak 
sesini yükseltir. Türkiye böyle bir dönemden geçmektedir. 
TEKEL eyleminin aldı ı destek, sürdürülen siyaset 
biçimine tepkiden kaynaklanmaktadır. TÜRK-  Genel 
Merkezi’nin bulundu u o sokak 78 gün boyunca ziyarete 
gelen milyonlarca insanı a ırlamı tır. Hükümet sadece o 
soka a gelip gidenlerin farkında olsa, halkın sorunlarından
ne denli koptu unu anlayacaktır. nsanlar güvencesiz 
çalı ma ko ullarına, dü ük ücret politikalarına, i sizli e,
yoksullu a, açlı a itiraz etmektedir. Hiç üphesiz bu itiraz 
sandı a da yansıyacaktır.

––––  ––––

Türkiye’nin çözmesi gereken en önemli sorunlardan biri 
örgütlenmenin önündeki engellerdir. Kamu sektöründeki 
sendikala ma oranı gerek özelle tirmeler gerekse emeklilik 
uygulamaları nedeniyle giderek dü erken, özel sektördeki 
örgütlenme çabaları da genellikle i ten çıkarmalarla
sonuçlanmaktadır. Güçlü sendikacılı ın aynı zamanda 
güçlü demokrasi anlamına geldi i gerçe inden hareketle, 
Türkiye en kısa zamanda örgütlenmenin önündeki 
engelleri kaldırmak zorundadır. Bu aynı zamanda kayıt dı ı
ekonomi ile mücadelenin de en etkin yolu olacaktır.

––––  ––––

Türkiye yıllardan beri bir özelle tirme sorunu ile 
u ra maktadır. Devlete kambur olan kurumların elden 
çıkarılaca ı söylemi ile ba layan özelle tirmeler, giderek 
en kârlı kurumları da kapsar hale gelmi  ve devletin 
elinde avucunda hiçbir ey kalmamı tır. Onlarca 
yolsuzluk ve usulsüzlük tartı masını da beraberinde 
getiren özelle tirmeler, yarattı ı i sizlik sorunu ile 
toplumsal yaraların daha da derinle mesine neden 
olmu tur. Devlet özelle tirmeleri yaparken, o i yerlerinde 
çalı anları hiç hesaba katmamı , yıllar sonra getirdi i
güvencesiz 4-C uygulamasıyla da yeni sorunlara kapı
açmı tır. SEKA’da, Köy Hizmetleri’nde oldu u gibi 
kapatılan i  yerlerinde çalı an i çilerin bir dönem 
kamu kurulu larına özlük haklarıyla aktarılmaları söz 
konusu olmu , ancak TEKEL örne inde oldu u gibi bu 
uygulamadan da daha sonra vaz geçilmi  ve kapatılan 
i yerlerindeki i çiler de 4-C uygulamasına tabi tutulmak 
istenmi tir.

imdi konu Anayasa Mahkemesi’ndedir. Türkiye statistik
Kurumu’nda 4-C statüsünde çalı ırken emeklili i gelen 
bir i çinin i  akdine son verilmi tir. çi kurumdan kıdem
tazminatı istemi tir, aldı ı red cevabı üzerine de Danı tay’a
ba vurmu tur. Danı tay da konuyu 4-C’nin iptali istemiyle 
Anayasa Mahkemesine götürmü tür.

Bize göre, bundan sonra özelle tirilen ya da kapatılan i
yerlerindeki i çiler için Anayasa Mahkemesi Kararı’na
kadar 4-C gibi bir uygulamayı hayata geçirmek artık
zordur. Öyle umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi verece i
kararla bu güvencesiz istihdam biçimini ülkemiz 
gündeminden çıkaracaktır. Ama daha öncesinde 
beklentimiz, Hükümetin yapaca ı bir düzenleme ile 
Türkiye’yi bu yanlı tan kurtarmasıdır.



TÜRK- , HAK- , D SK, ME-
MUR-SEN, KAMU-SEN VE 
KESK, aldıkları ortak karar 

sonucunda, 1 Mayıs’ı stanbul’da
Taksim Alanı’nda görkemli bir mi-
tingle kutladı. 6 Konfederasyon 
genel ba kanı 5 Nisan 2010 günü 
TÜRK-  Genel Merkezi’nde bir 
araya gelerek 1 Mayıs Emek ve Da-
yanı ma Bayramı’nın 2010 yılı kut-
lamalarına ili kin de erlendirmeler
yaptı ve u kararı aldı:

“Konfederasyonlarımız, bu yıl 1 
Mayıs kutlamalarının ortak yapıl-
ması yönünde görü  ve irade birli i
içindedir. Konfederasyonlarımız, i
güvencesi, insanca ve özgürce bir 
ya am için, e itlik adalet ve demok-
rasi için 1 Mayıs’ta alanlarda olma 
kararı almı tır.

Konfederasyonlarımız, 1 Mayıs
kutlamalarında ‘Taksim Meydanı’
tartı malarının artık geride bırakıl-

masını istemekte, bunun yolunun 
da Taksim Meydanı’nın kutlamalara 
açılmasından geçti ini dü ünmek-
tedir.

Konfederasyonlarımız, bu anla-
yı la, 1 Mayıs 2010’u stanbul Tak-
sim Meydanı’nda kutlamaya karar 
vermi tir. Bunun için yetkililer nez-
dinde gerekli giri imlerde bulunula-
caktır.

Konfederasyonlarımız, 1 Mayıs’-
ın stanbul dı ındaki belirlenecek 
illerde de ortak kutlanması kararı
almı tır.

Kutlama çalı maları Konfede-
rasyon temsilcilerinden olu an bir 
‘Kutlama Komitesi’ tarafından yapı-
lacak ve bu komite 1 Mayıs’ın dün-
yadaki gelene ine uygun bir ekilde
kutlanabilmesi için içerik ve teknik 
olarak her türlü ayrıntıyı belirleye-
cek ve ilgili kararları alacaktır.”

Alınan bu karar üzerine, stanbul
Valili i’ne ba vuran Konfederasyon-
lara, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlan-
ması için izin verildi.

Ço kulu Kutlama

6 Konfederasyona üye i çiler,
kamu çalı anları, siyasi partiler ve 
sivil toplum örgütleri 32 yıl aradan 
sonra 1 Mayıs’ta Taksim’de olmanın
co kusunu ya adılar. Çoluk çocuk 
mar lar söylediler, halaylar çektiler. 
Mitinge sanatçılar, siyasetçiler ve 
hak mücadelesi veren herkes destek 
verdi.

6 i çi ve memur konfederasyonu 
tarafından ortak hazırlanan kutlama 
etkinli i saat 10.00’da ba ladı. Kon-
federasyon ba kanları, Taksim’de 
1 Mayıs 1977’de çıkan olaylar-
da hayatını kaybedenleri, Kazancı
Yoku u’nun ba ındaki 1 Mayıs anıtı-
na karanfiller bırakarak andı.

4
TÜRK- ’in Öncülü ünde Bir Araya 
Gelen 6 Konfederasyon, 1 Mayıs’ı

Taksim Alanı’nda Kutladı

32 Yıl Sonra Taksim’de 1 Mayıs Co kusu
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Konfederasyon ba kanları adı-
na açıklama yapan TÜRK-  Genel 
Ba kanı Mustafa Kumlu unları
söyledi:

“Bugün 1 Mayıs. Bugün, dün-
ya emekçilerinin meydanlarda kol 
kola girdi i, ekmek, barı , özgürlük 
taleplerini dayanı ma içinde dile 
getirdi i ço kulu kutlamanın günü. 
Bugün yıllardan beri 1 Mayıslarda
yaptı ımız gibi, yine Taksim’deyiz, 
yine kazancı yoku una karafiller 
bıraktık, yine 1 Mayıs 1977’de kay-
betti imiz arkada larımızı en içten 
duygularımızla anıyoruz.

Ama bu anmanın, geçmi  33 
yıldaki anmalardan çok önemli bir 
farkı var. Biz bugün emekçilere 
Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutla-
maları için açılmı  olmasının sevin-
cini ve onurunu ya ıyor, bu u urda 
mücadele veren herkese te ekkür 
ediyoruz.

Kaybetti imiz canlara bir bor-
cumuz daha vardır ki, o da 1977’de 
ya anan acı olaylara sebep olanların
belirlenip adalete teslim edilmesidir. 
Bu borç, Türk demokrasisi üzerinde 
33 yıldır bir kara lekedir ve ödenme-

den Türkiye’nin vicdanı rahat etme-
yecek, demokrasimiz lekeli kalmaya 
devam edecektir. Taksim ve di er 1 
Mayıs ehitlerini saygıyla anıyoruz.
Ruhları ad olsun. çilerin, memur-
ların, emeklilerin, i sizlerin, genç-
lerin, emekçilerin ve eme e gönül 

vermi  herkesin 1 Mayıs Emek ve 
Dayanı ma Bayramı’nı kutluyor, he-
pinize saygılarımızı sunuyoruz.”

TÜRK-  korteji, bazı siyasi par-
tiler ve sivil toplum örgütleriyle 
birlikte, sabahın erken saatlerinde 
Unkapanı Köprüsü üzerinde toplan-
dı. Kortej buradan yürüyü e geçerek 
i hane üzerinden Taksim Alanı’na

girdi.

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu ve di er konfederasyon ba -
kanları daha sonra Taksim Cum-
huriyet Anıtı’na gelerek, üzerinde 
karanfillerle “1 Mayıs” yazılı çelengi 
bıraktı ve saygı duru unda bulundu.

Daha sonra alanda hazırlanan
platforma geçildi. Burada TÜRK-
ve D SK’in belirledi i birer i çi ta-
rafından Konfederasyonların ortak 
1 Mayıs bildirisi okundu. Bildiride, 
eme in bayramında barı , özgürlük, 
demokrasi, emek, daha güzel bir 
dünyada sömürüsüz, baskısız, insan 
onuruna yara ır bir ya am için bir-
likte olundu u vurgulanarak, “Her 
türlü baskıya inat, haklarımız ve öz-
gürlüklerimiz için dayanı ma içinde-

Genel Ba kanlar Kazancı Yoku u’nda 1 Mayıs 1977’de katledinleri andı.

Konfederasyon Ba kanları miting öncesi Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.
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yiz. Sosyal adalet, e itlik, ba ımsızlık
ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs
2010’da ba ta Taksim olmak üzere 
alanlarda omuz omuzayız. Emekçi-
lerin uluslararası birlik, mücadele ve 
dayanı ma gününü, eme in bayramı
1 Mayısı hep birlikte barı  içinde 
karde çe kutluyoruz” denildi.

Konfederasyonların kortejlerinin 
alana yerle mesinin ardından Ata-
türk Kültür Merkezi önüne kurulan 
platformda sanatçı Timur Selçuk ve 
Ruhi Su Dostlar Korosu, 1 Mayıs

Mar ı’nı seslendirdi. Kutlamalara ka-
tılan sanatçılar da koroya e lik etti.

Kumlu’ya Saldırı

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, konu masını yapmak üzere 
kürsüye çıktı ında, kalabalı ın ara-
sındaki TEKEL, SK  ve itfaiye i -
çilerinden olu an bir grup sözlü ve 
ıslıklı protestoda bulundu. Bu sırada
arbede ya andı. Gerginli in sürmesi 
üzerine Kumlu, konu masına ba la-
yamadan kürsüden inerek, berabe-

rindekiler tarafından AKM binasına
götürüldü. Bu sırada saldırganlar
tarafından darp edilmek istendi. Ar-
bedede Sa lık-Sen Genel Sekreteri 
Mahmut Kaçar’ın kolu kırıldı.

Ya ananların üzüntü verici oldu-
unu vurgulayan Kumlu, “Biber ga-

zına kar ı günlerce ellerinde limon-
la gezen insanlar, TÜRK-  Genel 
Ba kanı’na biber gazıyla saldırmı tır.
Bu, ne yazık ki demokrasi kültürünü 
ne kadar içimize sindirdi imizin acı
bir göstergesi olmu tur” dedi.
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Genel Ba kan Mustafa Kumlu, 
saldırılar olmasaydı, yapaca ı ko-
nu mada unları söyleyecekti:

“ te bu alana el ele kol kola, omuz 
omuza, sloganlarınızla, taleplerinizle, 
geldiniz. Yasakları kaldırtmanın se-
vincini ya ıyor, co kuyla barı  ve kar-
de lik ça rısı yapıyorsunuz. Yüre ini-
ze sa lık sevgili karde lerim, çok iyi 
ediyorsunuz. Taksim’in, stanbul’un, 
Türkiye’nin yüzünü güldürüyor, bu-
gün burada, emekçi dayanı masının
destanını yazıyorsunuz.

Bugün 1 Mayıs eme in bayramı,
dayanı manın bayramı. Ama Türki-
ye için bir anlamı daha var. Bugün 
burada, Taksim hasretini bitiriyor, 
utanç verici bir yasa ı kaldırtma-
nın onurunu ya ıyoruz. Tarihin acı
olaylarını temize çekiyor, 33 yılın en 
büyük kavu masını, en sevinçli ku-
cakla masını gerçekle tiriyoruz. e-
hitlerimizle kucakla ıyoruz. Onlar 
burada bizimle, bunu hissediyoruz. 
ehitlerimizin aileleri, arkada ları,

dostları ile kucakla ıyoruz, on yıl-
ların hasretini gideriyoruz. Birbiri-
mizle kucakla ıyoruz, dosta, dü ma-
na eme in birlikteli i ne yaman bir 
güçmü , onu gösteriyoruz. Bugün 
bizim çifte bayramımız. Hepinize 
kutlu olsun. Bu sevinçli kutlama, 
kavgalardan bıkan Türk halkına
moral olacaktır. Bundan sonra yapıl-
ması gereken, vicdanların rahatla-
ması için Taksim’de 33 yıl önce o acı
olayları ya atanların ortaya çıkarıl-
ması ve adalete teslim edilmesidir.

Bugün tüm dünyada emekçiler, 
eme in u radı ı haksızlıklara kar ı
hep birlikte sesini yükseltiyor. Tüm 
dünyada emekçiler, bir asır önce se-
kiz saatlik çalı ma u runa canlarını
veren emekçi karde lerini anarken, 
bugün hala birçok ülkede, benzeri 
çalı ma ko ullarının var olmasına
isyan ediyor.

syan ediyoruz arkada lar. Ülke-
mizdeki güvencesiz çalı ma biçimle-
rine; adaletsizliklere isyan ediyoruz. 

sizli e, yoksullu a, özelle tirme-
lere isyan ediyoruz. Sosyal devletin 
gün geçtikçe budanmasına isyan 
ediyoruz.

Bugün dünya emekçileri alanlar-
da demokrasi istiyor, barı  istiyor, 
özgürlük istiyor. Biz bugün burada 
dünyaya ve ülkemize e itli i, barı ı,
karde li i, özgürlü ü ça ırıyoruz.
Eme in çıkarının sava ta de il, ba-
rı ta oldu unu biliyor, sava tan yana 
hiç bir politikaya onay vermeyece-
imizi haykırıyoruz. Biz daha çok 

demokrasi istiyoruz, çünkü bunu 
hak ediyoruz. Biz örgütlenmenin 

önündeki engellerin kaldırılmasını
istiyoruz. Çünkü biz örgütlenirsek 
demokrasimizin daha kalıcı hale ge-
lece ini biliyoruz.

Biz bugün altı konfederasyon 
olarak el ele, kol kola omuz omuza 
bu alanı doldurduysak, bu sizlerin 
demokrasiyi ne denli içinize sindir-
di inizin göstergesidir. Ama bu bir-
liktelik, aynı zamanda Türkiye’nin 
ihtiyacıdır. Ülkemize, eme imize 
ve özgürlüklerimize sahip çıkma-
nın yolu bu meydanda toplanan 
sizlerin mücadelesi ile gerçekle e-
cektir. Bu mücadelenin sonucunda 
sadece emekçiler de il Türkiye ka-
zanacaktır.

Birlikteli imizin ölen haline gel-
di i bu alanda verilen mesajlar, Hü-
kümet tarafından iyi anla ılmalıdır.
Bu bir zarurettir. Bu bir mecburi-
yettir. Ekonomik krizin bedelleriyle 
bıçak kemi e dayanmı , bu zaruret 
ve mecburiyetin artık ihmal edilecek 
bir yanı kalmamı tır. Emekçilerin 
ma duriyetinin ve sefaletinin hiç-
bir siyasi partiye fayda getirmedi i
yakın tarihimizde ya anan örnekle-
riyle ortadadır. E er Hükümet, akı-
betinin bugün artık tarihe karı mı
siyasi partilere benzemesini istemi-
yorsa, emek kar ıtı politikaları bir 
an evvel terk etmeli, taleplere kulak 
vermelidir. Hükümet, bu meydanı
görmelidir. Hükümet bu meydanı
duymalıdır. Hükümet bu meydanı
yüre inde hissetmeli, adımlarını ona 
göre atmalıdır. Çünkü bu meydan 
Türkiye’nin aynasıdır.

Bu bayrama ula abilmek için 
dünyada ve Türkiye’de kaybetti i-
miz canlara, selam olsun. Taksim 
Meydanı’nı demokrasi alanı haline 
getiren, Kültür Ba kenti stanbul’un
yüzünü a artan siz yi it karde lerime
selam olsun. Taksim Meydanı’ndan
Dünyanın ve Türkiye’nin 1 Mayıs
alanlarındaki co kulu kutlamalara 
selam olsun. Hepinizin ve eme e gö-
nül vermi  herkesin 1 Mayıs Emek ve 
Dayanı ma Bayramı’nı kutluyor, sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum.”
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Taksim’de 1 Mayıs kutlamaları
sırasında, konu ma yapmak üzere 
kürsüye gelen TÜRK-  Genel Ba -
kanı Mustafa Kumlu, kendisine yö-
nelik protestoların ardından kürsü-
yü i gal eden ki ilerce darp edilmek 
istendi. Kumlu, olay sırasında AA 
muhabirinin sorusu üzerine yapılan
saldırı ile ilgili unları söyledi: 

“Ya anan olay çok üzücü. Emek-
çilerin birlik ve dayanı ması 100-
150 ki ilik bir grup tarafından sa-
bote edilmek istenmi tir. Ne acı ki, 
kürsüye ta lar, sopalar, ayakkabılar
fırlatılmı tır. Biber gazına kar ı gün-
lerce ellerinde limonla gezen insan-
lar, TÜRK-  Genel Ba kanı’na biber 
gazıyla saldırmı tır. Bu güzel ölene,
bu büyük organizasyona gölge dü -
mü tür. Emekçilerin 32 yıl sonra 
Taksim’de birlik ve beraberlik için-
de bayram kutlamasına izin verilme-
mi tir. Benim protesto edilmem hiç 
önemli de il, ama emek hareketinin 
birlik ve beraberli ine yönelik bu 
bozgunculu u Türkiye emek hare-
keti adına kınıyorum. Onların emek 
hareketine bir katkısı olamaz, emek 
hareketine katkı sa layamayacaklara
da emekçi denilmez.”

“Saldırı Bana De il, Eme in
Birli ine”

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, 8 Mayıs 2010 günü yapı-
lan T. Haber-  Sendikası 11. Ola-
an Genel Kurulu’nda da 1 Mayıs’ı

ve ya anan olayları de erlendirdi. 
Kumlu konu masında u görü lere 
yer verdi:

“2010 yılı 1 Mayıs’ı sadece Tür-
kiye emek hareketi açısından de il,
bütün toplumsal kesimler açısından
önemli bir dönemecin ba langıcı ol-
mu tur. Bu önemli dönemecin ilk 
adımı, geçti imiz yıl 1 Mayıs’ın tatil 

ve bayram ilan edilmesiyle atılmı ,
ikinci ve en önemli adımı da Taksim 
Alanı’nın 33 yıl sonra kutlamalara 
açılması olu turmu tur.

2010 yılı 1 Mayıs kutlamalarıy-
la Taksim kabusu bitmi tir. Tarihin 
acı olayları temize çekilmi tir. Bu 
büyük bulu ma ile dosta dü mana
eme in birlikteli inin ne yaman bir 
güç oldu u gösterilmi tir. Bu kutla-
ma kavgalardan bıkan Türk halkına
da moral vermi tir. Bundan sonra 
yapılması gereken, Taksim’de 33 
yıl önce o acı olayları ya atanların
ortaya çıkarılması ve adalete teslim 
edilmesidir.

TÜRK-  Türkiye’nin en bü-
yük örgütlü gücüdür ve çok do al
ki, gerek 1 Mayıs’ın bayram ve tatil 
ilan edilmesinde, gerekse Taksim 
Alanı kutlamalarının yapılabilme-
sinde çok önemli bir rolü olmu tur.
TÜRK- , 1 Mayıs’ta ortak kutlama 
için i çi ve memur konfederasyonla-
rını toplantıya ça ırmı , Taksim ta-
lebinin kabul edilmesinin ardından
ortak kutlamayı zaafa u ratabilecek
tüm problemlerin çözümünde ak-
tif rol oynamı tır. TÜRK- , çözüm 
odaklı yakla ımını Taksim 1 Mayıs
kürsüsünde de sergilemi , kürsüye 
yapılan o çirkin saldırının alana ya-
yılıp kutlamaları sabote etmesini en-
gellemek için her türlü sa duyuyu
göstermi tir.

O çirkin saldırıya gelince… Bu 
saldırı, sadece bana de il, 1 Mayıs
kürsüsüne, eme in birlik ve daya-
nı masına kar ı yapılmı tır. Emek-
çilerin birlik ve dayanı ması 50-100 
ki ilik bir grup tarafından sabote 
edilmek istenmi tir. Bu saldırıyı
kimlerin yaptı ını gazeteler yazdı,
televizyonlar gösterdi, herkes bili-
yor. in garibi, saldırganlardan bir 
tanesinin önce bize biber gazı sıktı ı,

sonra çıkıp kürsüde konu ma yaptı-
ı ayna gibi görülüyor. Peki amaç 

ne? Niye saldırdılar? Böyle önemli 
bir günde ve böyle önemli bir alan-
da Taksim Kürsüsü’ne biber gazı,
pet i e, sopa, bıçak kullanarak bu 
saldırıyı gerçekle tirenlerin, Taksim 
kürsüsünü i gal edenlerin eme in
birli ine ve 1 Mayıs’ın ruhuna uy-
gun davrandıkları söylenebilir mi? 

çilerin verdi i haklı mücadelenin 
arkasına sı ınan ve o haklı mücade-
lenin yarattı ı sinerjiyi kullanarak 
akıl almaz bir ımarıklık içinde ‘her 
yaptıklarının mübah görülece ini
sanan’ o saldırganları, hangi sendi-
kamız, hangi emekçi grubu, hangi 
emekçi dostu sahiplenebilir? E er
içten içe sahiplenen varsa, onların
emek mücadelesine bir katkısı ola-
bilir mi? 

Konu acak çok ey, söylenecek 
çok söz var. Biz her eyin farkında-
yız. Ama ben TÜRK-  Genel Ba -
kanıyım, meselelere çözüm odaklı
bakmak durumundayım. Bizim i i-
miz çok. Hırslarıyla, takıntılarıyla 
hareket edenlerle u ra acak vakti-
miz yok. Biliyorum, te kilatımıza 
yapılan haksızlıklardan rahatsızlık
duyuyorsunuz. Ama hiç üzülmeyin. 
Hep söylüyorum… air ne demi ?
‘Saadet gibi eref ve anı da ba ka-
sından bekleme; içinden gelen bir 
ses ‘aferin’ desin yeter. Gerçek ni-
an gö sün dı ına de il, içine takı-

landır.’”

Konfederasyonlardan Ortak 
Açıklama

TÜRK- , HAK- , D SK, ME-
MUR-SEN, KAMU-SEN, KESK, 1 
Mayıs Kutlama Komitesi üyeleri, 9 
Mayıs 2010 tarihinde TÜRK- ’te bir 
araya gelerek ba ta stanbul Taksim 
olmak üzere 1 Mayıs 2010 kutlama-

“Bu bozgunculu u, emek 
hareketi adına kınıyorum.”

Kumlu:
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ları ile ilgili bir de erlendirmede bu-
lundular ve ve a a ıdaki açıklamayı
yaptılar:

“TÜRK- , HAK- , D SK, ME-
MUR-SEN, KAMU-SEN, KESK Ge-
nel Ba kanları, TÜRK- ’in ça rı-
sı üzerine 5 Nisan 2010 tarihinde 
TÜRK-  Genel Merkezi’nde bir ara-
ya gelmi  ve yapılan toplantıda 1 Ma-
yıs 2010 Emek ve Dayanı ma Günü 
kutlamalarının “i  güvencesi, insan-
ca ve özgürce ya am, e itlik, adalet 
ve demokrasi” talepleriyle ba ta s-
tanbul Taksim Meydanı olmak üze-
re tüm yurtta ortak yapılması kararı
alınmı tır. Alınan bu kararın içerik 
ve teknik ayrıntıları Konfederasyon 
temsilcilerinden olu an ‘Kutlama 
Komitesi’ tarafından belirlenmi  ve 
hayata geçirilmi tir.

2010 yılı 1 Mayıs’ı sadece Tür-
kiye emek hareketi açısından de il,
bütün toplumsal kesimler açısından
önemli bir dönemecin ba langıcı ol-

mu tur. Bu önemli dönemecin ilk 
adımı, geçti imiz yıl 1 Mayıs’ın tatil 
ve bayram ilan edilmesiyle atılmı ,
ikinci ve en önemli adımı da Taksim 
Alanı’nın 32 yıl sonra kutlamalara 
açılması olu turmu tur.

1 Mayıs 2010, tüm yurtta alan-
larda co ku ile kutlanmı tır.

stanbul Taksim Alanı kutlama-
larında ise 32 yılın en büyük ka-
vu ması, en sevinçli kucakla ması
gerçekle tirilmi , on yılların hasreti 
giderilmi tir. Gerginliklerden bıkan
halkımıza da moral kayna ı olan bu 
kutlama ile eme in birlikteli inin
gücü gösterilmi tir. Bundan sonra 
yapılması gereken, vicdanların ra-
hatlaması için Taksim’de 33 yıl önce 
o acı olayları ya atanların ortaya çı-
karılması ve adalete teslim edilmesi-
dir. Konfederasyonlarımız, stanbul
Taksim Alanı’ndaki bu co kulu kut-
lamaya katkı veren tüm emekçile-
re; emek dostlarına ve eme i geçen 

herkese te ekkür etmektedir. Konfe-
derasyonlarımız, ülkemizin dört bir 
yanında yapılan 1 Mayıs kutlamala-
rına katılan, katkı veren herkese te-
ekkür etmektedir. 

Böyle önemli bir günde ve böyle 
önemli bir alanda Taksim Kürsüsü’ne 
biber gazı, pet i e, sopa, bıçak vs. 
kullanarak yapılan saldırı ise eme in
birlik ve dayanı masına yapılan bir 
saldırıdır. Konfederasyonlarımız, 1 
Mayıs Taksim Kürsüsü’nde TÜRK-
Genel Ba kanı Mustafa Kumlu’nun 
ahsında tüm konfederasyonlara 

yapılan saldırıyı ve kürsüyü i gal gi-
ri imi ile kutlamaları sabote etmek 
isteyenleri kınamakta, bu tür yakla-
ımların te hir ve tecrit edilmesi ge-

rekti ine inanmaktadır. Bu saldırıyı
gerçekle tirenler çok iyi bilmelidir 
ki, hiç bir güç emek hareketinin ve 
konfederasyonlarımızın, eme in ka-
zanımları için birlikte mücadelesini 
engelleyemeyecektir.”
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Sendikalardan Tepkiler 
TÜRK-  Genel Ba kanı Musta-

fa Kumlu’ya yönelik saldırı üzerine, 
TÜRK- ’e ba lı sendikalardan ve 
kamuoyundan tepki ya dı.

Tarım- : Bu tür davranı lar
TÜRK- ’in ve Türk i çi hareketinin 
bütünlü ünü bozamayacaktır.

Orman- : Birle meye, dayanı -
maya, deste e çalı ma hayatının en 
fazla ihtiyaç duydu u u günlerde, 
emekçileri sa duyuya davet ediyo-
ruz.

T. Maden- : Bu saldırı yalnız-
ca TÜRK- ’imizin Genel Ba kanı-
na de il, Taksim’de kol kola, omuz 
omuza olan emekçilerin birlik ve 
dayanı masına yapılmı tır.

G. Maden- : Bu saldırı, bu an-
lamlı günü gölgelemi tir. çi sını-
fının demokrasi kültürüyle ba da -
mamaktadır.

Petrol- : Bu tür saldırılar, i çi
sınıfının birlik, mücadele ve daya-
nı masına zarar veriyor. Saldırıyı
iddetle kınıyoruz.

Tekgıda- : nsanların konu -
ma hak ve özgürlü üne müdahale 
edilemez. TÜRK- ’in itibarı özenle 
korunmalıdır.

eker- : Bir grup kendini bil-
mez tarafından yapılan bu saldırı,
32 yıl aradan sonra emekçilerin 
Taksim’deki co kusuna gölge dü-
ürmü tür.

Teksif: Önceden planlı oldu-
u anla ılan biber gazlı, ta lı çirkin 

saldırı, emek hareketine yönelik bir 
ihanettir.

A aç- : Yüz binlerin katıldı ı
tarihi 1 Mayıs’a gölge dü ürenleri
ve saldırıyı yapanları iddetle kını-
yoruz.

Selüloz- : Bu saldırı sadece 
TÜRK-  Genel Ba kanına de il,
TÜRK- ’in üyelerine de yapılmı -
tır.

Basın- : Emekçi dayanı masını
provake etmek isteyenler yine sah-
nedeydi. Tuza a dü meyelim, daya-
nı mamızı devam ettirelim.

Bass: Bu tür giri imler, hiçbir 
zaman i çi sınıfını mücadelesinden 
alıkoyamaz, i çi sınıfını mücadele 
yolundan döndüremez.

Çimse- : TÜRK- ’in varlı ın-
dan rahatsız olan, yüzlerine Tekel 
i çisi maskesi takan provakatörlerin 
saldırısını kınıyoruz.

Kristal- : Türkiye’nin en büyük 
i çi konfederasyonunun ba kanının
konu turulmaması, 1 Mayıs’ın gör-
kemli görüntüsüne ve sınıfın birli i-
ne zarar vermi tir.

Türk Metal: TÜRK- , her eye
ra men bu a a ılık saldırının içinde 
ve arkasında olan küçük kafaların da 
yeri geldi inde ba vuraca ı büyük 
bir emekçi örgütüdür.

Dokgemi- : Huzurumuzu, da-
yanı mamızı, birlik ve beraberli i-
mizi baltalamaya yönelik menfur ve 
çirkin saldırıyı kınıyoruz.

Yol- : Mücadelelerini hayran-
lıkla izledi imiz Tekel i çilerinin,
direni lerini destekledi imiz tfaiye
i çilerinin sebep oldukları arbedeyi 
ya anmaması gereken bir olay ola-
rak görüyoruz.

Tezkoop- : Konu macıları say-
gı ile dinlemek, i çi sınıfının birlik 
ve beraberli ini göstermesi ve talep-
lerimizin herkesçe anla ılması bakı-
mından son derece önemlidir.

Koop- : Her ne gerekçeyle olur-
sa olsun, TÜRK- ’in Genel Ba ka-
nına yapılan bu saldırı, TÜRK- ’in
hükmi ahsiyetine ve i çi hareketine 
yapılmı tır.

Demiryol- : Bu saldırı basit bir 
protesto eylemi de il, açık bir prova-
kasyondur, maksatlı bir tertiptir.

Denizciler: Bu çirkin saldırıyı
düzenleyenler hiçbir zaman amaçla-
rına ula amayacaklardır.

Liman- : Emek ve emekçi kav-
ramlarını benimsemi  ve özümsemi
hiç kimse böyle bir saldırıyı yapmaz.

T. Haber- : Bu çirkin saldı-
rı bizi yıldırmayacak, bir sonraki 1 
Mayıs’ta daha yo un ve güçlü biçim-
de alanlarda olaca ız.

Toleyis: çi sınıfına hiçbir e-
kilde layık olmayan, birlik ve bera-
berli i bozan böyle bir davranı ı asla 
kabul etmiyoruz.

T. Harb- : Kumlu’nun konu -
masını antidemokratik yöntemlerle 
ve iddete ba vurarak engellemek, 
hakları için mücadele eden emekçi-
lere saygısızlıktır.

TGS: Mustafa Kumlu’nun konu -
turulmaması için iddet uygulayan 
saldırganların, ellerinde bıçaklar ve 
biber gazı bulundurmaları, bu olayı
daha da vahim hale getirmektedir.

Belediye- : Sayın Kumlu’yu 
susturmak, konu masını iddete
ba vurarak engellemek, verilen mü-
cadeleye, Taksim’deki yüz binlerce 
emekçiye saygısızlıktır.

KKTC Hür- : 1 Mayıs’ın onurla 
kutlandı ı böyle bir günde, yıllarca
i çi hareketine hizmet etmi  olan 
TÜRK-  Ba kanına yapılan saldırıyı
kınıyoruz.

KKTC Kamu- : Bu saldırı
TÜRK- ’in gücünü azaltmaz, tam 
tersine güçlendirir.

TÜRK-  3. Bölge Temsilcili i:
Bu tavrı sergileyenler, bu yanlı larıy-
la kendi mücadelelerini zaafa u rat-
tıkları gibi i çi sınıfının da nefretini 
kazanıyorlar.

TÜRK-  7. Bölge Temsilcili i:
TÜRK- ’e yönelik bu saldırı kabul 
edilemez, kınıyoruz.

TÜRK-  9. Bölge Temsilcili i:
TÜRK-  eme in, alınterinin temsil-
cisidir. Bu saldırılara kar ı ödün ver-
meyecektir.

TÜRK-  KKTC Temsilcili i:
Bir grup provakatörün saldırısını
iddetle kınıyoruz.



BUGÜN 1 MAYIS 
EMEKÇ LER N ULUSLARARASI B RL K, MÜCADELE VE DAYANI MA GÜNÜ

KUTLU OLSUN!
Bizler bu ülkenin i çileri, kamu emekçileri, meslek sahipleri, emeklileri, i sizleri, yoksulları

olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs’tayız, eme in bayramındayız.

Barı  için, özgürlük için, demokrasi için, ekmek için, daha güzel bir dünyada sömürüsüz, 
baskısız, insan onuruna yara ır bir ya am için birlikteyiz.

Her türlü baskıya inat, haklarımız ve özgürlüklerimiz için dayanı ma içindeyiz. Sosyal 
adalet, e itlik, ba ımsızlık ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2010’da, ba ta Taksim olmak 
üzere alanlarda, omuz omuzayız.

Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanı ma gününü; eme in bayramı 1 Mayıs’ı
hep birlikte barı  içinde, karde çe kutluyoruz.

1 Mayıs 2010’u güvencesiz, kuralsız çalı manın yaygınla tı ı ko ullarda kar ılıyoruz.
Emekçilerin yarısı kayıt dı ında çalı ıyor. Esnek, güvencesiz ve kuralsız çalı ma kural haline 
geliyor, 4-C uygulamasına, kölelik düzenine mahkum ediliyor. Sendikasızla tırma yaygınla ı-
yor, sendikal örgütlenmenin önüne engeller çıkarılıyor. Örgütlenen i çiler i ten atılıyor. Ba ta
madenler olmak üzere, i  kazası adı verilen cinayetler durmak bilmiyor. 

Biz sosyal adalet, e itlik ve demokrasi istiyoruz. Özgürlükçü, e itlikçi sivil demokratik bir 
anayasa ve yasalar istiyoruz. Tüm çalı anların grevli toplu sözle meli sendikal haklara sahip 
oldu u bir Türkiye için sesimizi yükseltiyor, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyece-
imizi bildiriyoruz. 

1 MAYIS’TA ALANLARDAN B R KEZ DAHA HÜKÜMETE SESLEN YORUZ;
1 Mayıs 1977’de kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını ve

adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz,

i sizli in önlenmesini istiyoruz,

kiralık i çilik düzenlemesinden vazgeçilmesini istiyoruz,

kıdem tazminatı hakkımıza dokunulmamasını istiyoruz,

4-C ve benzeri uygulamalardan vazgeçilmesini istiyoruz,

sizlik Sigortası Fonu’nun i sizler için daha etkin kullanılmasını istiyoruz,

vergi adaletsizli inin giderilmesini istiyoruz,

sa lık ve sigorta haklarımızdaki ma duriyetin giderilmesini istiyoruz,

asgari ücretin insan onuruna yakı ır olmasını istiyoruz,

i  sa lı ı ve güvenli i önlemlerinin artırılmasını istiyoruz,

anti demokratik yasaların de i tirilmesini istiyoruz,

örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz,

ta eronla ma ve kayıt dı ı ekonominin engellenmesini istiyoruz,

özelle tirmelerin durdurulmasını, sosyal devletin daha etkin olmasını istiyoruz,

emekçilerin sesine kulak verilmesini istiyoruz.

çiler, kamu emekçileri, emekliler, i sizler, yoksullar, kadınlar, gençler,
EKMEK, BARI , ÖZGÜRLÜK Ç N HAYD  1 MAYIS’A!

EKMEK, BARI , ÖZGÜRLÜK Ç N HAYD  MÜCADELEYE!
1 MAYIS ULUSLARARASI B RL K MÜCADELE VE DAYANI MA GÜNÜ 

KUTLU OLSUN

1 MAYIS EMEK VE DAYANI MA GÜNÜ 
TÜM EMEKÇ LERE KUTLU OLSUN

TÜRK-  • HAK-  • D SK • MEMUR-SEN • KAMU-SEN • KESK
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TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 
çalı ma ya amının güncel 
sorunlarını ve 1 Mayıs ile il-

gili hazırlıkları görü mek amacıyla
8 Nisan 2010 günü Abant’ta toplan-
dı. TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu’nun, ablasının vefatı nede-
niyle Kayseri’de bulundu u toplan-
tıya Genel Mali Sekreter Ergün Ata-
lay ba kanlık etti. Toplantıya Genel 
E itim Sekreteri Nihat Yurdakul ve 
Genel Te kilatlandırma Sekreteri 
Pevrul Kavlak da katıldı.

Atalay, toplantının açılı ında
yaptı ı konu mada, 1 Mayıs’ın kut-
lanmasına ili kin 6 Konfederasyo-
nun yaptı ı giri im hakkında bilgi 
verdi. Konfederasyon ba kanlarının
TÜRK- ’in öncülü ünde bir araya 
geldiklerini, 1 Mayıs’ın Taksim’de 
kutlanması için ortak karar aldık-
larını ve ba ka bir alternatifin gün-
demlerinde olmadı ını anlatan Ata-
lay unları söyledi:

“2008 yılında Bakanlar Kurulu, 
1 Mayıs’ın “Emek ve Dayanı ma
Günü” olmasını kararla tırdı. 2009 
yılında ise yapılan yasa de i ikli i
ile 1 Mayıs’ın tarihsel anlamına uy-

gun bir ekilde kutlanması sa landı.
Türk sendikal hareketinin bu konu-
daki özlemine son verildi. Bu çerçe-
vede, 27 Nisan 2009’da, Yüce Mec-
lisimiz 5892 sayılı Kanunla 1 Mayıs
gününün resmi tatil olmasını karara 
ba ladı. 2010 yılında ise 1 Mayıs’ı
Taksim’de kutlamak istiyoruz.

Geçen yıl sınırlı bir biçimde 
Taksim’de yapılan kutlamalar, bu 
yıl Taksim’de kutlanmalıdır. Biz bu 
1 Mayıs’ı, konfederasyonumuzun ta-
rihine, kültürüne, anlayı ına uygun 
bir biçimde, kimseyi kırmadan, dök-
meden bayram havasında kutlamak 
istiyoruz. Sıkıntılarımızı ve taleple-
rimizi barı çı bir biçimde dile getir-
mek istiyoruz. Bu noktada, stanbul
halkı da rahat olmalıdır. Onlara sı-
kıntı yaratacak hiçbir eye biz izin 
vermeyiz. Bu konuda tüm Türkiye 
rahat olmalıdır, bize güvenmelidir.”

Atalay, konu masının ardından
sırayla tüm Ba kanlar Kurulu üye-
lerine söz verdi. Söz alan üyelerin 
tamamı, TÜRK- ’i 6 Konfederasyo-
nu bir araya getirmesi ve 1 Mayıs’la
ilgili alınan bu ortak karar nedeniyle 
kutladı. Ba kanlar Kurulu üyeleri, 1 

Mayıs’a ili kin çe itli görü  ve öneri-
lerini dile getirdi.

Ba kanlar Kurulu Ankara’da 
Yeniden Toplandı

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu 
Abant’ta yaptı ı toplantının ardın-
dan 13 Mayıs 2010 günü Ankara’da 
yeniden toplandı. Basına kapalı ola-
rak yapılan toplantıda Genel Ba kan
Mustafa Kumlu 1 Mayıs’ta ya anan-
larla ilgili bilgi verdi. Toplantının
gündemini dört konfederasyonun 
22 ubat 2010 tarihinde yaptıkları
toplantıda alınan karar olu turdu.
Bu toplantıda 26 Mayıs 2010 tari-
hinde üretimde gelen gücün kulla-
nılaca ı genel bir eylem yapılması
kararla tırılmı tı.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, top-
lantısında konfederasyonların ubat
ayında aldıkları bu kararı yeniden 
de erlendirdi.

Toplantıda, TÜRK-  Yönetim 
Kurulu’na di er konfederasyonlar-
la görü mesi ve 26 Mayıs eylemiyle 
ilgili yeniden karar alması yönünde 
yetki verildi.
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Ba kanlar Kurulumuz Abant’ta Toplandı

Toplantıda, çalı ma ya amının güncel 
sorunları ve 1 Mayıs etkinlikleri görü üldü



Ba bakan Yardımcısı Bülent 
Arınç ve beraberindeki Ak 
Parti heyeti 24 Mart 2010 

günü TÜRK-  Genel Merkezi’ni zi-
yaret ederek Hükümetin hazırladı ı
Anayasa de i iklik önerilerini sun-
du. Genel Ba kan Mustafa Kumlu ve 
Yönetim Kurulu üyeleriyle görü en
Arınç, ülkemizin en büyük sivil top-
lum kurulu u olan TÜRK- ’in bu 
konudaki görü lerinin kendileri için 
çok önemli oldu unu söyledi.

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu da, ziyaret nedeniyle yaptı ı
konu mada, unları söyledi:

“TÜRK- , anti demokratik bir 
anlayı la hazırlanan ve bu güne 
kadar defalarca yapılan de i iklik-
lere ra men Türkiye’nin ihtiyaçla-
rı kar ısında yetersiz kalan 1982 
Anayasası’nın de i tirilmesi gerek-
ti ine inanmakta, yapılacak anayasa 
de i ikli inin en geni  mutabakatla 
gerçekle tirilmesine ili kin yakla ı-
mını yıllardan beri her platformda 
dile getirmektedir.

Toplumumuzun tüm kesimleri, 
ça da  demokratik ilkeleri benimse-
mi , laik, sosyal hukuk devleti yapı-
sını koruyan, bireysel özgürlükleri 
temel alan, hukukun üstünlü ü te-
meline oturan, demokratik rejimin 
vazgeçilmez kuralı olan kuvvetler 
ayrılı ını benimseyip kuvvetler ara-
sındaki denge ve ahengi koruyan, 
do malardan arınmı , uygarlık yo-
lunda de i ime ve geli ime açık,
toplumumuzun temel de erleriyle
bütünle mi , uzla tırıcı ve sivil olu-
um tarafından hazırlanacak bir ana-

yasa de i ikli i beklentisi içindedir.

Bu çerçevede temel beklentimiz 
yapılacak de i ikli in Anayasa’nın
bütününü kapsaması ve daha önce 
yapılan de i ikliklerin ürünü olan 
çeli kilerin de giderilmesidir.

Temel beklentimizi kar ılama-
makla birlikte hazırlanan de i iklik
tasla ının bazı bireysel özgürlüklere 
öncelik tanıyor olmasını olumlu bir 
geli me olarak de erlendiriyoruz.
Çalı ma hayatını düzenleyen kural-
lara hiç yer verilmemi  olmasını ise 

önemli ve büyük bir eksiklik olarak 
görüyoruz.

Ayrıca tasla ın, demokratik re-
jimin temelini olu turan kuvvetler 
ayrılı ı ilkesinin kurumsal yapısını
olu turacak bir içerikte olması ve 
var olan kaygıları gidermesi bekle-
nirken toplumda yeni ayrı malara
neden olabilece i endi elerini de 
önemsiyoruz.

Düzenlemenin tümünde ol-
du u gibi siyasi partilerin ka-
patılması, HSYK’nın ve Anayasa 
Mahkemesi’nin yapısının de i tiril-
mesi gibi önemli ve güncel konu-
larda yapılacak de i ikliklerde en 
geni  mutabakatın sa lanmasının
gere ine inanıyoruz.”

Kumlu ayrıca, düzenlemeye ili -
kin TÜRK-  hukukçularının ken-
di taleplerini de içeren bir çalı ma
ba lattıklarını, bu çalı manın ken-
dilerine verilen süre gere i 26 Mart 
2010 Cuma günü ak amına kadar 
Hükümete iletilece ini de sözlerine 
ekledi.
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Kumlu: “Anayasa de i iklik çalı maları, toplumda 
yeni ayrı malara neden olmamalıdır.”

Ba bakan Yardımcısı Arınç TÜRK- ’i Ziyaret EttiBa bakan Yardımcısı Arınç TÜRK- ’i Ziyaret Etti
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TÜRK- ’in
Anayasa
De i ikli i
Önerileri

Ba bakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
24 Mart 2010 günü TÜRK-  Genel 
Merkezi’ni ziyaret ederek TC Anayası’nın
bazı maddelerinde de i iklik yapılması
hakkındaki kanun teklifini TÜRK- ’in
görü  ve önerilerine sunması üzerine 
konfederasyonumuz a a ıdaki görü  ve 
önerileri Anayasa De i ikli i Hazırlama
Komisyonu Ba kanlı ı’na 25 Mart 2010 
günü göndermi tir.

TÜRK- , günümüze kadar defalarca yapılan de-
i ikliklere ra men ülkemizin ihtiyaçları kar-
ısında yetersiz kalan 1982 Anayasası’nın de-

i tirilmesi gerekti ine inanmakta, yapılacak Anayasa 
de i ikli inin geni  mutabakatla gerçekle tirilmesine
ili kin dü ünce ve yakla ımını yıllardan beri her plat-
formda dile getirmektedir.

TÜRK- , ça da , demokratik ilkeleri benimseyen, 
laik, sosyal hukuk devleti yapısını koruyan, bireysel 
özgürlükleri temel alan, hukukun üstünlü ü temeline 
oturan, demokratik rejimin vazgeçilmez kuralı olan 
kuvvetler ayrılı ı ilkesini benimseyip erkler arasındaki
denge ve ahengi koruyan, uygarlık yolunda de i ime
ve geli ime açık, toplumumuzun temel de erleriyle bü-
tünle mi , uzla tırıcı ve sivil olu um tarafından hazır-
lanacak bir Anayasa de i ikli i beklentisi içindedir.

Bu çerçevede temel beklentimiz yapılacak de i ik-
li in Anayasa’nın bütününü kapsaması ve daha önce 
yapılan de i ikliklerin ürünü olan çeli kilerin de gide-
rilmesidir.

Tarafımızdan incelenen de i iklik tasla ı, bu bek-
lentilerimizi kar ılamaya yeterli görülmemekle birlik-
te bazı bireysel özgürlüklere öncelik tanınıyor olması
olumlu bir geli me olarak de erlendirilmektedir.

Düzenlemenin tümünde oldu u gibi siyasi partile-
rin kapatılması, HSYK’nun ve Anayasa Mahkemesinin 
yapısının de i tirilmesi gibi çok önemli ve güncel ko-
nularda yapılmak istenen de i ikliklerde en geni  mu-
tabakatın sa lanması gere ine inanılmaktadır.

TÜRK- , yukarıda de inilen ana ba lıkların yanı
sıra, AB mevzuatına uyumlu olarak hazırlandı ı belir-
tilen de i iklik tasla ında çalı ma hayatını düzenleyen 
kurallara hiç yer verilmemi  olmasını çok önemli ve 
büyük bir eksiklik olarak görmektedir.

Yukarıda açıklanan dü ünceler çerçevesinde TÜRK-
, Uluslararası Çalı ma Örgütü’nün (ILO), ülkemiz ta-

rafından onaylanmı  87 ve 98 sayılı sözle meler ve tav-
siye kararları ile AB mevzuatının gerektirdi i ilkelerin 
ve Anayasanın 90. Maddesinin emretti i uyarlamaların,
de i iklik tasla ı metninde yer almasının zorunlu oldu-
u inancındadır ve bu inançla a a ıda belirtilen husus-

ların de i iklik tasla ına alınmasını talep etmektedir.

1) Madde 51: Sendika Kurma Hakkı:

Bu maddenin dördüncü fıkrası olan; “Aynı zaman-
da ve aynı i kolunda birden fazla sendikaya üye olu-
namaz.” hükmü Anayasa metninden çıkarılmalıdır.
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Gerekçe: Aynı maddenin ikinci fıkrası, “sendika 
kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak ekil,
art ve usuller kanunda gösterilir” hükmünü ta ıdı ına

göre, aynı zamanda ve aynı i kolunda birden fazla sen-
dikaya üye olmanın Anayasa hükmü ile yasaklanması,
Uluslararası Çalı ma Örgütünün 87 ve 98 sayılı sözle -
melerine ve AB normlarına uygun de ildir.

Kanunla yapılması zorunlu kılınan düzenleme içinde 
yer alabilecek hususların Anayasa’da hükme ba lanma-
sı, anayasa yapma tekni ine de uygun dü memektedir.

2) Madde 53: Toplu  Sözle mesi Hakkı:

Bu maddenin son fıkrasında yer alan; “aynı i yerin-
de, aynı dönem için, birden fazla toplu i  sözle mesi
yapılamaz ve uygulanamaz” hükmü kaldırılmalıdır.

Gerekçe: Toplu i  sözle melerinin düzeyi ile nasıl
yapılaca ı kanunla düzenlenece ine göre, kaldırılması
istenilen hususun kanuna bırakılması uygun olacaktır.
Bu hüküm, yukarıda da açıklandı ı üzere ülkemizce 
onaylanan ILO sözle melerine aykırı oldu u gibi, AB 
mevzuatına da uymamaktadır.

3) Madde 54: Grev Hakkı ve Lokavt:

Bu maddenin birinci fıkrası a a ıdaki ekilde de i -
tirilmelidir:

“Toplu i  sözle mesinin yapılması ve uygulanma-
sı sırasında, uyu mazlık çıkması halinde i çiler grev 
hakkına sahiptir. Menfaat grevi ve hak grevinin kulla-
nılmasının ve i verenin lokavta ba vurmasının usul ve 
artları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir.”

Maddenin iki, üç, dört, be , altı ve yedinci fıkrala-
rı yürürlükten kaldırılmalıdır.

Gerekçe: Kaldırılması istenilen fıkralarda yer alan 
düzenlemelerin çıkarılacak kanunla belirlenmesi, hem 
kanun yapma tekni ine hem de Anayasa yapma tekni-
ine uygun olacaktır. Ayrıca ILO sözle meleri ve AB 

mevzuatında tanınan hak grevi de tanınmı  olacaktır.

4) Madde 65: Devletin ktisadi ve Sosyal Ödevle-
rinin Sınırları:

Madde metninde yer alan, “(….) mali kaynakları-
nın yeterlili i ölçüsünde…” ibaresi metinden çıkarı-
larak, madde ba lı ının ve metninin a a ıdaki ekilde
de i tirilmesi sosyal devlet olma ilkesinin gere i olarak 
görülmektedir.

Madde 65: Devletin iktisadi ve sosyal ödevleri: 
Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile be-
lirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun 
öncelikleri gözeterek yerine getirir.

Gerekçe: Metinden çıkarılmasını talep etti imiz iba-
re, sosyal devlet olma vasfını ortadan kaldırabilecek ve 
devletin, mali kaynakların yetersizli ini bahane ederek 
sosyal ödevlerini yerine getirmemek için gerekçe göste-
rebilecek niteliktedir. Oysa Anayasanın 2. maddesinde 
TC Devletinin “sosyal “devlet oldu u emredici biçimde 
hükme ba lanmı tır. Sosyal devlet olmanın gerektir-
di i ödevlerin yerine getirilmesinde mali kaynakların
yeterlili i ölçü kabul edilemez. Devletin, sosyal ve eko-
nomik alandaki görevlerini amaca uygun öncelikleri 
gözeterek yerine getirmesi asli görevidir. Asli görevin 
yerine getirilmesinin mali kaynakların yeterlili i ölçü-
süne ba lanması devletin anayasal niteli ini ortadan 
kaldırabilecektir.

5) Madde 82: Üyelikle Ba da mayan ler:

Maddenin birinci fıkrasında yer alan ve sendikal 
hak ve özgürlükleri sınırlayan “(...) ile sendikalar ve 
bunların üst kurulu larının katıldıkları…” ibaresi 
metinden çıkarılmalıdır.

Gerekçe: Sendika yöneticilerine kesin olarak siya-
set yapma yasa ı getiren bu düzenlemelerin ça da  bir 
anayasada yer alması dü ünülemez. Milletvekilli ine
seçilen sendika ve üst kurul yöneticilerinin sendikal 
hak ve görevlerini sürdürmelerine getirilen yasaklama 
kaldırılmalı ILO sözle meleri ile AB normlarına uyum 
sa lanmalıdır.

6) Madde 128: Kamu Hizmeti Görevlileri le lgili
Hükümler:

Bu madde a a ıdaki ekilde de i tirilmi tir.

“Devletin, kamu iktisadi te ebbüsleri ve di er
kamu tüzel ki ilerinin genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 
gerektirdi i asli ve sürekli görevleri memurlar eliyle 
görülür. Kamu kesiminde memurlar dı ında istihdam 
edilenlerin tamamı i çidir. Kamunun özel sektör ile 
payla tı ı alanlarda Bakanlıklar dı ında memur çalı -
tırılamaz. Memurların nitelikleri, atanmaları, görev 
ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve öde-
nekleri ve di er özel i leri kanunla düzenlenir. çiler
hakkında ise  Kanunları uygulanır.”

Gerekçe: Bu de i iklik, i çi-memur ayırımının ya-
pılmasını zorunlu kılacak, kamu erkinin sadece me-
murlar eliyle kullanılaca ı gerçe ini açıklı a kavu tu-
racak ve esasen i çi niteli inde çalı anların da sendika 
özgürlü ü ve toplu sözle me haklarına kavu maları
sa lanmı  olacaktır. Yapılması istenilen bu de i iklik
ba ta Anayasanın 90. madde hükmü ile ILO sözle me-
leri ve AB mevzuatı gereklerindendir.



Türkiye-AB Karma sti are
Komitesini olu turan ku-
rulu lar, TÜRK- , TOBB, 

T SK, HAK- , KAMU-SEN, TESK 
ve TZOB, 2007 yılında olu turulan
ancak daha sonra çalı malarına ara 
verilen Anayasa Platformu’nun top-
lantısı için 9 Nisan 2010 günü bir 
araya geldiler.

TOBB’un Genel Merkezi’nde bir 
araya gelen ve TÜRK- ’i Genel Ba -
kan Mustafa Kumlu’nun temsil etti i
toplantıda, TOBB Ba kanı Rıfat Hi-
sarcıklıo lu, hazırlanan ortak metni 
okudu.

Hisarcıklıo lu, Türkiye’nin de-
mokratikle mesine temel olu tura-
cak, evrensel ilkeleri esas alan, yeni 
bir Anayasaya ihtiyaç oldu unu be-
lirterek, Anayasa de i ikliklerinde
geni  toplumsal mutabakatın büyük 
önem ta ıdı ını vurguladı. Açıkla-
masında “Bizler ülkenin her yerinde 
örgütlü yapımızla yeni Anayasa ihti-
yacı konusundaki geni  mutabakatı
temsil ediyoruz’’ diyen Hisarcık-
lıo lu, Türkiye’nin yeni Anayasası-
nı kendi içinde tartı arak, katılımcı
bir biçimde olu turabilmesinin hem 
gerekli hem de mümkün oldu unu
söyledi. Ortak aklı ortaya çıkaracak
açık tartı ma platformunu ülkenin 
her yerinde olu turmaya ihtiyaç 
bulundu unu dile getiren Hisarcık-
lıo lu, u görü leri kaydetti:

‘’Bizler Anayasa Platformu Gi-
ri imci Grubu olarak bir araya gel-

dik. Farklı kesimleri, farklı görü leri
temsil ediyoruz. Birçok toplumsal 
konuda duru larımız aynı olmaya-
bilir. Ancak yeni bir Anayasanın ge-
reklili i konusunda hemfikiriz.

Bu gerçekler do rultusunda,
Anayasa Platformu giri imi olarak, 
yeni anayasa için Türkiye konu -
maları genel ba lı ı altında ulusal ve 
yerel çalı taylarla bir açık tartı ma
ortamı ba latmaya, bu süreçle yeni 
anayasamızın nasıl ekillenmesi ge-
rekti ine ili kin ortak aklı olu tur-
maya, tespitlerimizi TBMM’ne ak-
tarmaya, demokratikle me sürecini 
bu çerçevede bir bütün olarak ele 
almak suretiyle sivil toplum kuru-
lu ları olarak katkı sa lamaya karar 
verdik.’

Paketin AB’ye uyum sürecin-
de çoktandır atılması gereken bazı
adımları içerdi ini görüyoruz. Yine 
de, daha önce de ifade etti imiz
gibi, demokratik ve sivil bir anaya-
saya olan ihtiyaç devam etmektedir. 
Türkiye’nin, bu konuda zaten var 
olan mutabakatı artık katılımcı bir 
anlayı la demokratik, sivil, e itlikçi
ve özgürlükçü yeni bir Anayasaya 
dönü türmesi gerekmektedir. Dün 
bütünsel bir Anayasa yapabilmek 
maalesef mümkün olmadı. Bu sefer 
ba arabilmeliyiz. Artık süreci tama-
mına erdirmeli, toplumsal isti are
sürecini hayata geçirerek, yeni bir 
Anayasa yapabilmeliyiz.’’

 – Yeni Anayasa çin Türkiye Ko-
nu maları genel ba lı ı altında
ulusal ve yerel çalı taylarla bir 
açık tartı ma ortamını ba lat-
maya,

 – Bu süreçle yeni Anayasamızın
nasıl ekillenmesi gerekti ine
ili kin ortak aklı olu turma-
ya,

 – Tespitlerimizi TBMM’ne ak-
tarmaya,

 – Demokratikle me sürecini bu 
çerçevede bir bütün olarak ele 
almak suretiyle sivil toplum 
kurulu ları olarak katkı sa la-
maya karar verdik.

Katılımcı bir süreçle tasarlanmı
ve Türkiye’nin önemli sorunlarını
gidermeye yönelik yeni bir anaya-
sa mümkündür. Türkiye’yi statü-
koya mahkum etmeyen bir anaya-
sa mümkündür. Huzur içinde bir 
arada ya amamıza imkan tanıyacak
bir anayasa mümkündür. Kaliteli 
demokrasinin, güçlü ekonominin 
anayasasını yapmak mümkündür. 
Gerçek ve bütüncül demokratikle -
me mümkündür.’’

Hisarcıklıo lu bir soru üzeri-
ne de, “Yeni Anayasa için Türkiye 
Konu maları”nın, Nisan ayı içinde 
stanbul Ulusal Çalı tayı ile ba laya-

ca ını bildirdi. Hisarcıklıo lu, daha 
sonra 12 kentte tartı ma sürecinin 
devam edece ini dile getirdi.
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Anayasa Platformu Yeniden Bir Araya Geldi

“Huzur içinde bir arada ya amamıza imkan 
tanıyacak bir anayasa mümkündür.”



TÜRK-  Genel Ba kanı Mus-
tafa Kumlu, 8 Mart’ta Türk 
Metal Sendikamızın dü-

zenledi i “Kadın çiler 15. Büyük 
Kurultayı”na katılarak bir konu ma
yaptı. Ankara’da Büyük Anadolu 
Oteli’nde yapılan Kurultaya ülke-
mizden ve KKTC’den gelen 450 ka-
dın delege katıldı.

Kurultaya çi leri Bakanı Be ir
Atalay, CHP stanbul Milletvekili 
Bayram Meral, MHP Genel Ba kan
Yardımcısı Mehmet Ekici, MESS An-
kara Bölge Temsilcisi Mesut Ulusoy 
ile birlikte çok sayıda misafir katıldı.

Kurultay’da bir konu ma yapan 
Genel Ba kan Mustafa Kumlu un-
ları söyledi:

“Bugün Dünya Kadınlar
Günü’nün yüzüncü yıldönümünü

kutlamaktayız. Yüz yıldır dünyanın
çe itli ülkelerinde kutlanan 8 Mart, 
ülkemizde 1921 yılından beri kut-
lanmakta, her yıl 8 Mart’ta, kadın-
ların ya adı ı sorunlar anlatılmakta
ve bu sorunların a ılması için çözüm 
önerileri dile getirilmektedir.

Hiç ku kusuz, bugün ülkemizde 
kadınların ya adı ı sorunların en 
önemli nedenini toplumun geni  bir 
kesiminde varlı ını koruyan ayrımcı
bakı  açısı olu turmaktadır. Yasalar 
kar ısında kadın ve erke in e it ol-
ması elbette önemlidir. Bu e itlik,
kadın sorunlarının hukuki platform-
daki çözümünü beraberinde getirir 
ama yasalar kar ısındaki e itlik, top-
lumsal yapıda var olan ‘e it de iliz’
yargısını de i tirmek için maalesef 
yeterli olamamaktadır. Bu neden-
ledir ki, kadınların gerek evde, ge-

rekse çalı ma hayatında ya adı ı
sorunlar istenildi i kadar a ılama-
mı tır. Günümüzde töre cinayetleri 
varlı ını korumakta, kadına yönelik 
iddet ve cinsel taciz devam edebil-

mektedir. E it i e e it ücret yakla ı-
mı ihlal edilebilmekte, kadını meta 
olarak gören anlayı lar hala geçer-
lili ini korumakta, ya anan ekono-
mik krizlerin aile hayatına yansıyan
yıkıcı etkileri en çok kadını ma dur
etmekte, i sizle tirme ilk önce kadın
çalı anı etkilemektedir.

Cinsiyet ayrımcılı ı, insanlı ın
ça lar boyunca asırdan asra aktar-
dı ı en büyük ayıplardan biri olma-
sına kar ın 21. yüzyılda halen bu 
sorunun a ılamamı  olması, manevi 
de erlerde ya anan erozyonun en 
büyük nedeni oldu u gibi endüs-
triyel ili kilerde de çok ciddi maddi 
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Kumlu: “Cinsiyet ayrımcılı ının a ılmasında

ve kadın ma duriyetinin ortadan 
kaldırılmasında toplumun her kesimine 
görev dü üyor. Ama en önemli görev o 
ma duriyeti ya ayan kadınlarımızındır.”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladık
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kayıpları beraberinde getirmektedir. 
Kadınların yeteneklerini ve yaratı-
cılıklarını her geçen gün daha fazla 
fark ettikleri bir süreçte, kadın du-
yarlı ından, sezgi gücünden ve yara-
tıcılı ından yeterince yararlanmayan 
her toplum, kendini yeniden üret-
mekte eksik ve yetersiz kalacaktır.

Cinsiyet ayrımcılı ı meselesinin 
a ılmasında ve kadın ma duriyeti-
nin ortadan kaldırılmasında ba ta
yasama ve yürütme erki olmak üzere 
toplumun her kesimine görev dü -
mektedir. Ama belki de en önemli 
görev o ma duriyeti ya ayan kadın-
larımızındır.

Bugün burada yine hep birlikte 
kadınların ezilmi li inden, sömü-
rülmü lü ünden, taciz edilmi li in-
den, dayak yemi li inden, aldatıl-
mı lı ından, seçilememi li inden,
yükselememi li inden, yasalarda-
ki ayrımcılıktan ve daha her türlü 
ma duriyetten bol bol bahsedebili-
riz. Ama e er kadınlarımızın ço u
teselliyi acılarının onaylanmı lı-
ında ve yakalarına takılan kırmızı

karanfilde bulup, her türlü ma dur
edilmi li i ya amaya devam etmek 
üzere buradan ayrılıyor, evlerine, 
i lerine dönüyorlarsa emin olun biz 
bugün burada sıraladı ımız kadına
dair sorunları yüz yıl daha ya amaya
devam ederiz.

Biraz önce yasalar kar ısında ka-
dın ve erke in e it olmasının öne-
minden bahsettim. Ama yasalar kar-
ısındaki bu e itlik, erkekler kadar 

kadınlarda da varolan ve adeta hüc-
relerine i lemi  bulunan ‘e it de iliz’
inancını de i tirebilir mi?

Erkekler elbette ki kadınlar ko-
nusundaki inançlarını gözden ge-
çirmelidir. Ama kadınlarımızın da 
erkeklerle ilgili inançlarını gözden 
geçirmeleri gerekmektedir.

8 Mart, 151 yıl önce a ır çalı -
ma ko ullarına ba kaldıran kadın-
ların günüdür. Aslında görüyoruz 
ki o kadınlar, önce kendilerine, yani 
inançlarına ba kaldırmı tır. U ra-

dıkları muamelenin vah ili i, uyu-
yan acılarını öyle bir tetiklemi tir
ki, belli ki ya adıkları o de i imin
sonucu ba kaldırı gündeme gelmi -
tir. Bu ba kaldırıyı ne ölümler, ne 
hapishaneler engelleyebilmi tir. Pek 
bahsedilmez ama eminim ki, bu ka-
dınların ya adı ı inanç de i ikli i,
ba lantılı di er inançlarını da etkile-
mi tir ve evdeki ya antıları da, ko-
calarının onlara yakla ımı da, pozitif 
yönde de i mi tir.

Elbette ki 8 Mart’ları kutlamaya 
devam edelim, elbette ki kadın ma -
duriyetini beraberinde getiren her 
türlü olumsuzlu a kar ı mücadele 
etmeyle de devam edelim. Ama ka-
dınlar ve erkekler olarak, insanlı ın
yüzyıllardır ekti i cinsiyet ayrımcılı-
ının ne kadar e itimli olursak ola-

lım bizdeki etkisini fark edip ‘artık
de i me vakti’ diyelim.

Sizler, duyarlılı ınızla, sezgisel 
ve duygusal zekanızla, ana olma 
vasfınızla sayılabilecek tüm e itlik
göstergelerinin de üzerinde varlı-
ın cevherisiniz. Erkeklerden eksik 

de il, varolu  özelliklerinizle fazla, 
ama evrensel de erler kar ısında on-
larla e itsiziniz. Bunun farkına varın
ve toplumsal baskılar hangi düzeyde 
olursa olsun asla azına razı olmayın.

Sorunlarınız, ço unlukla onları
kabullenip, hatta do al sayıp, çöz-
me konusunda çaba harcamadı ınız
için varlı ını korumaktadır. Bireysel 
oldu u kadar örgütlü yapı içinde de 
siz adım attı ınızda kapılar açılacak,
kapılar açıldıkça, ça  dı ı anlayı lar
sizlerden uzakla acaktır. Siz de i -
tikçe, size olan ça  dı ı yakla ımlar
da de i mek zorunda kalacaktır.

Ekonomik özgürlü ünüz, di er
sorunlarınızın çözümünde bir anah-
tardır. inize sahip çıkın, gözünüzü 
ba arıya dikin. Çalı anların örgütle-
ri olan sendikaların bütün toplumsal 
e itsizliklerin ortadan kaldırılmasın-
daki rolünü biliyoruz. Buna kar ın
toplumun her kesiminde oldu u
gibi sendikalarda da var olan cinsi-

yet ayrımcılı ına kar ı mücadelede 
siz kadınlarımıza büyük görev dü -
mektedir. Sendikalarınıza sahip çı-
kın. yeri temsilcili inden, sendika 
yöneticili ine kadar her göreve talip 
olun. Sizler kadın olarak sahip oldu-
unuz de erlere, eme inizin gücü-

nü katarak toplumsal ön yargıları,
ayrımcılı a dair kör inançları tasfiye 
etmekte önemli bir role sahipsiniz. 
Bu gücün farkına varın.

Türk Metal Sendikamız tarafın-
dan geleneksel olarak her yıl düzen-
lenen ve bu yıl da 15.sini yaptı ımız
Kadın çiler Büyük Kurultayı, ka-
dınların sahip oldu u bu gücün fark 
edilmesinde önemli bir yer tutmak-
tadır. Düzenledi i bu e siz kurultay 
nedeniyle Türk Metal Sendikamızı
ve ülkemizin çe itli yerlerinden ge-
len bu kurultayın delegelerini kut-
luyorum. Ba ta kadın üyelerimiz 
olmak üzere tüm kadınların Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

Kurultay’da bir konu ma yapan 
TÜRK-  Genel Te kilatlandırma
Sekreteri ve Türk Metal Sendikası
Genel Ba kanı Pevrul Kavlak, kadın
i çilerin sendikal ya am içerisinde 
önemli bir yeri oldu unu belirterek 
unları söyledi:

“Eme in Cinsiyeti Olmaz”

“OECD ülkelerinde kadın istihda-
mı yüzde 62 oranındadır. Türkiye’ye 
benzer sosyal ve ekonomik yapıda-
ki ülkelerde ise yüzde 33’tür. Ama 
Türkiye’de yüzde 22’dir. Özellikle 
çalı an kadınlara ili kin olarak yapı-
lan düzenlemeler, kadını koruyucu 
nitelikte olmalıdır. Çünkü birçok 
i yerinde, i verenler kadınların ge-
belik, do um ve benzer nedenlerle 
sahip oldu u insani hakların üretimi 
engelledi ini dü ünmektedir.

stihdam ve i yerindeki çalı ma
artları ile ücret ve sosyal haklar ko-

nusunda kadının saygınlı ına para-
lel düzenlemeler gereklidir. Çünkü 
eme in cinsiyeti olmaz. Alınterinin,
göz nurunun di isi, erke i olmaz.
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8Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl yüzüncü 
yılına eri mi tir. Kadınların cinsiyet ayrım-
cılı ı temelinde yükselen sorunları, geride 

bırakılan yüz yıla ra men hala çözülememi tir.

Bugün ülkemizde kadınlar, kadına dair sorun-
ların çözülmesi için on yıllardır atılan adımlara
ra men hala, ya am ko ullarından e itime, istih-
damdan sosyal güvenlik ve sa lık haklarına, ana-
lı ın korunmasından ücret düzeyine kadar birçok 
sorunla iç içe ya amaktadır. Kadınlara yönelik 
sosyal dı lama da önemli ölçüde devam etmek-
tedir.

Küresel ekonominin dayattı ı i sizlik ile gü-
vencesiz çalı ma ko ullarından en çok kadınlar
etkilenmekte ve ekonomik krizlerin aile hayatına
yansıyan yıkıcı etkileri de en çok ka-
dınları ma dur etmektedir.

Kadınların ve erkeklerin 
insan onuruna yakı ır bir 
ya am sürdürebilmeleri, uy-
gulanan ekonomik ve sosyal 
politikalara ba lıdır. Ancak 
kadınların evde ve i te mo-
dern ça ın gerektirdi i bir 
ekilde ya aması, ça da  ya-
ama aktif katılımı, hiç ku -

kusuz toplumun kadınlara ba-
kı  açısı ile direkt ba lantılıdır.

Bu çerçevede; Kadınların, cinsiyete dayalı ay-
rımcılı a maruz kalması ve dezavantajlı bir grup 
olarak algılanması engellenmelidir. Kadınlar si-
yasette ve karar verme mekanizmalarında yer al-
malı, kadınları ilgilendiren yasal düzenleme ça-
lı malarında kadın temsiline önem verilmelidir. 
E it i e e it ücret politikası benimsenmeli, “ nsan
onuruna yakı ır i ” kavramı çalı ma ili kilerinin
vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilmelidir. Ka-
dına yönelik iddet, cinsel taciz, töre cinayetleri 
ile kadını meta olarak gören tüm anlayı lar taviz-
siz mahkûm edilmelidir. Çocuk, ya lı ve engelli 
bakımı devlet tarafından yaygın olarak açılacak
merkezler tarafından sa lanmalı ve bu konularda 
yerel yönetimlere sorumluluk verilmelidir. Baba-

lara da do um izni verilmeli ve ebeveyn izni yasal 
bir hak olarak kabul edilmelidir.

yerinde emzirme odası açma zorunlulu u-
nun 100; kre  açma zorunlulu unun ise 150 ve 
daha fazla kadın i çi çalı tırma ko uluna ba -
lanmı  olması çalı ma iste inde olan kadınların
önünde büyük engel olu turmaktadır. Bu olum-
suzluk giderilmelidir.

Kadın çalı anlar, ya amın ve sendikal müca-
delenin her a amasında daha iyiye, daha güzele 
ula manın mücadelesini vermekte; insan olmanın
onuru için üzerine dü en görev ve sorumlulu u
yerine getirmek için azami çaba göstermektedir.

Sendikal mücadele tarihi, kadın çalı anların
da içinde bulundu u tüm eylemlerin 

ba arı hikâyeleriyle doludur. Unu-
tulmamalıdır ki, TEKEL i çile-

rinin direni inin tüm dünyada 
duyulmasında ve örnek hale 
gelmesindeki en büyük etken, 
direni in ba ından sonuna dek 
bir gün bile yılgınlık gösterme-
den, büyük bir kararlılık içinde 
erkeklerle omuz omuza mü-
cadele veren TEKEL’in kadın
i çileridir. TAR  direni inde 

de bugün benzeri bir tablo sergi-
lenmekte, hak alma mücadelesinde 

kadınlar en ön safta yer almaktadır.

Temel insan hak ve özgürlüklerinin sa lanma-
sı ve geli tirilmesinde, sosyal devlet anlayı ının
yerle tirilmesinde, kadın ve erkek dünyadaki tüm 
bireyler sorunlarını omuz omuza a acaktır.

çi sınıfının ekmek, barı , özgürlük mücade-
lesi erkek ve kadın tüm çalı anların el ele yürü-
mesiyle ba arı kazanacak ve sosyal barı  ancak bu 
yolla sa lanacaktır.

Bu anlayı  ve umutla TÜRK-  olarak ba ta
kadın çalı anlarımız olmak üzere dünyadaki ve 
Türkiye’deki tüm kadınların 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nü kutluyor, onlara ükranlarımızı,
sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.

TÜRK-  “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bildirisi



Konfederasyonumuza ba lı
10 Bölge ve 65 l Temsil-
cisinin katıldı ı “Çalı ma

Hayatımızdaki Geli melerin De er-
lendirilmesi Semineri” 22-23 Mart 
2010 günlerinde Abant’ta toplandı.
Çalı ma ya amının ve sendikalarımı-
zın güncel sorunlarının ele alındı ı
toplantıya TÜRK-  Genel Ba kanı
Mustafa Kumlu, Genel Mali Sekrete-
ri Ergün Atalay, Genel E itim Sekre-
teri Nihat Yurdakul ve Genel Te ki-
latlandırma Sekreteri Pevrul Kavlak 
da katıldı.

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, toplantıda yaptı ı konu ma-
da, yapılan eylemlere verdikleri kat-
kı nedeniyle TÜRK-  toplulu una
ve temsilcilere te ekkür etti. Kumlu 
“Sendikalarımıza üye i çiler tüm bu 
eylemlere ellerinden gelen her tür-
lü katkıyı büyük bir co kuyla ver-
mi lerdir ve eylemlerin ba arısında
verilen bu katkının çok büyük rolü 
vardır” dedi. Kumlu konu masında
unları söyledi:

“Aslında yönetime seçildi imiz
ilk günden beri, bölge ve il toplan-
tıları yapmayı arzu ettik. Ancak 
kendimizi öyle bir yo unluk içinde 
bulduk ki, inanın buna fırsat bula-
madık. Bu yo unlu un büyük bö-
lümünü çalı ma hayatının birikmi
sorunlarının bir bir önümüze gel-
mesi, bir bölümünü ise TÜRK- ’in
kendi iç dinamikleri ve hareketlili i
olu turdu.

Çalı ma hayatının birikmi  so-
runları bir bir önümüze geldi inde,
bu ço unlukla bir eylem sürecini 
de beraberinde getirdi. Bu eylemleri 
önce Emek Platformu’nu canlandır-
maya çalı arak hayata geçirdik, daha 
sonra ise kimi eylemlerde D SK ve 
KESK ile kimi eylemlerde ise di er
i çi ve memur konfederasyonları ile 
birlikte hareket ettik. Bazı eylemleri 
ise TÜRK-  olarak gerçekle tirdik.

2008 yılının ilk ayları Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sa lık Sigortası
Yasa Tasarısı çalı maları ve bizim bu 
tasarıya itirazlarımızla geçti. Bu dö-

nemde, yıllardır toplanmamı  Emek 
Platformu’nu harekete geçirdik ve 
bildi iniz gibi bu tasarıya Emek Plat-
formu olarak itiraz ettik, 13 Mart’ta 
tüm Türkiye’de kitlesel basın top-
lantıları düzenledik, 14 Mart’ta ise 
iki saat süreyle çalı mama hakkımı-
zı kullandık. Ardından ekonomik 
kriz ya anmaya ba landı. Krize kar ı
alınması gereken önlemlerle ilgili 
çalı malarımız oldu ve bu konuda 
da TÜRK- , D SK, KESK olarak s-
tanbul Kadıköy Meydanı’nda 15 u-
bat 2009 tarihinde büyük bir miting 
yaptık. 2009 yılı aynı zamanda kamu 
sözle melerinin ba ıtlanma yılıydı.
Bu çerçevede 2 Temmuz 2009’da 
80 ilde AK Parti il örgütleri önünde; 
Ankara’da ise AK Parti Genel Merke-
zi önünde kitlesel basın toplantıları
düzenledik. 7 Temmuz 2009’da ise 
1 saatlik çalı mama hakkımızı kul-
landık.

1 Mayıslar ise gerek 2008’de, ge-
rekse 2009’da büyük tartı maların
ardından kutlanabildi. Bildi iniz gibi 
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“TÜRK-  gücünü siyasi partilerden 
de il, tabanından alır.”

Bölge ve l Temsilcileri Toplantısı Abant’ta Yapıldı

Kumlu:



21

tartı maların oda ını Taksim Mey-
danı meselesi olu turdu. Hüküme-
tin 2009 yılında 1 Mayıs’ı tatil ilan 
etmesi bu sürece ili kin olumlu bir 
geli me sayılsa da, Taksim Meydanı
yasa ının sürdürülmesi problemleri 
beraberinde getirdi.

1 Mayıs 2008’de bu tartı maların
son güne kadar sürmesi nedeniyle 
stanbul’da bir kutlama yapamayan 

TÜRK- , 2009’da Taksim Meydanı
için izin istedi, ancak bu iznin veril-
memesi üzerine Taksim Anıtı’nı ve 
Kazancı Yoku unu ziyaretin ardın-
dan stanbul kutlamasını Kadıköy
Meydanı’nda gerçekle tirdi. Ama 
gerek 2008, gerekse 2009 1 Mayıs
kutlamaları stanbul dı ındaki iller-
de te kilatımız tarafından büyük bir 
katılım ve co kuyla gerçekle tirildi.

2008-2009 yıllarında HAK-
Konfederasyonunun Hükümet des-
te ini arkasına alarak TÜRK- ’e
ba lı sendikalardan üye çalma gi-
ri imi de hızlandı. Orman-  Sen-

dikamızın ardından Tekgıda-
Sendikamız ile Belediye-  Sendika-
mızın örgütlü oldu u i yerlerinde
bu çerçevede sorunlar ya anmaya
ba landı. Kocaeli’de düzenledi i-
miz bir kitlesel basın toplantısı ile 
bu durumu protesto ettik, Rize’de 
Tekgıda-  Sendikamızın düzenle-
di i toplantılara katıldık. Ayrıca bu 
durumu protesto etmek için HAK-

 ile ili kilerimizi dondurdu umuz
ve onların katıldı ı hiçbir etkinlikte 
yer almadı ımız uzun bir dönem ya-
adık. HAK-  ile ili kilerimiz Tekel 

i çilerinin mücadelesine destek için 
yapılan eylemlerde farklıla tı. Tekgı-
da-  Sendikamızın iste i ile HAK-
Genel Ba kanı ile Memur-Sen Genel 
Ba kanını da toplantılara ça ırdık. 4 
ubat’ta yapılan bir gün çalı mama

hakkını kullanma eyleminin kara-
rında bu iki konfederasyonun im-
zası da yer aldı. Ancak daha sonra 
HAK- , Tekgıda-  Sendikası Genel 
Ba kanı Mustafa Türkel’in -ki o za-
man TÜRK-  Genel Sekreteri idi- 

HAK- ’in eyleme katılımıyla ilgili 
ele tirileri üzerine toplantılardan
çekildi ine dair bir açıklama yaptı.
Ben TÜRK-  Genel Ba kanı olarak 
yeniden davet etti imde toplantıya
geldi, ancak gerginli in sürdürül-
mesi üzerine toplantılara gelmeme 
kararını tekrarladı. Memur-Sen ise 
farklı gerekçelerle son iki toplantıya
katılmadı.

Tabii Tekel eylemi sürecindeki 
hassasiyetimizin nedeni, aldı ımız
kararlara i çi ve memur konfede-
rasyonlarını da dahil edip, destek 
çemberini daha da geni letmekti.
Bu nedenle ben her zaman konfede-
rasyonlar arasında ortak bir nokta 
bulabilmek için, bu birlikteli in da-
ılmaması ve kopmalar ya anmama-

sı için çaba sarf ettim ki 4 ubat bir 
gün i e gelmeme eyleminde hepsi-
nin imzasının olması bu çabanın bir 
ürünüdür.

Tabii bu süreçte Çalı ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in 

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu toplantıya katılan Bölge ve l Temsilcilerine hitaben bir konu ma yaptı.
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de sendikalara yönelik olumsuz 
söylemlerinden dolayı protesto et-
ti imiz bir dönem de oldu. Türkiye 
tarihinde ilk kez i çi ve i veren kon-
federasyonları bir bakana kar ı ortak 
tavır aldı. Bakanlı ın etkinliklerini 
protesto ettik, katılmadık. Asgari üc-
ret tespit komisyonu toplantıları da 
aynı döneme rastladı. Bu toplantıları
da protesto ederek katılmadık.

Hükümetle ili kilerimizin ge-
rildi i bir dönemi de kamuoyunda 
‘kiralık i çilik’ olarak bilinen ve özel 
istihdam bürolarına i çi kiralama 
yetkisi veren uygulamanın yasala -
tırılma giri imi olu turdu. Biz Cum-
hurba kanı Abdullah Gül’den bu ya-
sanın veto edilmesini istedik. Sayın
Cumhurba kanı talebimizi yerinde 
bulmu  olmalı ki yasayı yeniden gö-
rü ülmek üzere TBMM’ne gönderdi. 
Buna ra men Hükümetin yasala tır-
ma giri imleri sürdü. Bu giri imler

birlikte hareket etti imiz D SK ve 
HAK-  ile ortak çabalarımız sonu-
cunda imdilik engellendi.

Tekel eylemi ile ilgili olarak ya-
anan süreçten de bahsetmek istiyo-

rum. unu söylemeliyim ki, Tekel 
i çilerinin Ankara’ya geldikleri 15 
Aralık 2009 tarihinden, Ankara’dan 
ayrıldıkları 2 Mart 2010 tarihine ka-
dar attı ımız her adım, Tekgıda-
Sendikamızın istedi i ekilde ger-
çekle mi tir. Biz Yönetime geldi i-
mizden beri 7 Mart 2008, 22 Nisan 
2008, 28 Ekim 2008, 26 Ocak 2009, 
14 ubat 2009, 23 Aralık 2009, 30 
Aralık 2009, 19 ubat 2010 tarihle-
rinde olmak üzere 9 defa Ba kanlar
Kurulu Toplantısı yaptık. Bunların
üç tanesi Tekel eylemi döneminde 
yapılmı tır. Tekel eylemi dönemin-
de yapılan her bir toplantıda Tek-
gıda-  Sendikası Ba kanımızın gö-
rü leri de erlendirilmi tir ve onun 

aktardıklarına uygun olarak eylem 
takvimi olu turulmu tur. Ancak 
Tekgıda- ’in aldı ı eylem kararla-
rı TÜRK-  Ba kanlar Kurulu’nun 
aldı ı kararları a tı ında, Ba kanlar
Kurulu kararları Yönetim tarafın-
dan revize edilip, döneme uygun 
hale getirilmi tir. Kararını almamıza
ra men bölgesel mitingleri yapama-
mamızın nedeni, Tekgıda-  Sendi-
kamızın aldı ı, ‘Ankara’ya kitlesel 
olarak gelme, üç gün oturma, üç 
gün açlık grevi, daha sonra da ölüm 
orucuna ba lanması’ kararıdır. Ki 
bu karardan sonra TÜRK-  Genel 
Merkezi önünde çadırlar kurulma-
ya ba lanmı tır ve eylem ba ka bir 
boyuta sıçramı tır. TÜRK- ’in önü 
eylemin merkezi iken bizim zmir’de
ya da Bursa’da yapaca ımız bir mi-
tingin anlamı olamayaca ı için tüm 
bölgesel mitingler iptal edilerek An-
kara mitingi gerçekle tirilmi tir.

Genel Mali Sekreter Ergün Atalay toplantıya katılanlara hitap etti.
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Daha sonra alınan eylem karar-
ları, i çi ve memur konfederasyon-
ları ile birlikte aldı ımız kararlardır.
Bu kararlar alınırken de Tekgıda-
Sendikası Ba kanımız sürecin içinde 
olmu tur. Hatta yeteri kadar anla ı-
lamaması nedeniyle Tekel i çilerinin
tepkisine neden olan son karar, Sa-
yın Türkel’in ve di er konfederas-
yonların genel sekreterlerinin öneri-
leri üzerine ekillenmi tir. Söyle ki 
bizim konfederasyon ba kanları ola-
rak yapaca ımız toplantıdan önce 
Sayın Türkel’in de içinde bulundu u
genel sekreterler bir toplantı yapmı ,
bu toplantıdan bir dizi karar önerisi 
çıkmı tır. Bizim ba kanlar olarak 
yaptı ımız, bu önerileri de erlendir-
mekten ve metne dönü türmekten
ibarettir.

Bu süreçte yapılanları özetleye-
cek olursak, Bakanların ço u ile de-
i ik zamanlarda irtibatımız oldu. 

Basına yansıtmadık ama iki kez Sa-
yın Cumhurba kanı ile görü tük. 
Sayın Ba bakan ile üç kez görü tük, 
bunlardan sadece ikisi basına yan-
sıdı.

TÜRK-  olarak, 25 Aralık’tan
itibaren dört hafta her Cuma günü 
i e geç gelme eylemi ile aynı gün 
AK Parti önünde kitlesel basın top-
lantıları düzenleme eylemi yaptık.
28 Aralık’ta ube Ba kanlarımızı
Güvenpark’ta topladık, TBMM’de 
grubu olan siyasi parti liderleriyle 
görü tük. 17 Ocak’ta Ankara’da son 
25 yılın en büyük mitingini gerçek-
le tirdik.

çi ve memur konfederasyonla-
rı olarak 4 ubat’ta tüm Türkiye’de 
tam gün çalı mama hakkımızı kul-
landık. Bu eylem tüm illerde miting 
havasında gerçekle ti. 19 ubat’ta
tüm illerde oturma eylemi ve kit-
lesel basın toplantıları düzenlendi. 
20 Mart’ta konfederasyonlara ba lı
sendikaların temsilcileri Ankara’ya 
TÜRK- ’in önüne geldi ve binlerce 
ki i Tekel i çileri ile birlikte gece-
ledi. 25 ubat’ta tüm il ve ilçe mer-

kezlerinde me aleli yürüyü ler ve 
kitlesel basın açıklamaları yapıldı.
27 ubat’ta tüm il merkezlerinde 2 
saatlik oturma eylemi ve kitlesel ba-
sın toplantıları gerçekle tirildi.

Tüm bunların yanı sıra ulusla-
rarası destek için giri imlerde bulu-
nuldu ve hukuki süreç de ba latıldı.

Ben buradan bir kez daha yapı-
lan tüm eylemlere verdi iniz katkı
nedeniyle TÜRK-  toplulu una ve 
sizlere te ekkür ediyorum. Sendika-
larımıza üye i çiler tüm bu eylemle-
re ellerinden gelen her türlü katkıyı
büyük bir co kuyla vermi lerdir ve 
eylemlerin ba arısında verilen bu 
katkının çok büyük rolü vardır.

u bir gerçek ki Tekel i çilerinin
eylemi ile Türkiye’deki güvencesiz 
çalı ma ko ulları kör göze parmak 
gün yüzüne çıkmı tır ve eylemin 
haklılı ı verilen kamuoyu deste ini
artırmı tır. Türkiye Tekel eylemi ile 
birlikte güvencesiz çalı ma ko ulla-
rına ba  kaldırmı tır. Tekel i çileri
i yerlerinin kapatılması ile birlikte 
4-C statüsüne geçirilmek isteniyor-
du, i çilerin talebi ise sahip oldukları
statü ile birlikte kamu kurulu larına
yerle tirilmekti. Bu çok haklı talebe 
kar ı Hükümet duyarsız kalmı tır.
Yaptı ımız görü melerde 4-C statü-
sünde iyile tirmeler yapılmı tır an-
cak Tekel i çileri iyile tirmeyi de il,
4-C statüsünün dı ına çıkarılmak
istemi lerdir.

Bu soluksuz mücadele, 
Danı tay’ın verdi i müracaat süresi-
ne ili kin yürütmeyi durdurma ka-
rarı ile ba ka bir boyuta ta ınmı tır.
Danı tay’ın kararının ardından Tek-
gıda-  Sendikamız TÜRK-  önün-
deki eylemini bitirmi  ve i çiler 2 
Mart’ta memleketlerine dönmü tür.

Tekel i çisi haklı mücadelesinde 
hiçbir yılgınlık ve kararsızlık içine 
girmeden 78 gün boyunca TÜRK-

’in önünde tarih yazmı tır. Eylemi 
büyük bir sa duyu ve disiplin içinde 
sürdüren Tekel i çileri ekmek ve hak 

alma mücadelesinde dünyaya örnek 
bir tavır sergilemi tir. Türkiye’deki 
insan onuruna yakı mayan çalı ma
ko ullarına tüm dünyanın dikkatini 
çeken Tekel i çileri, toplumsal vic-
danda aldıkları yer ve tüm kesimle-
rin verdi i ko ulsuz destek ile sem-
bolle mi tir. Tekel i çileri kamuoyu 
vicdanında kazanmı tır.

Tekel i çilerinin eylemi, hem 
emek ve meslek örgütleri için, hem 
halkımız için önemli dersler içer-
mektedir. Tekel i çilerinin bu süreç-
te verdi i mesaj, Türkiye’nin o çok 
ihtiyacı olan insan onuruna yakı ır
çalı ma ko ullarının hayata geçiril-
mesidir. Gelinen noktada Hükümet 
de bu eylemden payına dü en dersi 
almalıdır. Hükümet, binlerce insa-
nın ma dur olmasına yol açan 4-C 
ve benzeri güvencesiz istihdam uy-
gulamalarını bir an önce Türkiye 
gündeminden çıkarmalıdır. Bu Tür-
kiye için bir ihtiyaçtır. Aksi halde 
eylemler devam etmek mecburiye-
tindedir. Çünkü i çiler ve kamu ça-
lı anları, bu tür çalı ma biçimlerini 
Türkiye’ye yakı tıramamakta ve bu 
ma duriyete hemen son verilmesini 
istemektedir.

Tekel eylem sürecinin sonlarına
do ru, yani 23 ubat 2010 tarihinde 
hepinizin bildi i gibi TÜRK-  Ge-
nel Sekreteri ve Tekgıda-  Sendi-
kası Genel Ba kanı Mustafa Türkel, 
TÜRK-  Genel Sekreterli inden
istifa etmi tir. Hemen belirteyim, 
istifa kararı sizlerde oldu u kadar 
bizlerde de bir a kınlık yaratmı tır.
Ancak istifa tek taraflı bir müessese-
dir. Bize dü en bu karara saygı duy-
mak olmu tur.

Sizlere yönetim kuruluna seçildi-
imizden beri geçen iki yıl iki aylık

süreci bazı yanlarıyla özetlemeye ça-
lı tım. Faaliyetlerimizin tümünü an-
latsam bir bu kadar daha konu mam
gerekirdi. Ama süreç ayrıntılarıyla
incelendi inde görülecektir ki, her 
günümüz yo un bir çalı ma içinde 
geçti.
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Tabii bundan sonra yapmamız
gereken önümüze bakmak, hep 
daha ileriye, daha ileriye gitmektir. 
Sizlerin, yani il ve bölge temsilcileri-
mizin te kilatımız açısından önemi 
büyüktür. Sizler, TÜRK- ’in Türki-
ye çapındaki örgütlülü ünün belke-
mi ini olu turuyorsunuz. Aldı ımız
kararların hayata geçirilmesinde, 
sendikalarımızın koordine edilme-
sinde çok önemli bir role sahipsi-
niz. Sizler TÜRK- ’i bölgelerinizde, 
illerinizde temsil ediyorsunuz ve bu 
temsil ne kadar canlı, ne kadar ak-
tif, ne kadar etkin oluyorsa, TÜRK-

 de o kadar var oluyor. Bu güne 
kadar oldu u gibi bundan sonra da 

bu duyarlılıkla, bu sorumlulu un
bilinciyle hareket edece inizden
eminim.

TÜRK- ’in di er konfederas-
yonlardan farklı bir yapısı vardır.
Bizim tabanımız her türlü görü ü
içinde barındırmaktadır ve tabanın
bu renklili i Yönetim Kuruluna da 
yansımaktadır. Ama altını çizmek is-
tedi im bir husus var. TÜRK-  bü-
tün siyasi partilere kar ı aynı mesa-
fededir ve TÜRK-  sadece ve sadece 
eme in hak ve çıkarlarından yana-
dır. TÜRK- , Hükümetlerin eme in
hak ve çıkarları açısından do ru bul-
du u uygulamalarını alkı lar, yanlı
bulduklarına ise kar ı çıkar. Biliyor-

sunuz, TÜRK-  Genel Kurul’u sıra-
sında basının yanlı  bilgilendirilme-
siyle TÜRK-  için AK Parti’nin arka 
bahçesi yorumları yapıldı ama bakın
son iki yılda TÜRK-  tarihinin en 
büyük eylemlerine önderlik ettik. 
TÜRK-  budur arkada lar. Hangi 
siyasi partiye yakın olursak olalım,
TÜRK-  Yönetimine seçildi imiz
gün, o siyasi partinin apkasını bir 
kenara bırakıp, eme in hak ve çıkar-
ları için mücadele etmek zorunda-
yız. Bunun ba ka çaresi yok.”

Bölge ve l Temsilcileri toplan-
tısında, daha sonra temsilciler söz 
alarak görü lerini dile getirdiler, so-
runlarına çözüm talep ettiler.

Bölge ve l Temsilcileri Toplantısı’na katılanlar toplu halde.



Milli Prodüktivite Merke-
zi’nin 49. Genel Kurulu 
toplantısı 24 Mart 2010 

tarihinde Ankara’da gerçekle tirildi.
Divan Ba kanlı ını TÜRK-  Genel 
Mali Sekreteri Ergün Atalay’ın yaptı-
ı Genel Kurul’da, 2009 yılı Çalı ma

Raporu ile 2010 yılı  Programı da 
de erlendirildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün’ün bir konu ma yaptı ı MPM 
Genel Kurulu’nda i çi kesiminin gö-
rü leri TÜRK-  Genel Ba kanı Mus-
tafa Kumlu tarafından açıklandı.

Kumlu yaptı ı konu mada ve-
rimlilik konusunun sadece ekono-
mik açıdan de il toplumsal hayatı-
mız açısından da önemli bir kavram 
oldu unu vurguladı ve “MPM, dev-
let, i veren ve i çilerin, ekonomiden 
toplumsal alana kadar verimlilik 
ilkesi etrafında rasyonel çözümler 
üretmesine katkı yapan bir kurum-
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MPM 49. Genel Kurulu Yapıldı

TÜRK-  Genel Te kilatlandırma Sekreteri Pevrul 
Kavlak MPM Yönetim Kurulu Üyeli ine Seçildi

 MPM Genel Kurulu’nda Konfederasyonumuz adına
bir konu ma yapan TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu “Biz i çi hareketi olarak sorunlarımızı her 
zaman diyalog ve uzla ma yoluyla çözme yolunu seçtik. 
Sesimizi bu yollarla duyuramadı ımız dönemlerde ise 
eylemliliklerimiz gündeme geldi. Ancak her eylemimizin 
Türkiye’nin çıkarları ile eme in çıkarlarını uzla tıran bir 
çözüm önerisine dayandı ını da kimse unutmamalıdır”
dedi.

 Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) 49. Genel Kurulu 
24 Mart 2010 günü Ankara’da yapıldı. TÜRK-  Genel 
Te kilatlandırma Sekreteri Pevrul Kavlak yapılan
seçimlerde i çi kesimini temsilen MPM Yönetim 
Kurulu’na seçildi.
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dur. Ülkemizin de i meyen gün-
demi olarak ya adı ımız i sizlik,
bölgesel e itsizlik, gelir da ılımı ve 
büyüme sorunlarının temelinde ya-
pısal de i im stratejisi eksikli i var-
dır. MPM’nin bu alanda üretti i ve 
üretece i politikaların sorunların
a ılmasında büyük katkısı olacaktır”
görü ünü savundu.

TÜRK-  Genel Ba kanı Kumlu 
MPM 49. Genel Kurulunda ana hat-
larıyla öyle konu tu:

“Verimlilik konusunun sadece 
ekonomik açıdan de il, toplumsal 
hayatımız açısından da önemli bir 
kavram oldu u açıktır. Bir anlamda 
ça da  toplum dedi imiz zaman in-
sanların bu kavram etrafında dü ün-
dü ü, örgütlendi i bir toplumdan 
bahsediyoruz demektir. Öyle görü-
nüyor ki, kalkınmakta olan ülkele-
rin ihmal etti i husus bu kavramlar-
la ilgilidir. Toplumlar, ekonominin 
dayandı ı prensiplerle toplumsal 
gerçeklikler arasındaki ili kileri esas 
almalıdır.

Türkiye’nin, endüstri ili kileri
sisteminde, bu bakı  açısına uyum 
sa ladı ını söylemek zordur.

Modern toplum, toplumsal ve 
ekonomik farklıla maların yo un
bir ekilde ya andı ı toplumdur. Bu 
farklıla maların kaçınılmaz bir e-
kilde beklenti farklılı ına yol açtı ı
süreçler de ortaya çıkabilir. Bunla-
rın a ılması için ili kilerin kurumsal 
hale dönü türülmesi ve çözümün 
bu kurumsal mekanizmalar içeri-
sinde üretilmesi mecburiyeti vardır.
Toplumsal farklılıkları uzla ma içe-
risinde toplumsal barı a çevirmek o 
toplumun gücünü artırır.

Biz i çi hareketi olarak 
Türkiye’nin bütün sorunlarının mo-
dern toplumun yarattı ı de erler
etrafında çözülebilece ine inanı-
yoruz. Kar ılıklı olarak farklı çıkar
gruplarının birbirlerini anlamaları-
nı önemli buluyoruz. Devletin bu 
konulara taraf oldu u durumlarda 
soruna savunma refleksi ile de il çö-
züm odaklı yakla masının gere ine
inanıyoruz.

MPM, devlet, i veren ve i çilerin,
ekonomiden toplumsal alana kadar 
verimlilik ilkesi etrafında rasyonel 
çözümler üretmesine katkı yapan 
bir kurumdur.

Ülkemizin de i meyen gündemi 
olarak ya adı ımız i sizlik, bölgesel 
e itsizlik, gelir da ılımı ve büyü-
me sorunlarının temelinde yapısal
de i im stratejisi eksikli i vardır.
MPM’nin bu alanda üretti i ve üre-
tece i politikaların sorunların a ıl-
masında büyük katkısı olacaktır.

Neoliberal politikaların sebep 
oldu u ekonomik kriz, günümüz-
de politikacıların önüne toplum ve 
ekonomi arasındaki dengelerin ye-
niden kurulmasını bir görev olarak 
koymu tur. Dünyanın geli mi  ül-
kelerinde sosyal devletin tasfiye edil-
mesine yönelik uygulamalar bugün 
terk edilmeye ba lanmı tır. Dünya 
bugün yeniden büyüme, kalkınma,
yoksullukla mücadele ve refah artı ı
gibi soruları çözmeye çalı maktadır.
Toplumla ekonomi arasındaki ili ki-
leri dengeye kavu turacak, emek ve 
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sermaye arasındaki ili kileri uzla ma
zemininde geli tirecek rasyonel yak-
la ımlar yeni sosyal politika yakla-
ımlarının temelini olu turmaktadır.

Biz i çi hareketi olarak sorunla-
rımızı her zaman diyalog ve uzla ma
yoluyla çözme yolunu seçtik. Sesi-
mizi bu yollarla duyuramadı ımız
dönemlerde ise eylemliliklerimiz 
gündeme geldi. Ancak her eylemi-
mizin Türkiye’nin çıkarları ile eme-
in çıkarlarını uzla tıran bir çözüm 

önerisine dayandı ını da kimse 
unutmamalıdır.

Türkiye’nin güvencesiz tüm ça-
lı ma biçimlerini gündeminden çı-
karma zorunlulu u bulunmaktadır.
Kayıt dı ı ekonomi ile mücadele de 
güvencesiz çalı ma artlarını sürdür-
mek isteyen bir anlayı la yapılamaz.
Örgütlenmenin önündeki engelleri 
kaldırma zorunlulu u da ülkemizin 
önünde bir görev olarak durmakta-
dır. u bir gerçektir ki, örgütlü top-
lumlarda, gerek güvencesiz çalı ma
biçimleri, gerekse kayıt dı ı ekono-
mi varlı ını sürdürememektedir.

Ülkemiz, “insan onuruna yakı ır
i ” kavramını içselle tirmeli ve buna 
uygun adım atılmalıdır. Unutulma-
malıdır ki, verimli in ön artı gü-
venceli ve adil çalı ma ko ullarının
sa lanmasıdır.

Çalı anların temel hak ve özgür-
lüklerini, ya ama ve çalı ma ko ul-
larını gözetmeksizin, eme i sadece 
maliyet unsuru olarak gören bir ba-
kı  açısıyla verimlilik artı ı sa lamak
ve bunu sürdürmek mümkün olma-
yacaktır.

Çalı anların moral ve motivasyo-
nunu yükseltecek sosyal program-
ların artırılması, sa lıklı ve güvenli 
çalı ma ko ullarının sa lanması,
istihdam güvencesi ve sosyal koru-
manın varlı ı, çalı ma hayatının ka-
litesini ve dolayısıyla i gücü verimli-
li ini artıracaktır.

Demokratikle me yolunda kate-
dece imiz mesafelerin yanı sıra üre-
tim ili kileri bakımından da ça da
dünyaya uyumlu bir Türkiye özle-
miyle MPM Genel Kurulu’na ba arı-
lar diliyor, verimli çalı maları nede-

niyle MPM ailesine te ekkür ediyor, 
hepinize saygılarımı sunuyorum.”

MPM 49. Genel Kurulu’nda Yö-
netim Kurulu Önerileri’ni görü -
mek üzere i çi ve i veren ile meslek 
kurulu temsilcileri tarafından olu -
turulan Komisyon’un Ba kanlı ını
Konfederasyonumuz temsilcisi Av. 
Ferhan Tuncel yaptı. Komisyon 
yaptı ı çalı mada norm kadro çizel-
gesinde yapılması gerekli de i ik-
likler ile yönetmelik de i iklikleri
hakkındaki önerileri de erlendirdi 
ve hazırladı ı raporu genel kurula 
sundu.

Konfederasyon üyesi sendikala-
rımız genel ba kanları veya yönetim 
kurulu üyelerinin i çi temsilcisi ola-
rak bulundu u genel kurulda yapılan
seçimler sonucunda; TÜRK- ’i tem-
silen Genel Te kilatlandırma Sekre-
teri Pevrul Kavlak, T SK’i temsilen 
Akansel Koç, Hükümeti temsilen 
Ramazan Yıldırım, TOBB’u temsilen 
Mustafa Deryal, TZOB’u temsilen 
Bekir inasi Özdemir ve üniversiteyi 
temsilen Prof. Dr. Mehmet Ero lu
Yönetim Kurulu üyeleri oldu.

MPM 49. Genel Kurulu’nda Divan Ba kanlı ı’nı Genel Mali Sekreterimiz Ergün Atalay yaptı. Ara tırma Müdür Yardımcımız
Enis Ba dadio lu da divanda görev aldı.
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Kumlu: “Küreselle me sürecinde demokrasinin ve 
sosyal devletin tahrip edilmesiyle sendikalara 
saldırıların arttı ı bir dönemi ya ıyoruz.”

Türk i çilerini AB ülkelerinin 
i çileri ile bulu turan “Sivil 
Toplum Diyalo u-Ortak Ça-

lı ma Kültürü Aracılı ıyla Avrupa 
Birli i ve Türkiye’den Çalı anların
Bir Araya Getirilmesi” projesinin 
kapanı  konferansı 22-23 Mart 2010 
günlerinde stanbul’da yapıldı. Ka-
panı  konferansına Çalı ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, 
AB lerinden Sorumlu Devlet Baka-
nı ve Ba  Müzakereci Egemen Ba ı ,
ETUC Genel Sekreteri John Monks, 
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, Hak-  Genel Ba kanı Salim 
Uslu, D SK Genel Ba kanı Süleyman 
Çelebi, ILO Türkiye Temsilcisi Gü-
lay Aslantepe katıldılar.

AB ve Türkiye’deki çalı anların
birbirini daha iyi anlaması ve ge-
ni leme sürecinin beraberinde geti-
rece i fırsat ve güçlükler hakkında
farkındalık yaratmak hedefiyle, sen-
dikalar ve üyeleri arasındaki ili kile-
ri ve kar ılıklı deneyim alı veri ini
güçlendirmeyi amaçlayan projenin 

ortaklarını Türkiye ve 7 AB ülkesin-
den sendikalar olu turdu.

Bu projenin nihai yararlanıcıları,
proje kapsamında planlanan semi-
ner ve konferanslar aracılı ıyla (25 
seminer ve 2 konferans), Türkiye 
(öngörülen rakam 1386 ki i, Kapa-
nı  Konferansı hariç olmak üzere 
gerçek rakam 1411 ki idir) ve AB 
ülkelerinde (öngörülen rakam 579 
ki i, Kapanı  Konferansı hariç olmak 
üzere gerçek rakam 342 ki idir) yer 
alan kurulu lardaki i çi temsilcileri 
olarak gerçekle ti.

Kapanı  Konferansında bir ko-
nu ma yapan TÜRK-  Genel Ba ka-
nı Mustafa Kumlu unları söyledi:

“Günümüzde ülkeleri, toplum-
ları, ekonomileri sarsan, de erleri,
alı kanlıkları ve yapıları altüst eden 
geli me hiç ku ku yok ki, küresel-
le medir. Dünya ekonomisi bugün 
bir kriz ku atması altındadır ve eko-
nomik kırılganlık, alınan önlemlere 
ra men sürmektedir. Ekonomik bü-

yümedeki dü ü ler, ihracattaki geri-
leme, sermaye akı ının yava laması
ve ki i ba ına dü en milli gelirdeki 
azalma ekonomilerdeki durgunlu-
un etkisinin devam etti ini göster-

mekte, istihdamı artırmak bir yana 
var olan i leri korumanın giderek 
güçle ti i bir dönem ya anmaktadır.
Çalı anların i  ve gelir güvencesine 
yönelik kaygıları giderek artmak-
tadır. Bu durumun olu masına son 
25 yıllık dönemde gerçekle tirilen
özelle tirmeler de katkıda bulun-
mu tur. Bu politikaların etkileri; üc-
retlerde gerileme, sosyal korumada 
kesintiler, i çi haklarının erozyona 
u raması, istikrarsız ve güvencesiz 
istihdamın artması, i sizli in yay-
gınla ması olarak ortaya çıkmı tır.
Hükümetler ve uluslararası sermaye 
kurulu larının, krizin nedenlerine 
ili kin kabul edilebilir tespitler yap-
malarına kar ın bu tespitlerin gere-
inin yerine getirilememesi halinde 

ekonomik krizin sosyal krize dönü -
mesi kaçınılmazdır.

çiler Bir Arada Projesi Kapanı Konferansı Yapıldıçiler Bir Arada Projesi Kapanı  Konferansı Yapıldı
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Çalı an kesimin dü ünce ve ta-
leplerini hiçe sayan bir ekonomik 
düzen in a edilebilece ine inanan-
lar, dünyayı içinden çıkmakta zor-
landı ımız bir ekonomik krize sü-
rüklemi tir. Ya anan küresel krize 
çözüm bulmak amacıyla toplanan 
G-20 Zirvelerinden çıkan en önemli 
karar ise krize neden olanlara kriz 
sonrası ekonomik düzenin mimarlı-
ını vermek olmu tur. Sendikaların

yıllardır verdikleri mücadelelerle 
itibarını kaybeden Uluslararası Para 
Fonu’nun kaynakları artırılmı  ve 
bu kurulu a yeni düzenin in asında
daha fazla sorumluluk verilmi tir.
Sonuç olarak krizden karlı çıkan
IMF olmu , fatura ise daha önceki 
krizlerde oldu u gibi en a ır ekil-
de yine çalı an kesime çıkarılmı tır.
Sendikal hareket bunu hiçbir zaman 
kabul etmemi , her platformda sebe-
bi olmadı ı bu krizin bedelini öde-
meyece ini dile getirmi tir.

Konfederasyonumuzun da ça-
lı malarına katıldı ı ’Küresel Sendi-
kalar’, yaptıkları çalı ma ile krizden 
ders alınmasını ve sosyal adalete da-
yalı yeni bir ekonomik düzen in a
edilmesini talep etmi tir. Uluslarara-
sı Çalı ma Örgütü‘nün 2009 Konfe-
ransında kabul edilen Küresel stih-
dam Paktı’nın ifade etti i stratejiler 
aracılı ı ile insan onuruna yara ır i -
leri yaratmak temel amaç olmalıdır.
Bu talepler yeterli düzeyde dikkate 
alınmamı , sosyal konularda verilen 
sözler henüz yerine getirilememi tir.
Küresel mali durgunlu un atlatılma-
sı ve dünya ekonomisinin sürdürüle-
bilir kalkınmayı gerçekle tirebilmesi
için yeni bir yakla ıma ihtiyaç var-
dır. Uluslararası sermaye kurulu ları
bu ihtiyaca öncelik ve önem verdik-
lerini göstermelidir. Bu süreçte daha 
üzücü olan, ülkemizde de görmeyi 
arzu etti imiz Avrupa sosyal biriki-
minin her geçen gün erozyona u ra-
masıdır. Bu erozyon nedeniyle sosyal 
nitelikteki düzenlemeler de i ikli e
u ramaktadır. E itim, sa lık, konut 
gibi kamu hizmetleri piyasala ırken

sosyal güvenli in bireysel güvenlik 
arayı ına dönü mesi istenmektedir. 
Sendikal hakları var etmek giderek 
zorla maktadır. Benzeri geli meler
Avrupa’nın birçok ülkesinde farklı
biçimlerde ve farklı ölçülerde gün-
deme gelmektedir.

TÜRK- , Avrupa halkını, sosyal 
ve sendikal hakların en büyük sa-
vunucusu olarak görmekte, Avrupa 
ülkelerinde ya anacak sosyal tahri-
batın tüm ülkeleri etkisi altına ala-
ca ına ve kazanılmı  haklara darbe 
vuraca ına inanmaktadır.

Bu nedenle özellikle Avrupa Bir-
li ine aday ülke çalı anları olarak 
biz, Avrupa’daki i çi karde lerimizle
sürekli dayanı ma içerisinde olduk 
ve ya anan sorunlara kar ı birlikte 
mücadele ettik. Avrupa Birli i’ne tam 
üyelik sürecimizin ba arıyla sürdü-
rülebilmesi ve sonuçlanabilmesi için 
yürütülen çalı malara Konfederas-
yonumuzun katkı ve katılımı devam 
etmektedir. AB üyelik sürecimizi 
hızlandırmak amacıyla hazırlandı ı
belirtilen yeni AB Stratejisinin, bu 
do rultuda yürütülmekte olan çalı -
malara yeni bir ivme kazandırması
beklenmektedir.

Avrupa Birli i’nin temelini olu -
turan özgürlük, demokrasi, insan 
hakları ve temel özgürlüklere saygı
ile hukukun üstünlü ü prensipleri-
nin temel bile kesi sendikal hak ve 
özgürlüklerdir. Nitekim Avrupa Bir-
li i ile yürütülen müzakerelerde bizi 
do rudan ilgilendiren “sosyal politika 
ve istihdam” konulu 19. faslın ilk açı-
lı  kriteri de bununla ilgilidir. AB’ye 
üyelik sürecinde siyasi ve ekonomik 
kriterlerini gerçekle tirme düzeyi ve 
müktesebata uyum durumu önem ta-
ımakta ve fakat halen, özellikle i çi 

kesiminin talep ve beklentileri husu-
sunda, önemli eksiklikler bulunmak-
tadır. Ancak burada unu söylemem 
gerekir ki, adaylık sürecinde Avrupa 
Komisyonunun hazırladı ı lerleme 
Raporlarında da sendikal hak ve öz-
gürlüklere ayrılan bölüm son yıllarda 
daralmı tır. Oysaki Türkiye, Avrupa 

Birli ine üye olacaksa bunun yolu 
sendikal hak ve özgürlüklerden ge-
çer. Bu nedenle, Avrupa Komisyo-
nunun gerek lerleme Raporlarında 
gerekse söylemlerinde sendikal hak 
ve özgürlüklere daha fazla de inmesi 
gerekti ini dü ünüyorum.

Son yıllarda Avrupa’da sosyal 
hakları törpüleme giri imleri ve 
Türkiye’nin Avrupa Birli ine adaylık
sürecinde politik konuların sosyal 
hakların önüne geçmesi Konfederas-
yonumuza ba lı sendika üyelerinin 
Avrupa Birli ine üyelik konusun-
daki heyecan ve deste ini olumsuz 
yönde etkilemi tir. Bu çerçevede bu-
gün kapanı  toplantısını gerçekle -
tirdi imiz ‘Ortak Çalı ma Kültürü 
Vasıtasıyla Türk ve Avrupalı çileri
Bir araya Getirme’ projesinin büyük 
önemi vardır. ETUC ve Türkiye’deki 
üç Konfederasyonun birlikte yü-
rüttü ü bu sivil toplum diyalogu 
projesi sayesinde Türk ve Avrupalı
çalı anlar birbirlerini, ya am tarz-
larını ve çalı ma kültürlerini tanı-
mı  ve e er önyargıları varsa bun-
lardan arınma fırsatı bulmu lardır.
Türkiye’de ve Avrupa Birli i üyesi 
devletlerin de i ik ehirlerinde dört 
gün süren e itim programlarıyla
kar ılıklı de erlendirmeler yapılmı ,
ortak görü ler olu turulmu tur. Bu 
i birli inin devamında yarar bulun-
maktadır. Gerek ülkelerdeki çalı ma
mevzuatı gerek uygulama sonuçla-
rının kar ıla tırılması bakımından
önemli kazanımlar ve deneyim elde 
edilmi tir.

Küreselle me sürecinde demok-
rasinin ve sosyal devletin a ırlıklı
tahrip edilmesiyle birlikte sendi-
kalara ve sendikacılara saldırıların
arttı ı bir dönemi ya amaktayız. Kü-
resel ideolojinin yarattı ı toplumsal 
model kar ısında ve bu modelin 
egemen güçleri kar ısında eme in
var olması ve kendini koruması an-
cak örgütlenmeyle mümkündür. Bu 
anlamda sendikal örgütlenme ve 
sendikal dayanı ma kaçınılmaz bir 
gerekliliktir.”



yandırılması ve bu i çiler ile 
birlikte i yerlerinin bir bütün 
olarak de erlendirilmesi,

 Çalı ma sürelerinin modern 
ça ın ihtiyaçlarına cevap ve-
recek ve i çinin onurunu ve 
saygınlı ını koruyacak ekilde
yeniden düzenlenmesi,

ten çıkarmalarda i e iade 
uygulamasının etkin hale ge-
tirilmesi, i e iade edilmek is-
temeyen i çiye seçimlik hak 
tanınarak bozulan sosyal ve 
ekonomik konumunun ko-
runması,

 TÜRK-  Genel Kurulu’nun 
en önemli kararlarından olan 
i çinin kıdem tazminatı hak-

kına yönelik kararların dı ın-
da olu acak hiçbir de i ikli e
onay vermemiz mümkün de-
ildir. Daha da güçlendirile-

rek kıdem tazminatı fonunun 
derhal kurulması,

yeri ve meslek sendikaları-
nın de il i kolu sendikaları-
nın güçlendirilmesi için yasal 
de i iklik yapılarak i kolu ba-
rajının yüzde 2 ya da 3 seviye-
lerine indirilmesi,

çilerin toplu i  sözle mesi 
kapsamı dı ında bırakılmaması,

 Grev hakkının kullanılması
kar ısındaki sınırlandırmala-
rın kaldırılması taleplerimiz 
arasındadır.”

30 eker-i  Sendikası’nın 19. Ola-
an Genel Kurulu 10-11 Nisan 

2010 günlerinde Ankara’da 
yapıldı. Genel Kurulda Divan Ba -
kanlı ına TÜRK-  Genel Ba kanı
Mustafa Kumlu, yardımcılıklarına
TEKS F Sendikası Genel Ba kanı
Nazmi Irgat ve Haber-  Sendikası
Genel Ba kanı Ali Akcan seçildi.

Genel Kurulun açı  konu masını
yapan eker-  Sendikası Genel Ba -
kanı sa Gök çalı ma hayatının ve 
eker sanayinin güncel sorunlarına

de indi. Gök, unları söyledi.

“ eker-  olarak;

nsan onurunun esas alındı ı
yeni bir  Kanunu hazırlan-
ması, bu kanunda asgari çalı -
ma artlarının de il, ILO’nun 
geli tirmeye çalı tı ı “Düzgün 

” kavramının esas alındı ı
bir anlayı ın hakim olması ge-
rekti i,

yerlerinde asıl i verenin i -
çisi dı ında di er i verenlerin
i çilerinin çalı tırılmasının
ancak teknik nedenlere da-

eker-  Sendikası Genel Kurulu Yapıldı

Yapılan seçimler sonucunda, eker-  Sendikası’nın yeni Yönetim Kurulu 
u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : sa Gök
Genel Sekreter : Fevzi engül
Genel Mali Sekreter : Eyyüp en
Genel E itim Sekreteri : Hasan Basri Güzel
Genel Te k. Sekreteri : lhan Özyurt

Gök:Gök: “Çalı ma hayatı insan onuruna yara ır“Çalı ma hayatı insan onuruna yara ır
ekilde yeniden in a edilmeli.”ekilde yeniden in a edilmeli.”



me nedeniyle i çiler ya i ten çıkar-
tılmakta, ya da çe itli zorluklara ma-
ruz bırakılmaktadır. Sendikaya üye 
olma cesareti dahi gösteremeyen yüz 
binlerce i çinin durumunu hangi 
ça da  hukuk anlayı ıyla izah etmek 
mümkündür? Sendikasızlı ın ve 
örgütsüzlü ün yüz binlerce çalı an
için bir kader olarak dayatılmasını
kabul etmemiz mümkün de ildir.

Örgütlü olanlar ise sembolik hak-
lardan yararlanmaktadır. Bu neden-
le, ILO ilgili uzmanlar komitesi yıl-
lardır ülkemiz çalı ma ve sendikalar 
mevzuatının evrensel ILO standart-
larına uygun hale getirilmesini iste-
mektedir. Aynı ekilde AB ilerleme 

raporları da sendikal özgürlüklerin 
kullanımına ili kin sınırlamaların
kaldırılması gerekti ine ısrarla yer 
vermektedir.

Hükümet, küresel rekabete kar-
ı koyulmasını, milli gelirin büyü-

tülmesini ve adil bir gelir da ılımı
sa lanmasını istiyorsa örgütlü bir 
Türkiye’nin önünü açmalıdır. Unu-
tulmamalıdır ki, demokratik anla-
yı lar ve gelenekler ancak örgütlü 
toplumun varlı ıyla yerle ebilir ve 
kökle ebilir. Ülkemiz çok uzun yıl-
lardır demokrasi konusunda sancılı
süreçler ya ıyorsa bunun temel ne-
denlerinden biri de örgütlü toplu-
mun olmamasıdır.”
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Türkiye Haber-  Sendikası’nın
11. Ola an Genel Kurulu 
8-9 Mayıs 2010 günlerin-

de Ankara’da yapıldı. Genel Kuru-
la TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu da katılarak bir konu ma yaptı.
Genel Kurulu yönetmek üzere Divan 
Ba kanlı ına Genel Ba kan Mustafa 
Kumlu yardımcılıklarına da Koop-
Sendikası Genel Ba kanı Eyüp Alem-
dar ve Haber-  Sendikası Gaziantep 
ube Ba kanı Ali Tabur seçildiler.

T. Haber-  Sendikası Genel Ba -
kanı Ali Akcan, Genel Kurul açı  ko-
nu masında u görü lere yer verdi:

“Geçti imiz yıllarda bireysel öz-
gürlükler ve demokrasi ülkemizde 
en çok konu ulan konulardan biri 
olmu tur. Fakat bireysel özgürlük-
ler ve demokrasiden söz edildi inde
mangalda kül bırakmayanlar neden-
se sendikal örgütlenme özgürlü ü
söz konusu oldu unda dut yemi
bülbüle dönmektedirler. Bugün 
Türkiye’de sendikalar örgütlenme 
faaliyetlerinde önemli zorluklarla 
kar ı kar ıyadır. Sendikal örgütlen-

T. Haber-  Sendikası Genel Kurulu Yapıldı

T. Haber-  Sendikası 11. Ola an Genel Kurulu sonucunda, yeni Yönetim 
Kurulu u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Ali Akcan
Genel Sekreter : Ali Deniz
Genel Mali Sekreter : Alaittin De irmenci
Genel E itim Sekreteri : Veli Solak
Genel Te k. Sekreteri : Selami Terkan

Akcan: “Her fırsatta demokrasiden söz edenler, 
sendikal örgütlenmeye geçit vermiyor.”
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Kamu Personel Rejiminde 
Sorunlar
1980’li yıllarla birlikte küresel ekonomik yapının yarattı ı de i im
sürecinin Türkiye’ye yansıması, devletçi ekonomi politikalarının hızlı
bir dönü üm ile yerini piyasa ekonomisine bırakması ile olmu tur.
Türkiye’de uygulanan IMF ve Dünya Bankası politikaları devletin 

rolünü yeniden tanımlamı , serbest piyasa ekonomisi 
gere i üretimden çekilen devlet özelle tirmeler ile 
küçültülme yoluna gidilmi tir.

Üretmeyen, dı a ba ımlı ve neoliberal politikaların ekillendirdi i
Türkiye, kamu hizmetlerinde de yeni yapılanmasını özel sektör ilke 
ve usullerine dayandırma yoluna gitmi tir. Özel sektörün; sosyal 
güvencesi olmayan, çalı ma hakkı ve süreleri kısıtlanmı , her gün 
i ten atılma korkusu ya ayan, baskıcı ve adil olmayan çalı ma
ko ullarına maruz kalan i çileri gibi devletin sırtında bir yük olarak 
gösterilen memurları ve kamu i çilerine de aynı artlar uygulanmak 
istenmektedir. Özel sektörde çalı anlar, esneklik adı altında i çinin
i verenler arasında köle gibi alınıp satılması ya da kiralanmasını
öngören bir yapı ile kar ı kar ıyadır. Kamu personel rejimi ile kamu 
kesiminde özel sektöre benzer yapı kurmak hedeflenmektedir.

Uygulamada kamu yönetiminin küçültülmesi, kamu hizmetlerinin 
daraltılması ve kamu çalı anlarının sayısının azaltılması yoluna 
gidilmi tir. Bunun zemini yeni dönemin temel hedefi durumuna 
gelen kamu personel rejiminin atipikle en kamu istihdamı ile 
yaratılmı tır. E it i e e it ücret anlayı ı terk edilerek geçici ve esnek 
istihdam, memur ve i çi dı ında uygulamaya konulan sözle meli
ve geçici personel ile dayatılmı tır. Bu tarz istihdam ekilleri, kamu 
hizmetlerinde mü teri satıcı anlayı ının yerle mesi, rekabet ve 
di er pazar ekonomisi unsurlarının getirilmesi, i  güvencesinin 
yok edilmesi, sendikasızla tırma ve kamu çalı anlarının sayısının
azaltılması gibi sonuçlar getirmektedir.

Bugün özelle tirme ile satılan hiçbir kurumun kamu kesimindeki 
kadar üretim ve istihdam sa lamadı ı bir gerçekken, kamu personel 
rejiminde ortaya çıkan bu çe itlilik kamu personelinin i levini etkin 
bir ekilde yerine getirmesini de engellemeye ba lamı tır.

Bu geli meler ı ı ında, Dergimizin bu sayısında “Kamu Personel 
Rejimi” ba lı ı altında TEKEL i çilerinin eylemleri ile yeniden 
gündeme gelen geçici ve güvencesiz çalı tırma biçimlerinin do ru
politikalarla nasıl çözüm getirece inin ipuçları aranmaktadır. ktidara
gelen her hükümet tarafından ekillendirilmeye çalı ılan kamu 
personel istihdamı konusundaki görü leri siyasal parti temsilcileri, 
konfederasyon temsilcileri ve akademisyenlerin penceresinden 
aktarmaya çalı tık.

Çalı manın, Anayasanın 49. maddesinde açıklanan, “devletin 
çalı anların hayat seviyesini yükseltmek, çalı ma hayatını geli tirmek
için çalı anları korumak, çalı mayı desteklemek ve i sizli i önlemeye 
elveri li ekonomik bir ortam yaratmak için ve i çi-i veren ili kilerinde
çalı ma barı ının sa lanmasını kolayla tırıcı ve koruyucu tedbirler 
alır” anlayı ı ile örgütlü ve adil bir kamu personel rejimi için yol 
gösterebilmesi dile iyle…

Gökhan EROL

Editörden
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Türkiye’de Kamu Personel Rejimi ve
Bir Garip stihdam ekli: 4-C Uygulaması

 Cevdet SELV  / CHP Genel Ba kan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili

Ülkemizde kamu personel rejimine ili kin re-
form arayı ları uzunca bir süreden bu yana 
sürmektedir. 1980’li yıllara kadar olan reform 

arayı ları ile 1980’li yıllarla birlikte ba layan yeni sü-
reçteki reform arayı ları nitelik itibariyle farklıla mak-
tadır. 1980 öncesi reform arayı larının oda ında etkin 
ve verimli kamu yönetimi ile kamu hizmeti üretimi yer 
alırken, 80’li yıllarla birlikte geli en ve hızla ülkemizi de 
etkisi altına alan neoliberal rüzgar, bu alanda da etkili 
olmu  ve bu dönemde kamu yönetiminin küçültülmesi, 
kamu hizmetlerinin daraltılması hedeflenmi tir. Buna 
ko ut olarak da atipikle en kamu istihdamı yeni dö-
nemin temel hedefi durumuna gelmi tir. Bu dönemde 
kamu yönetiminin hantallı ı, kamu hizmetlerinin nite-
liksizli i söylemleri ile yo un bir propaganda yürütül-
mü tür. 2000’li yıllarda özellikle de AKP hükümetleri 
döneminde bu propaganda tavan yapmı  ve bu alanda 
hedeflenen ne kadar uygulama varsa büyük bölümü ha-
yata geçirilmi tir. Yapılan hazırlıklar dikkate alındı ın-
da çok geçmeyecek bir zamanda kamu personel rejimi 
köklü olarak yenilenerek geleneksel kamu istihdamı
tümüyle ortadan kaldırılacaktır.

AKP, yıllardır estirilen rüzgarı arkasına alarak ikti-
darının ilk yıllarında kamu personel rejiminde reform 
sloganıyla yola çıkmı  gelinen noktada sistem reforme 
edilmek yerine deforme edilerek yozla tırılmı tır. Bu yoz-
la mada, kamu hizmetlerinin daraltılması taraftarı siyasal 
dü ünceler, siyasi iktidarlar ve ilgili çevrelerin önemli 
oranda etkisi oldu u gibi dı sal etkilerde yadsınamaya-
cak önemdedir. Bu süreçte özellikle Dünya Bankası ve 
IMF’nin görünür düzeyde belirleyici etkileri olmu tur.

Özellikle 1999 ve 2002 yıllarında IMF ile yapılan
stand by anla malarında memur maa larının geriletil-
mesi, kamu istihdamının daraltılması ile kamu istihda-
mında sözle melili in yaygınla tırılması temel ko ullar
arasında yer almı tır. Dünya Bankası kredi anla mala-
rında da yine aynı özellikler gözlenmektedir. Yani daral-
tılacak kamu hizmetleri ile buna ba lı olarak daraltıla-
cak kamu istihdamı bu anla maların da temel ko ulları
olarak çıkmaktadır kar ımıza.

2002 yılı sonlarında i ba ına gelen AKP hükümeti, 
IMF ve Dünya Bankası dayatmalarıyla olu turulan an-
layı ın, yani kamu hizmetleri ile kamu istihdamının
daraltılması anlayı ının sadık ve ödünsüz uygulayıcısı
olmu tur.

AKP iktidar yıllarının daha ba ında, 2003 yılında ça-
lı ma ya amına ili kin çok önemli bir yasa çıkarmı tır.
Ana muhalefet partisi olarak CHP’nin tüm aktif muha-
lefetine ve emek kesiminin tüm itirazlarına ra men sa-
yısal ço unlu una dayalı olarak 4857 sayılı  Kanunu 
çıkarılmı tır. Yeni i  kanununun temel özelli i esnek ça-
lı ma sistemlerinin ve ta eronla manın çalı ma ya amı
mevzuatımıza girmesi olmu tur. AKP iktidarının daha 
ilk yılında emek kesimi ve emek hakları konusundaki 
tavrını net bir ekilde ortaya koymu tur. Zaten ço u
belediyelerden gelme AKP kadrolarının belediyelerde 
hayata geçirdikleri ta eron uygulamaları, bu kadrolar 
eliyle merkezi yönetime de aktarılmı tır.

AKP döneminde kamu istihdamı özünden uzakla tı-
rılarak istisnai çalı tırma biçimlerinin yaygınla tırılması
ile Devlet Personel Rejimi içinden çıkılamaz bir nok-
taya sürüklenmi tir. Güvencesiz çalı tırma, ta eron uy-
gulaması, kayırmacılık ve kadrola ma AKP döneminde 
kamu istihdamının temel niteli i olmu tur.

Günümüzdeki kamu personel rejimine bir göz atıl-
dı ında ciddi boyutta bir da ınıklıkla kar ıla ılmakta-
dır. Kamu çalı anları; memurlar, 4/b’li sözle meliler, 4/
c’li sözle meliler, K T sözle melileri, kurulu  yasalarına
göre çalı an sözle meliler, mahalli idarelerde çalı an
sözle meliler, i çiler ve geçici i çiler gibi statülere ayrıl-
maktadırlar. Aynı özelliklere ve liyakate sahip, aynı i i,
aynı görevi yapanlardan bir kısmı memur, bir kısmı i çi,
bir kısmı 4/b sözle meli, bir kısmı bir ba ka sözle meli
statü gibi farklı statülerde ve farklı özlük hakları ile çalı-
abilmektedirler. Devletin asli ve sürekli i lerinden olan 

e itim ve sa lık i kollarında bile artık geleneksel me-
murluk sisteminde uzakla ılarak bu hizmetlerin sözle -
meliler eliyle yürütülmesi uygulaması ba lamı tır. Özel 
bilgi ve yetenek gerektiren i leri gördürmek için istisnai 
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olarak getirilen sözle meli çalı tırma yöntemi ne yazık
ki zaman içerisinde kamuda esas çalı tırma biçimine 
dönü türülmü tür.

KESK tarafından yapılan ve geçti imiz ay kamuoyu-
na da açıklanan çalı maya göre; son üç yılda kamuda 
sözle meli çalı anların sayısında yüzde 67 oranında ar-
tı  olmu tur. 2009 yılı itibariyle 50 bini a kın ö retmen
4/b’li statüde sözle meli olarak görev yapmaktadır. Yine 
45 binden fazla sa lık personeli aynı statüde sözle meli
olarak görevlendirilmi lerdir. Çe itli bakanlıkların ana 
hizmet unsurlarında görev yapacak meslek personeli de 
artık 4/b statüsünde sözle meli olarak i e alınmaktadır.
Örne in Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı son yıllarda i e
aldı ı Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimleri 4/b sta-
tüsünde sözle meli olarak çalı tırmaktadır. Mahalli ida-
relerde ise ta eron usulü çalı tırma esas çalı tırma yön-
temi olarak yerle ik hale gelirken, sözle meli çalı tırma
da gittikçe yaygınla maktadır.

Bir ülkede kamu çalı anlarının sayısında en etkili iki 
faktörün o ülkedeki kamu hizmetlerinin niteli i ve nü-
fusu olarak kabul edilmektedir. Kamuda atipik ve gü-
vencesiz çalı tırma yaygınla tırılıp kamu istihdamı da-
raltılırken en çok kullanılan argüman kamudaki i kin
kadrolardır. Bu konuda geçti imiz yıllarda yapılan bir 
çalı ma, arkasına sı ınılan bu gerekçenin hiç de yerin-
de olmadı ını ortaya koymu tur. Anılan çalı mada bazı
OECD ülkelerinin kamu istidamı ile ülkemizin kamu 
istihdam durumu kar ıla tırılmı  ve kar ıla tırılan ülke-
lerdeki en dü ük kamu istihdamının ülkemizde oldu u
görülmü tür. Örne in, Kanada’da kamu çalı anlarının
toplam istihdama oranı yüzde 17.5, toplam nüfusa oranı
ise yüzde 8.1 dir. Almanya’da bu oranlar sırasıyla 12.3 
ve 5.3 tür. Finlandiya’da 24.3 ve 10.4 tür. Liberalizmin 
kalesi ABD de ise kamu çalı anlarının toplam istihda-
ma oranı yüzde 14.6 ve toplam nüfusa oranı yüzde 7.5 
dur. Ülkemizde ise kamu çalı anlarının toplam istihda-
ma oranı yüzde 9.1 ve toplam nüfusa oranı ise yüzde 
3.2’dir. Bu gerçekler ortada iken hala bazı çevreler dün-
yanın en yüksek kamu istihdamının Türkiye’de oldu u
söylemini ısrarla sürdürmektedirler.

Türkiye’de bugün için kamu personel rejiminde bir 
reform zorunlulu u var mıdır? Sorusuna ku kusuz evet 
vardır cevabı verilecektir. Yukarıda anlatılan durum da 
bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu reform arayı ların-
daki temel sorun ise AKP’nin reform anlayı ıdır. AKP 
anlayı ıyla hayata geçirilecek bir reform ile kamu hiz-
metlerinde bir gerileme ve örgütsüz, güvencesiz kamu 
çalı anı modeli ortaya çıkacaktır.

Kamu çalı anlarının örgütlenmesi ile toplu pazarlık
ve grev hakları konusunda altında imzamızın bulundu-
u uluslar arası sözle melere ra men hiçbir ciddi adım

atılmamı tır. Kamu çalı anlarının sendikal örgütlülü ü
konusunda da AKP yanda  sendikanın güçlü kılınması
yolunda sendika özgürlü ü ilkesini çi neyerek bürok-
ratik baskı ile kamu çalı anlarını kendilerine yakın bir 
konfederasyona üye olmaya zorlamaktadır. Memur sen-
dikaları konfederasyonlarının üye sayılarının AKP ikti-
darları dönemindeki geli imi incelendi inde bu durum 
açık olarak görülecektir.

AKP, sendikal haklar konusunda kamu çalı anlarını
tercihe zorlamaktadır. Kamu çalı anları ya i  güvence-
siz olarak sendikal haklarına sahip olacaklar ya da i  gü-
venceli olarak sendikal haklarından yoksun kalacaklar-
dır. AKP, son zamanlardaki moda deyim ile geçti imiz
günlerde bir de kamu görevlileri açılımı yapmak ama-
cıyla bir çalı tay düzenlemi tir. “Kamu Görevlilerinin 
Sendikal ve Demokratik Hakları Çalı tayı” 9-11 ubat
2010 tarihlerinde Abant’ta yapılmı tır. KESK ve KAMU-
SEN’in güvencesiz çalı tırmayı me rula tırma amacı ta-
ıdı ı için katılmayı reddetti i çalı tayın sonuç bildir-

gesinde; 87, 98 ve 151 sayılı ILO sözle melerinin kamu 
çalı anlarının grev ve toplu pazarlık haklarını güvence-
ye aldı ına vurgu yapılmak suretiyle Anayasada grev ve 
toplu pazarlık haklarının kullanımı konusunda gerekli 
düzenlemenin yapılması ça rısında bulunulmu tur. Bu 
yazının hazırlandı ı sırada TBMM Komisyonunda tar-
tı maları sürdürülen AKP anayasa de i iklik teklifin-
de grev hakkından yoksun bir toplu sözle me hakkına
ili kin bir düzenleme öngörülmektedir. Grevsiz toplu 
sözle me hakkının kamu çalı anlarına bir ey kazan-
dırmayaca ı gerçe i ve uluslararası sözle meler ortada 
iken Anayasada öngörülen de i iklikle memurlara çok 
önemli bir hakkın sa lanaca ı iddiası gerçekçilikten 
uzaktır. Nitekim bütün bilim çevreleri ile sendikal çev-
reler ve kamu çalı anları bu durumu ele tirmektedirler.
Hazırladıkları anayasa de i ikli i paketine kamu çalı-
anları ile onların sendikalarının deste ini almak umu-

duyla havuç niyetine koydukları amaca hizmet etmeyen, 
mevcut durumu ileri götürmeyen bu madde ters tepmi
ve kamu çalı anlarının tepkisine neden olmu tur.

AKP’nin bu konudaki tutumunun ne oldu unu daha 
iyi anlayabilmek için AKP belgelerinde kamu personel re-
formu ile ilgili neler oldu una bakmakta yarar olacaktır.

AKP parti programında kamu personel yönetimine 
özel bir yer verilmi  ve kamu yönetiminde vatanda ı
mü teri olarak nitelendirerek piyasa tipi kamu istihdamı
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öngördü ünü daha ilk cümlesinde ortaya koymu tur.
Program e it i e e it ücret ilkesini ve kurumsal ücret ay-
rıcalıklarının kaldırılmasını benimsemektedir. Sendika-
lar ve siyasi haklar konusundaki engeller ile kamu per-
soneli üzerindeki siyasi etkinin ortadan kaldırılaca ını
vaat etmektedir. Gelinen noktada AKP programındaki
tüm yazılanlar ka ıt üzerinde kalmı tır.

2003 yılı Ocak ayında büyük iddialarla yayınlanan
Acil Eylem planında kamu personel reformuna özel bir 
önem verilmi  ve mutlaka gerçekle tirilmesi gereken 
reformlardan kabul edilerek bazı tespitler yapılmı tır.
Bunlardan en önemlisi kamu personel rejimine yıllar
içinde yapılan müdahalelerle sistemin içinden çıkıl-
maz duruma getirildi i ele tirisidir. Bu ele tiriye katıl-
mamak mümkün de il. Ancak AKP kendi döneminde 
sistemin bu durumunu daha da vahim boyutlara ta ı-
mı tır. Yapılması gereken için ise; “1965 yılında kabul 
edilen ve 1970’li yılların ba ında yürürlü e giren ve bu-
güne kadar uygulamasına devam edilen 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunu’nun uygulanabilirli i kalmamı
hükümleri ile Kanun’un genel sistemati ine uymayan 
hükümlerinin tespit edilerek günün artlarına uygun 
hâle getirilmesi sa lanacaktır” demi  ve bunu yapmak 
için de kendisine 6-12 ay süre vermi . Verilen sürenin 
üzerinden yıllar geçmi . Ne yapılmı ? Hiçbir ey. Hatta 
sisteme yeni sorunlar eklenmi .

Aslında geçti imiz yıllarda kamuoyuna da yansıyan
ve büyük tepki toplayan bu amaca dönük bir tasarı tas-
la ı hazırlanmı tır. Sözle meli çalı mayı esas alan, i  gü-
vencesini ortadan kaldıran, memurluk statüsünü sınır-
layan, örgütlenme hakkını kaldıran bu taslak AKP’nin 
nasıl bir reform yapaca ını net bir ekilde ortaya koy-
mu tur. Devletin de il siyasi iktidarın memuru tipinin 
yaratılmaya çalı ıldı ı anla ılmaktadır. Çünkü taslakta 
10 yılı a mayan süreyle sözle meli çalı anlar her an i ini
kaybetmekle kar ı kar ıya bırakılmaktadır. Performans 
de erlendirme esası ile kaderi yöneticilerin eline bı-
rakılan kamu çalı anı yasaların ve hukukun emretti i
ekilde de il, siyasi iktidarlarca atanacak yöneticilerin 

istekleri do rultusunda hizmet etmeye mahkum edile-
ceklerdir. Yöneticilere, dolayısıyla siyasi iktidara biat 
etmeyen kamu çalı anının i ine kolaylıkla son verilme-
si olana ı getirilmek istenmi tir. Yüksek i sizlik oranı-
na sahip ülkemizde, kamuda çalı mak için yüzbinlerin 
kuyru a girdi i bir ortamda i  güvencesi yöneticinin iki 
duda ı arasında olan bir kamu çalı anını nasıl bir çalı -
ma ortamının bekledi i açıktır. Her an i siz kalma riski 
kamu çalı anının ba ında Demokles’in kılıcı gibi salla-
nacaktır. Yasalarda var olan örgütlenme hakkı da an-

lamsızla acaktır. Sürekli i siz kalma endi esiyle ya ayan
kamu çalı anı sendikaya üye olma konusunda da ciddi 
tereddütler ya ayacaktır. Ya da sadece idarenin uygun 
gördü ü sendikaya üye olmaya zorlanacaktır. u anda 
bile kamu çalı anları sendikal örgütlülü ünü istedi i
do rultuda yönlendiren siyasi iktidar, amaçladı ı kamu 
personel rejimi reformu sayesinde kamu çalı anlarının
örgütlülü ü konusunda çok daha rahat ve umursamaz 
ekilde hareket edebilecektir.

Bir Garip stihdam Biçimi 4/C

Kamuoyu TEKEL i çilerinin haklı talepleri ve dire-
ni leri sırasında tanı tı 4/C ile. 1965 tarihli 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4. maddesi kamu çalı-
anlarını üç kategoriye ayırmı . Devlet Memuru (4/A), 

Sözle meli Personel (4/B), Yevmiyeli Personel (4/C). 
Kanunun ilk halinde “Yevmiyeli personel deyimi, Dev-
let kamu hizmetlerinin aslî mahiyette olmayan i lerinde
bedenen, belirli ve geçici süre için, gündelikle çalı tırılan
ki ileri, fade eder” eklindedir. Aradan geçen zamanda 
bu madde ve tanımlar ciddi de i ikliklere u ramı tır.
Gelinen noktada 4/C maddesi: “C) Geçici personel: Bir 
yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet oldu una Devlet 
Personel Ba kanlı ı ve Maliye Bakanlı ının görü lerine
dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevler-
de ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözle me
ile çalı tırılan ve i çi sayılmayan kimselerdir” ekline
dönü mü tür.

Özelle tirme nedeniyle i siz kalan i çilerin di er
kamu kurum ve kurulu larında yılda 10 ay süre ile sı-
nırlı olmak üzere sosyal haklardan yoksun olarak dü-
ük ücretle istihdamına dönük olarak hükümet tarafın-

dan kullanılan bir araç haline geldi 4/C. Özelle tirme
nedeniyle zaten ma dur edilen i çiler bu çalı tırma ek-
liyle bir kez daha ma dur edilmektedir. 4/C statüsün-
de çalı an i çiler kıdem ve ihbar tazminatı haklarından
yararlanamıyorlar. Devamlı i  garantileri ve örgütlenme 
hakları yok. Yıllarını devlete ve i yerine vermi  i çiler
i yerlerinin birileri kar etsin diye satılması sonucu ka-
pının önüne bırakılıyor. Sonra onlara çok büyük bir iyi-
lik yapılıyormu  edasıyla 4/C dayatılıyor. Halbuki aynı
kurumda memur statüsüyle çalı anlar özlük haklarıyla
birlikte di er kurumlara naklediliyor. çiler ise 4/C uy-
gulamasıyla ma dur ediliyor. Haklarını arayan i çilerin
üzerine ise polis jopu, basınçlı su ve biber gazı ile gidi-
liyor. TEKEL i çilerinin direni lerine, hak arama mü-
cadelelerine kar ı AKP iktidarının otoriter tutumu tüm 
toplumun gözleri önünde sergilenmi tir. Haklarını ara-
yan, çalı arak para kazanmak isteyen özelle tirme ma -
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duru TEKEL i çilerine kar ı Sayın Ba bakan sanki onla-
ra bah i  veriyormu  anlayı ı ile “kimseye yetim hakkı
yedirmem” diyebiliyor. Hiçbir i çi çalı madan, havadan 
para kazanayım derdinde de il. Aksine çalı arak, alnı-
nın teriyle ama haklarını tam alarak para kazanıp evinin 
ailesinin geçimini sa lamak istiyor.

AKP döneminde 4/C uygulaması amacından saptı-
rılmı tır. Kamuda dü ük ücretle, i  güvencesinden, her 
türlü sosyal haktan ve örgütlenme hakkından yoksun 
olarak i çi çalı tırmanın yolu olarak benimsenmi tir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak AKP’nin uyguladı ı
biçimiyle 4/C uygulamasını reddediyoruz. CHP iktida-
rında bu uygulamanın kaldırılaca ını Sayın Genel Ba -
kanımız kamuoyuna açıklamı tır.

CHP ktidarında Kamu Personel Reformu

Genel olarak Kamu Personel Reformu konusunda 
partimiz CHP’nin yapacakları da 2008 yılında yeniledi-
imiz programımızda yer almaktadır. Bu anlamda CHP 

iktidarında nasıl bir kamu personel reformu sorusunun 
yanıtı u ekildedir;

CHP iktidarında ça da  bir kamu personel reformu 
gerçekle tirilecektir. Kamu personel reformu yoluyla 
kamu çalı anlarının sendikal düzeyde etkin olarak ör-
gütlenmesi, ILO standartlarında grevli toplu sözle me
haklarına kavu maları, mümkün oldu u ölçüde yöne-
time katılmaları, kamu görevlerinin ve hizmetlerinin 
hızlı, ekonomik, etkin, yeterli biçimde ve zamanında
üretilerek sunulması da kurumsalla tırılacaktır.

Güvenlik ve yargı gibi özellik ta ıyan alanlar dı ında
kamu görevlilerinin siyasi partilere üye olabilme olana-
ı sa lanacaktır. Kamu çalı anlarının idari, hukuki ve 

mali konumları, çalı ma ortamları ve özlük haklarına
ili kin mevcut düzenlemeler iyile tirilecektir.

Kamu istihdamı, kamusal ihtiyaçlar ve sosyal fayda 
çerçevesinde ekillendirilecektir.  güvencesinden yok-
sun olmalarının yanı sıra siyasal etkilere ve kadrola -
maya açık bir hale dönü türülen ve daha da önemlisi 
kamusal hizmetlerin etkin, verimli ve e it düzeyde su-
nulmasının önünde ciddi bir engel olu turan sözle meli
personel ve geçici personel uygulamaları zorunlu haller-
de sürdürülecek, kamu personel rejiminde ilke olarak 
sadece memur ve i çi istihdamı olacak ve bu statülerde 
çalı anlar, yürüttükleri i lerin niteli ine göre memur ve 
i çi kadrolarına geçirileceklerdir.

Kamu hizmetinin yürütülmesinde gerekli kadrolar 
ve bu kadroların görev tanımları, hizmet gerekleri ve 

atanma ko ullarını içerecek ekilde belirlenerek sınıflar
yeniden de erlendirilecektir.

Çalı anların ailevi durumları, görev yerleri ve hiz-
met ko ullarına göre ilaveler ve farklılıklar da içeren 
sosyal ücret uygulaması ivedilikle hayata geçirilecektir. 
Çalı ma ya amının sosyal unsurları desteklenerek, ba -
ta kalkınmada öncelikli yöreler olmak üzere kamu is-
tihdamının cazip bir konuma getirilmesi sa lanacaktır.
Hizmetin verimlili inin ve etkinli inin yükseltilmesine 
katkıda bulunanlar ödüllendirilecektir. Personel alımı-
na yönelik sınavların nesnel ve hakkaniyete dayalı ol-
ması sa lanacak, sözlü a amasında görülen kayırmacılı-
a son verilecektir. Kamu kurum ve kurulu ları i gücü

planlamasına yönlendirilecektir.

Engelli vatanda larımızın kamu kesiminde istih-
dam edilme olanakları artırılacak, kurumsal sınavlar-
la engelli personel alımı uygulamasına son verilecek, 
engelli vatanda ların daha basit ve pratik yöntemlerle 
kamu hizmetine alınmaları sa lanacaktır. Sicil ve disip-
lin uygulamalarının, memurlar üzerinde bir baskı aracı
olarak kullanılmasına olanak verilmeyecek, tam aksine 
bu uygulamalar, memurların etkinlik ve verimlili ini
artırmak, onları te vik etmeye yönelik bir araca dönü -
türülecektir. Çalı anların refah ve huzuru ile aile birli i
ve bütünlü ünün korunmasının temini bakımından her 
ikisi de çalı makta olan evli çiftlerin, çalı ma ya amla-
rını mümkün oldu u ölçüde aynı ilde sürdürmelerinin 
önündeki hukuki ve idari engeller kaldırılacaktır.

Kamu personelinin hizmet içi e itimleri, bilimsel ve 
teknolojik geli meler do rultusunda, hizmetlerin etkin 
ve verimli olarak sunulmasını sa layacak ekilde yeni-
den düzenlenecektir. Ülke ko ulları da dikkate alınarak
memurların sendikal hakları, istisnai görevler dı ında
mutlaka grev ve toplu sözle me hakkını da içerecektir.

Üst ve orta kademe yöneticilik görevlerine yapılacak
atamalarda, liyakata dayalı nesnel ölçütler gözetilecek-
tir. Sınıflandırma ve terfi sisteminde yapılacak düzenle-
melerle, yönetim kadrolarına, kariyer meslek personeli 
ile, alanlarında yeti mi , gerekli bilgi ve deneyime sahip 
nitelikli yöneticiler getirilecektir.

Kamu Etik Kurulu’na fiili i lerlik kazandırılacak,
kamu kesiminde ça da  i  eti i kurallarının her kade-
mede ayrımsız olarak uygulanması sa lanacaktır. Kamu 
personeli yargılama usulleri, personelin baskı altında
kalmadan çalı malarını sa layacak, ancak yargılamayı
engellemeyecek ve geciktirmeyecek biçimde yeniden 
düzenlenecektir.
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Kamu Personel Rejimi ve 4-C
 Prof. Dr. Osman ÇAKIR / MHP Genel Ba kan Yardımcısı, Samsun Milletvekili

Kamu personel rejimi ile ilgili olarak bir de er-
lendirme yapılabilmesi için biraz gerilere gitmek 
konunun anla ılabilirli i açısından da önem 

ta ımaktadır. Türkiye, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nu 14 Temmuz 1965 tarihinde kabul ederek, 23 
Temmuz 1965 tarihinde 12056 numaralı Resmi Gazete’de 
yayımlayarak yürürlü e koymu tur. Bu yasal düzenleme, 
24 Ocak 1980 tarihinde alınan kararlarla, yeni bir süre-
ce girmi tir. Bu haliyle, kamu personel rejimi uzun bir 
serüvene de ba lamı tır. Ancak; bugün gelinen noktada 
yapılan de erlendirmeleri sadece kamu personel rejimi-
nin yeniden düzenlenmesi ya da yapılandırılması olarak 
görmek yanlı tır. Hiç ku kusuz yasalar, insan ihtiyaçları-
nı en iyi ve sa lıklı ekilde kar ılayacak biçimde, zaman 
içinde de i tirilebilmek durumundadır. Halbuki, 1980 
yılından itibaren ba latılan ve bütün kurum ve kurulu -
ları ile bu de i ime isteyerek veya istemeyerek bugün 
bile bütün hızıyla tabi tutulan bir Türkiye’den söz etmek 
mümkündür. te o açıdan, kamu personel rejiminin tek 
ba ına bir düzenleme olarak algılanması veya algılatılma-
ya çalı ılması son derece anlamlıdır.

Kamu personel rejiminin 1980-2010 döneminde sü-
rekli olarak bir de i ime tabi tutuldu u gözden kaçma-
maktadır. Bu noktadan bakıldı ında sadece kamu perso-
nel rejiminin de il, Türkiye ekonomisinin, siyasetinin, 
kamu yönetiminin, bürokrasisinin ve özel olarak da 
hukuk sisteminin bir de i tirilme furyası içine dü tü ü
veya dü ürüldü ü görülmektedir. 24 Ocak 1980 kararla-
rının Türkiye’yi bir de i im içine soktu u bilinmektedir. 
Yapısal uyum reformları kapsamında ekonomik ve mali 
liberalizasyona gidilmesi kapsamında öncelikle K T’ler
özelle tirilme a amasına getirilmi tir. Bunun neticesinde 
de bugün kar ımıza kamu kesiminde ta eronluk sistemi 
ortaya çıkmı tır.

Üretmeyen, dı a ba ımlı ve küresel operasyonlara 
açık hale getirilmi  olan Türkiye, 1994, 1999 ve 2001 
krizlerinde ülke ekonomi sekiz yılda üç kez önemli bü-
yüklükte krizle kar ıla mı , 2008’de ba layan 2009 ve 
2010’da da devam eden son seri kriz ile de ne yazık ki 
sadece i sizler de il, çalı an kesimler de olumsuz yön-
de etkilenmi tir. 2003-2010 döneminde ise i sizlik hızla
artmı  ve bugün 6 milyona yakla an i sizler ordusu hü-
kümetten acil i  ve a  ister duruma dü mü tür.

Türkiye bu duruma nasıl gelmi tir? lkinde 1980’ler-
de ba layan özelle tirme hareketlerinin olumsuz etkileri 
K T’lere yansımı  ve burada kamu i çisi ve memuru ba-
kımından sancılı bir süreç ba lamı tır. K T’lerin revize 
ve tevsi yatırımları zamanında yapılmayarak öncelikle 
bunlar ekonominin kamburu haline getirilmi , sonra da 
bu kamburlardan kurtulmak için, Türk Milleti’nin 80 
yılda yoktan var etmeye çalı tı ı varlıkları dı  baskılarla
da elden çıkartılmı , Türk i çisi ve memuru da açlı a,
i sizli e, daha az gelirle çalı maya ve velhasıl yoklu a
mahküm edilmi tir.

1980-2002 sürecinde ekonomik liberalizasyonun et-
kileri konu ulurken, 2003 yılından itibaren de siyasi ve 
idari liberalizasyonun uygulamaları da gündeme gelmi -
tir. Bunların en önemlilerinden olan uygulamalar ise ya-
pılan düzenlemeler kapsamında merkezi idareden yerel 
idareye geçi , sosyal devletten denetleyici devlete yöne-
li , kamu hukuku yerine özel hukuk hükümlerine a ırlık
verilmesi ve kamu düzeninin dı  müdahalelere açık hale 
getirilmesi olarak kar ımıza çıkmaktadır.

te bu a amada, kamu yönetiminin temel ilkelerinin 
yeniden belirlenmesi ve kamu personel rejiminin yeni-
den düzenlenmesi bu kapsamda de erlendirilmelidir. Bu 
çerçevede de memur kadrolarının azaltılması, K T siste-
minin tamamen tasfiye edilmesi, kamuda memur ve i çi
ayırımının kaldırılması, bugünkü haliyle özelle tirme
sebebiyle i siz kalanlar için yapılan düzenleme olan 657 
sayılı kanunun 4 (c) maddesi kapsamında kamuya köle 
çalı tırma düzeninin getirilmesi amaçlanmaktadır.

Özelle tirme kapsamında yanda lara pe ke  çekilen 
kamu kurumları ve bunların mal varlıkları yok pahasına
yeni zengin adaylarına devredilirken, bu i letmelerde ça-
lı an i çiler ve bunların kazanmı  oldukları haklar neden 
yeni sahiplere aktarılmamı , devlet bunları üstlenmi tir.
Çünkü bu anlayı a göre bu yükleri üzerinden alınma-
mı  kamu mallarının özelle tirilmesi özelle tirme olmaz, 
yani dikenli gül bahçesini kimse istemezdi. Nitekim öyle 
oldu. Bugün özelle tirme kapsamında olup, satılan hiç-
bir kurum kamu kesimindeki kadar üretim ve istihdam 
yaratmamı tır. Bu da özelle tirmelerin üretim ve istihda-
mı artırıcı amaçları dı ında kalan ba ka amaçlarla yapıl-
dı ını ortaya koymaktadır.
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Kamu personel rejiminde ortaya çıkan bir di er sorun 
ise çalı anlar arasında kadro birlikteli inin sa lanması
olarak gösterilen çalı malardır. Bilindi i gibi memur ve 
i çi ayırımını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler 
kapsamında, AKP hükümetleri tarafından siyasi mülaha-
zalarla sıkça kullanılan 657 sayılı kanunun 4. maddesi, 
kamu kesiminde istihdam biçimlerini düzenlemektedir.

Buna göre 657 sayılı kanunun 4. maddesinde açık-
lanan statüler dı ında personel çalı tırılamayaca ını ön-
gören 5. madde “Bu Kanuna tabi kurumlar, 4. maddede 
yazılı dört istihdam ekli dı ında personel çalı tıramaz-
lar.” eklindedir. 657 sayılı kanunun 4. maddesi ise bu 
istihdam ekillerini Memurlar (4 a), Sözle meliler (4 b), 
Geçici Personel (4 c), çiler (4 d) olarak belirlenmi tir.
Söz konusu 4. maddenin birinci fıkrasında da aynı ekil-
de “Kamu hizmetleri; memurlar, sözle meli personel, ge-
çici personel ve i çiler eliyle gördürülür” denilmektedir.

Hükümet bilinçli olarak kamu çalı anları arasında
kadro adaletsizli ini gidermekten bahsederken, bir yan-
dan da kamu hizmetlerini ayrı standartlardaki kamu gö-
revlilerine yaptırmayı amaçlamaktadır. Yani devlet me-
muru azaltılacak, 4(b) ve 4(c)’liler kadroya geçirilecek, 
4(d)’lilerde tıpkı Tekel i çilerinde oldu u gibi 4(c)’ye 
geçmeye zorlanacaktır.

Halbuki, devletin çalı tırdı ı memurlarını nerede is-
tihdam edece i bellidir. 657 Sayılı Kanunun 4. maddenin 
(a) fıkrası bunu açıklamaktadır. Buna göre “kurulu  biçi-
mi ne olursa olsun, kamu tüzel ki ilikleri ile devlet genel 
idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hiz-
metlerinin ifası ile görevlendirilenler bu kanunun uygu-
lanmasında memur sayılırlar” denilmektedir.

Yasadaki bu kabule ra men hükümet, yapmayı plan-
ladı ı düzenlemeler kapsamında nihai olarak memur-
ların anayasal güvencelerinin kaldırılmasını, esnek ve 
sözle meye dayalı bir sistemin getirilmesini ve memurlar 
üzerinde siyasal baskı yaratılmasını hedeflemektedir.

Hükümet aynı ekilde; i çiler için de daha esnek 
bir çalı ma statüsünün belirlenmesi kapsamında geçici, 
mevsimlik, kısmi, gündelik veya davetli statüde sözle -
meli olarak çalı ma biçimleri yaygınla tırılmaya çalı ıla-
rak, i çilerin kazanılmı  hakları ve sosyal güvencelerini 
ortadan kaldırılmaya çabalamaktadır. Sonuç itibariyle 
bu durum, hem i çi hem de memurlar arasında sendika-
sız, hükümet yanlısı, dü ük ücretli, siyasi baskılara açık,
yozla mı , ücret dengesi olmayan, adam tutan ve taraf 
olunan, çalı ma ko ulları kötüle tirilmekte olan bir sü-
rece do ru kaymaktadır.

Di er yandan, 657 sayılı Kanunun 4. maddesi ile ilgili 
ilk düzenlemeler AKP Hükümetlerinden önce de bulun-
maktadır. Ancak bu maddenin de i tirilmesi ile ilgili ola-
rak AKP, mülga 2. paragraf (sözle meli personelle ilgili 
paragraf) 4.4.2007-5620 4. madde de i ikli i, ek parag-
raf: 4.4.2007-5620 4. maddeye ek de i iklik, ek cümle 
25.6.2009-5917/47. maddesiyle 657 sayılı Kanunun 4. 
maddesi 2. paragrafına yapılan ekleme ile de i ikliklere
gitmi tir.

Hükümetin bu alandaki uygulamaları ile esasında
devlet memuru tanımının ortadan kaldırılarak yerine ne 
oldu u bilinmeyen, sosyal güvencesi olmayan, çalı ma
hakkı ve süreleri kısıtlanmı , her gün i ten atılırım kor-
kusu yaratan, baskıcı ve adil olmayan 4 (c) uygulamala-
rının geni letilmesi öngörülmekte yeni, yanda  ve baskı
altında tutulan bir kamu çalı anı tipini yaygınla tırılma-
ya çalı ılmaktadır. Esas sorun burada yatmaktadır.

Di er yandan, kamu kesiminde istihdam edilen-
ler açısından kanayan bir yara olarak de erlendirilen 4 
(c) uygulamaları ne yazık ki ıstırap verici bir konuma 
gelmi tir. Bunu Tekel i çilerinin ya adı ı artlar içinde 
bütün milletimiz görmü tür. Tekel i çilerinin ülkede 
milyonlarca i siz varken sen bu i i ve ücreti be enmi-
yorsun, aldı ın ücreti çalı madan yatarak alıyorsun, seni 
i ten atarım gibi tehditlere muhatap olması, yarın 4 (c) 
kapsamında olanlara nelerin yapılaca ını bildi i için bu 
gün 4 (c)’ye geçmeye kar ı çıkan i çilerin ne derecede 
haklı olduklarını ortaya koyan gerçekler olarak kar ımız-
da durmaktadır.

Kaldı ki, ne Tekel fabrikalarının kapatılması ne de 
Tekel i çilerinin hak ettiklerinden daha dü ük ücretlerle, 
sosyal güvencesi azaltılmı  ko ullarda çalı maya zorlan-
ması kendi tercihleri de ildir. Vatanda ımız üretmek ve 
çalı mak istemektedir. Hükümetin görevi ise bu arzusu 
olan vatanda larımıza i  ve a  vermek veya verecek dü-
zenlemeleri sa lamaktır.

Bugün açıdan, ubat 2010 itibariyle yakla ık 2 bin ki-
isi 4 (c) kapsamında olmak üzere, kamuda sözle meli

statüde çalı tırılan yakla ık 17 bin 500 ki i bulunmakta-
dır. Bunlar kendileriyle akdedilmi  sözle melerine ba lı
olarak görev yapmakta ve uzun süreli bir i  güvenceleri 
ne yazık ki bulunmamaktadır. Bu sözle melerin en güçlü 
maddesi hiç ku kusuz fesih maddeleridir. Yani fesih artı
sözle meli personelin tepesinde Demokles’in Kılıcı gibi 
durmaktadır. Bu açıdan bakıldı ında, kamuda devlet me-
murunun yaptı ı i lerin bunlar eliyle gördürülmesi bu 
artlarda sosyal açıdan ve ahlaken de uygun olarak de-
erlendirilmemektedir.
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657 Sayılı Kanun kapsamında yer alan ve 4 (c) kap-
samında çalı an personelin memur sendikalarına üye 
olabilecekleri, 2010 yılında bu haklarının oldu u belir-
tilmektedir. Bu yönü ile bakıldı ında Hükümet bir ta la
üç ku  vurmayı hedeflemektedir. Birincisi kamu istih-
damını 4 (c) kapsamında geni letmek, ikinci ise memur 
olmayan kamu görevlilerini memur sendikalarına üye 
yapmak, üçüncüsü de bu kapsamda memur sendikaları-
na üye olacak görevlilerin yanda  sendika olan Memur-
Sen’e kaydolmalarını sa lamaktır.

Sonuç olarak bakıldı ında, kamu personel rejiminin 
üniter devlet yapısında, hukukun üstünlü ü çerçevesin-
de, çalı an ve çalı tıranların haklarını adil bir biçimde 
gözeten, anayasa ve yasalarda vaaz edilmi  hakları kulla-
nabilen, baskıcı olmayan, kamuda yanda  çalı an kamu 
görevlisi anlayı ını kaldıran, ça da , sosyal bütünlü ü
destekleyen bir düzenlemeler bütününe ihtiyaç bulun-
maktadır. Milliyetçi Hareket Partisi iktidara geldi inde
bu konuda gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Bu konuda 
hiç kimsenin üphesi olmamalıdır.
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 Güvencesiz Çalı maya Hayır!
 Bircan AKYILDIZ / Türkiye Kamu-Sen Genel Ba kanı

Türk kamu personel rejiminde, memurluk bir mes-
lek olarak kabul edilmi tir. Kanuna göre devlet, 
memur alırken, e itlik ve ayırım gözetmeme ilke-

sini uygulamak zorundadır. Memurlar görevlerini amir-
lerine ba lı olarak ancak tarafsız bir biçimde yapmakla 
yükümlüdürler. Memuriyete giri in artları da kanunla 
belirlenmi tir. Kimi hizmetler için özel ö renim gerek-
mektedir. Ayrıca memurlu a giri te yarı ma sınavları
ile belirlenecek ehliyet ve liyakat da aranır. Ki iler e i-
timleri, bilgi ve becerilerine göre memurluk mesle ine
girerler, bu meslekte sürekli çalı arak ve yeti erek önce-
den belirlenmi  kurallara göre yükselirler. Memuriyete 
atanma, görev ve yetkiler, hak ve yükümlülükler, aylık
ve ödenekler, özlük i leri, kanunla düzenlenir. 657 sayı-
lı Devlet Memurları Kanunu, memuriyeti sınıflandırma
esasına dayandırmı tır. Belirli sınıftaki memurlar hizmet 
süreleri ve ba arı derecelerine göre kademe ve derece 
ilerlemesine hak kazanırlar.

Kamu hizmeti yapan memur, devlet otoritesini 
temsil etmekte ve bu otoriteyi kullanmaktadır. Memur, 
çalı ması ile kamu hizmeti üretti i için ve bu hizme-
ti üretirken devleti temsil etti i ve devlet otoritesini 
kullandı ı için özel kesim i çilerinin içinde bulundu-
u çalı ma ili kilerine tabi olamaz. Bu yakla ımla, me-

murların çalı ma ili kilerinde tabi oldukları kurallar 
tek yanlı üretilen, çe itli güvenceler içeren bir statü 
rejimine ba lanmı tır. Statü temeline dayalı olan bu 
çalı ma rejiminde, memurun, ba ta i  güvencesi olmak 
üzere çe itli ayrıcalıkları vardır. Ancak bu ayrıcalıkla-
ra sahip olmasına yol açan nedenler yüzünden, yani 
kamu görevlisi olması nedeniyle, memurun sözle me 

özgürlü üne sahip olmaması gerekti i gibi bir görü
olu mu tur.

Yukarıda özetledi imiz bu anlayı , refah devleti uy-
gulamalarının yaygınla ması, kamu kesiminin büyüme-
si, kamu çalı anlarının sayıca ço alması ve mesleki çe it-
lili in artması sonucunda geçerlili ini yitirdi. Özellikle 
1960’lı yıllardan itibaren memurların statü temeline ba -
lı çalı ma ili kileri, özel kesim i çilerinin sahip oldu u
sendikal haklarla donanmaya ba ladı.

Di er taraftan çalı ma hayatının demokratikle mesi
ve sosyal devlet uygulamalarına paralel olarak, özel ke-
sim i çileri de i  güvencesinden yararlanmaya ve ba lan-
gıçta memurların ayrıcalı ı gibi kabul edilen emeklilik-
te gelir güvencesi gibi sosyal kazanımlara sahip olmaya 
ba ladılar. Böylece memurların statü hukuku ile i çilerin
sözle me hukukunun ayrılı ı ortadan kalkmaya ba ladı.

Ancak memur ve i çi statülerinde çalı anların en 
yüksek ortak paydada yakınla maları eklinde niteleye-
bilece imiz ve kamu personel rejimi reformunun temeli 
olması gereken bu geli me, son yıllarda aksine bir durum 
izlemeye ba ladı. Memurların i  güvencesinin ortadan 
kaldırılarak sözle meli statüye geçirildi i, sendikal ve de-
mokratik haklarının verilmedi i, i çilerin de ça rı usu-
lüne göre, esnek, kısmi zamanlı çalı ma artlarına göre 
istihdam edildi i, 1980 sonrası küresel yapılanmanın bir 
özelli i olarak ortaya çıkan bir yapılanma benimsendi.

Ekonomisini küresel politikalar do rultusunda yapı-
landırma süreci içerisinde, Türkiye’de de kamu kesimin-
deki i  güvencesini zayıflatmaya ve çalı ma ili kilerini
esnekle tirmeye yönelik çabalar yo unluk kazandı.
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Gerek  Kanununda geçti imiz yıllarda yapılan de-
i iklikler, gerekse kamu personel rejiminde istihdam 
ekillerinde yapılması dü ünülen de i iklikler, küresel 

politikalara uyum adı altında Türkiye için örnek alınma-
sı gereken uygulamalarmı  gibi gösterilmektedir.

Bilindi i gibi hükümet, bir kamu personel kanunu ta-
sarı tasla ı hazırlamı  ve memurların istihdam ekillerini
yeniden düzenleme amacını ortaya koymu tur. Bu tas-
la ın olumlu ya da olumsuz yanlarını belirtmeden önce 
kamu personel reformunun mantı ını ve amacını ortaya 
koymakta fayda vardır. Yukarıda kısaca özetlemeye çalı -
tı ımız ülkemiz kamu kesimi istihdam yapısı, özellikle 
küresel e ilimlerin arttı ı 1980 sonrası dönemde sıkça
de i tirilmeye çalı ılmı tır. Bu amaçla kamuda sözle me
esasına dayalı bir istihdam getirilerek, kamu çalı anları-
nın sayısı azaltılmak istenmi tir. Ancak; o dönemde yasal 
kısıtlamalar nedeniyle bu uygulamalar, hedefine ula ama-
mı  ve ülkemizde kadro kar ılı ı sözle meli personel uy-
gulaması gibi de i ik bir istihdam ekli ortaya çıkmı tır.

1990’lı yıllarda gündeme gelen öneriler, kadro siste-
mini belirleyen hizmetin gerekleri ölçütünü ülkenin ve 
halkın gereksinmeleri yerine, özelle tirme ve kamu hiz-
met alanını ticarile tirme politikasına endekslemi tir. Bu 
durum, iç ve dı  borç alacaklılarının giderek büyüyen 
baskıları altında, ulusal bütçenin büyük oranda faiz öde-
melerine ayrılmasıyla bütünle mektedir. Özelle tirme
politikası ve a ırı borç yükü, kamu hizmetleri alanının
daraltılması ve mali kaynakların borç ödemelerine ayrıl-
ması için toplumsal hizmetlerden vazgeçilmesi sonucunu 
do urmaktadır. Günümüzde gerçekle tirilmeye çalı ılan
reformlarda kullanılan temel ölçüt budur.

stihdam sistemi bakımından, kamu kesiminde me-
murluk yerine sözle melilik, kadro gere i e it i e e it
ücret yerine sözle me gere i performans ücret sistemi, 
genel olarak kamu kesimi istihdam rejimini özel kesim 
istihdam rejimi içinde eritme özelliklerine sahip bir yapı
öngörmektedir.

Günümüzde özel kesim istihdamı, “esneklik” adı al-
tında, i çinin i verenler arasında i  aleti gibi alınıp satıl-
ması yada kiralanmasını öngören bir  Kanunu ile kar ı
kar ıyadır. Kamu personel reformunun özel kesime ben-
zer yapı kurma hedefi, kamu kesiminde görece geli kin
çalı ma ili kilerini özel kesime ta ımak gerekirken tam 
tersini yapmak ve özel kesimde geçerli görece geri çalı -
ma ili kilerini yaygınla tırıp sürekli hale getirmek anla-
mına gelecektir.

Bu gün, hükümetin sıklıkla ifade etti i, “bü-
rokratik oligar i”, “çalı madan maa  alan kamu 

çalı anı”,”bankamatik memuru” gibi ifadeler, kamu ça-
lı anını bütçeye yük olarak gören ve ülkede olu an hiz-
met sorunlarının ve ekonomik sorunların kamu kesimi 
çalı anları nedeniyle ya andı ını dü ünen bir görü ün
açıklamalarıdır. Bu görü ün temelinde kamu çalı anları-
nın sayısının azaltılarak, kamu hizmetlerinin sözle meli
personeller eliyle gördürülmesi yatmaktadır. Oysa yetki-
lilerin her fırsatta hedef olarak gösterdi i AB standart-
larıyla kar ıla tırıldı ında, Türkiye’deki kamu personeli 
sayısının azlı ı ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde bir kamu 
çalı anının hizmet sundu u ortalama vatanda  sayısı bir 
çok Avrupa ülkesinin üstünde seyretmektedir. Bu rakam 
ABD’de 13, spanya ve talya’da 25, Almanya, Y.Zelanda 
ve Avusturya’da 18, Finlandiya’da 9 ve Fransa’da 12 iken, 
Türkiye’de her bir kamu çalı anı yakla ık 32 ki iye hiz-
met vermektedir. Ülkeler ortalamasının 20 oldu unu dü-
ünecek olursak, ülkemizde kamuda çalı anların sayısı-

nın 3 milyon 500 bin civarında olması gerekmektedir.

Türkiye Kamu-Sen’in görü ü; yapısal de i ime ihti-
yacı olan birçok alanda, ilgili düzenlemelerin konuyla 
alakalı kurumlar ve sivil toplum kurulu larının ortak 
çalı ması ve kamuoyunun da deste i ile yapılmasıdır.
Kamu personeli ile ilgili yapılmak istenen düzenleme de 
bu çerçevede ele alınması gereken bir konudur. Ba ta üc-
ret adaletsizli i gibi birçok sorun iktidar için Kamu Per-
soneli Kanun Tasarısı Tasla ı’na dayanak olu turmakta
ve hükümet tarafından yasanın gerekçeleri arasında
gösterilmektedir. Ancak tasarının tümünü detaylarıyla
ele aldı ımızda yapılmak istenenin ya anan sorunları
çözmekten çok, ba ka amaçlara yönelmi  oldu u ortaya 
çıkmaktadır.

Son dönemde ülkemizde görülen uygulamalar, kamu-
da istihdamı azaltmak, sözle meli personel uygulaması-
nı yaygınla tırarak i  güvencesini yok etmek ve esnek, 
kısmi zamanlı ve ça rı usulüne göre çalı ma ekillerini
kamuda yaygın istihdam ekli olarak uygulayarak, küre-
sel politikalara uygun bir istihdam piyasası olu turmak
isteyen bir dü üncenin ürünüdür.

Ancak kabul etmek gerekir ki; mevcut kamu personel 
rejimi mutlak surette yeniden düzenlenmeli ve büyük bir 
kaosa dönü mü  olan ücret ve ödeme sistemi sadele ti-
rilmeli, hizmet çe itlili i göz önünde bulundurularak, 
mesleki alanda meydana gelen de i imler yeni personel 
sistemine yansıtılmalıdır. Bunun yanında kamuda ortaya 
çıkmı  olan ücret adaletsizli i giderilmeli, kamu çalı an-
ları ILO standartlarında demokratik, sosyal ve sendikal 
haklarla donatılmalı ve toplu sözle me ve grev hakkına
kavu turulmalıdır.
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Ancak; yapılmak istenilen de i ikliklerin özünde 
kamudaki istihdam eklini de i tirmek yatmaktadır. Bu 
nedenle de mevcut düzenlemede bulunan sınıflandırma 
ilkesinden tamamen vaz geçilerek, kadro ve pozisyo-
na göre bir düzenleme getirilmek istenmektedir. Buna 
göre; belirlenen kadro ve pozisyonda görev yapan kamu 
çalı anlarının memur statüsünde çalı ması, bunların dı-
ında kalan tüm kamu görevlilerinin ise sözle meli sta-

tüye geçirilmesi öngörülmektedir. Burada “sözle meli 
personel” ile her yıl sonunda yenilecek sözle me kar ı-
lı ı istihdam edilecek personel anla ılmaktadır. Sözle -
meli personel istihdamı, Türk kamu personel rejiminde 
memurlar gibi statü hukukuna tabi, ancak memur ve 
di er kamu görevlilerinin dı ında i çi sayılmayan ken-
dine özgü bir çalı ma biçimidir. Sözle me esasına göre 
çalı anların, i  güvencelerinden mahrum olarak, 1 yıl
süre ile istihdam edilece i a ikardır. Son dönemde Hü-
kümet tarafından hazırlatılan bir kanun tasla ına göre, 
süresi sonunda yenilenmeyen sözle meler, bildirime ge-
rek kalmadan feshedilmi  sayılacaktır. Sözle meli olarak 
kamuda görev yapanların i  güvencesine kavu ması ise 
ancak aralıksız 15 yıl süre ile sözle menin yenilenmesi 
artına ba lanmı tır. Bunun yanında sözle meli perso-

nel kavramının da tam zamanlı ve kısmi zamanlı olarak 
ikiye ayrılıyor olması, kamudaki yaygın istihdam ekli-
nin esnek çalı ma usulüne göre ve i  güvencesiz olarak 
düzenlenece ini göstermektedir. u anda kamuda görev 
yapan yakla ık 2,4 milyon memurun 1,5 milyonunun 
zaman içinde sözle meli statüye geçirilece ini dü ün-
dü ümüzde, kamu hizmetlerinin büyük ço unlu unun 
sözle meli personeller eliyle gördürülece i ve bu perso-
nellerin gelecek kaygısıyla siyasi otoritenin tahakkümü 
altına girece i açıktır.

657 sayılı Kanunun içine dahil edilen 4/b ve 4/c gibi 
uygulamalar bu iste in bir tezahürü olarak kar ımıza
çıkmaktadır. Özellikle son 10 yılda kanunun 4/b mad-
desi uyarınca sözle meli olarak çalı tırılan personel sa-
yısındaki artı ; ileride kamuda belirlenecek asıl istihdam 
eklinin sözle me esasına dayandırılmak istendi ini gös-

termektedir. Bununla birlikte kamuda 4/c statüsüne göre 
çalı tırılanların sayısı da her geçen gün artmaktadır. En 
son yayınlanan karara göre,, 2010 yılı içinde 4/c’li istih-
damının 14 binden 37 bine çıkaca ı görülmektedir. 4/c 
statüsünde istihdam ise hepimizin bildi i gibi sözle meli
istihdamın da gerisinde, kamuda geçici eleman çalı tırıl-
ması olarak kar ımıza çıkmaktadır. Burada asıl üzerinde 
durulması gereken konu, kamuda yaygınla makta olan 
bu tarz istihdam ekillerinin i  güvencesiz, esnek, sen-
dikasız ve dü ük ücretli bir sisteme do ru gidi in izleri 
oldu udur. Türkiye Kamu-Sen olarak hem 4/b ve 4/c sta-

tüsünde çalı an kamu çalı anlarının mevcut yasal düzen-
lemeden çıkarılması ve tüm çalı anların i  güvencesine 
ve sendikal haklara kavu turulması için her türlü müca-
deleyi vermekteyiz. Ancak u anda bu statülerde çalı an-
ları da göz ardı etmemiz mümkün de ildir. Bu nedenle 
sözle meli ve geçici statü ile istihdam edilen personelin 
mali, sosyal ve özlük haklarının ilerletilmesi için de her 
türlü eylem ve etkinli i gerçekle tirmekteyiz. Bunun en 
güzel örnekleri, TEKEL i çileri ile birlikte yürütülen ey-
lemler sonucunda 4/c’li personelin özlük haklarında iler-
leme sa lanması, maa larının artırılması, sendikal hak-
lara kavu turulması, Konfederasyonumuza ba lı Türk 
Büro-Sen bünyesinde 4/c çalı anları için gerçekle tirilen
çalı tay ve 2008 yılı toplu görü melerinde 4/b2li ve 4924 
sayılı personel için becayi  ve e  durumundan dolayı ta-
yin hakkının elde edilmesi olarak sayılabilir.

Öte yandan  Kanunu’na göre çalı an i çilerin istih-
damına da hukuksal alanda “sözle me rejimine tabi istih-
dam” adı verilir. “Sözle meli” statüye geçi  ile kastedile-
nin i çi statüsüne geçi tir. Yeni kamu personel rejiminde 
istihdamın, küçültülmü  devletin küçültülmü  asli gö-
revlerini yürütecek, asgariye indirilmi  memur kadrosu 
ile; di er hizmetleri yürütecek ça rı üzerine çalı ma da-
hil, esnek çalı ma biçimlerinde istihdam edilebilen, 4857 
sayılı yasaya tabi i çi statüsünde personelden olu aca ı
ve kamu hizmetlerinin ta eronla aca ı anla ılmaktadır.

Geçti imiz dönemde sa lık çalı anları arasında uygu-
lanan sözle me uygulamasının ba arısızlı a u raması ve 
bu uygulamadan vaz geçilmesi aslında yetkililer için bir 
uyarı niteli i ta ımaktadır. Hem hizmetlerin devamlılı ı
hem de gördürülen hizmetlerin sorumlulu unun yük-
lenilmesi açısından, i  güvencesi olmayan personellerin 
devlette yaygın olarak çalı tırılması büyük bir risk olu -
turacaktır.

Bunun yanında daha önce hazırlandı ını belirtti im
taslakta, kamu hizmetlerinin memurlar, sözle meli per-
sonel, geçici personel, i çi ve di er kamu görevlileri tara-
fından sunulaca ı hükme ba lanarak kamudaki istihdam 
eklinin özel kesim istihdam ekliyle benze tirilmeye ça-

lı ıldı ı göze çarpmaktadır.

Mevcut düzenlemede bulunan kariyer ve liyakat ilke-
si somut esaslar dı ında yeni getirilen ve de erlendirme-
nin objektif olmaktan uzak, nesnel ölçütlerle yapılaca ı
performansa dayandırılmı tır.

Bu açıdan bakıldı ında tasarı, performansa dayalı
ödeme, profesyonelli e verilen önemin artması, kamu 
hizmetlerinde mü teri satıcı anlayı ının yerle mesi, re-
kabet ve di er pazar ekonomisi unsurlarının getirilme-

42



 Güvencesiz Çalı maya Hayır - Bircan Akyıldız

43

si, i  güvencesinin yok edilmesi, sendikasızla tırma ve 
kamu çalı anlarının sayısının azaltılması gibi sonuçlar 
getirmektedir.

Bu geli meler, kamu çalı anları açısından kabul edi-
lecek, örnek alınacak geli meler olarak kabul edilemez. 
Türkiye’de yıllardır tartı ılan i çi memur ayırımı ve ya-
pılması sürekli gündemde olan personel reformunun 
sa lıklı bir sonuca ula ması için, sözle me hukuku için-
de çalı an i çilerin sosyal güvencelere ve i  güvencesine 
sahip olmaları gerekti i anlayı ıyla, statü hukuku içinde 
çalı an memurların “hizmetkar” de il çalı an olarak ger-
çek sendikal hak ve özgürlüklere sahip olmaları anlayı ı-
nın birlikte yerle mesi sa lanmalıdır.

Ancak öngörülen yeni kamu personel rejimi, çalı-
anların hak ve özgürlükler açısından en yüksek ortak 

paydada e itlenmesini de il, tam tersine memurların
istihdam güvencesinin ve sosyal kazanımlarının za-
yıflatıldı ı, i çilerin ise esnek çalı ma biçimleri içinde 
sendikasızla tı ı en dü ük ortak paydada e itlenmesini 
öngörmektedir.

Hükümetin yapmak istedi i; bazı maddelerini ön pla-
na çıkarttı ı ancak, kamuda istihdamı azaltacak, sözle -
meli, ça rı usulüne göre, esnek ve kısmi zamanlı istih-
damı getirerek, i  güvencesini yok edecek maddelerini 
toplumdan ısrarla gizledi i bu tasla a zemin hazırlamak-
tır. Bu nedenle de e it i e e it ücret, mali ve sosyal hakla-
rın iyile tirilmesi, ücret ve ödeme sisteminin sadele tiril-
mesi gibi konular ön plana çıkarılarak, taslak için destek 
alınmaya çalı ılmaktadır.

Ne var ki; Türkiye Kamu-Sen, daha önce Kamu Yö-
netimi Reformu’nda gösterdi i refleks ve tepkinin bir 
benzerini de kamu personel rejiminde yapılmak istenilen 
tahribata kar ı göstermekte ve küresel piyasalara uyum 
amacıyla hazırlanan ve memurluk mesle ini, i  güven-
cesini ve sendikaları yok etmeyi amaçlayan giri imleri
durdurmak için her türlü mücadeleyi vermektedir. 
güvencesinin ortadan kaldırılmadı ı, gerçek sendikal ve 
demokratik hakların sa landı ı, grev ve toplu sözle me
haklarını içeren, kamu çalı anlarının sorunlarını çözebi-
lece ine inandı ımız bir tasarıya ise tüm samimiyetimiz-
le destek verebilece imizi belirtmek istiyoruz.

Kamu Personel Rejimi Dayatmasına
Teslim Olmayaca ız

 Sami EVREN / KESK Genel Ba kanı

Kamu Yönetim Reformunun bir parçası olan Kamu 
Personel Rejimi Reformu kamu yönetiminde 
amaçlanan neo-liberal yeniden yapılanmanın

ayaklarından biridir. Kamu Personel Rejimi Reformu’nun 
ön gördü ü de i iklikler, kamu çalı anlarının sayısının
azaltılması, kamuda istihdam biçimlerinin ciddi oranda 
esnekle tirilmesi ile performansa dayalı ücret anlayı ının
yerle tirilmeye çalı ılmasıdır.

Öngörülen reformda, kamuda kadrolu çalı ma is-
tisna, sözle meli istihdam genel kural haline getiril-
mektedir. Böylece mevcut kamu personelinin 2/3’ünü 
sözle meli hale getirilerek personel giderlerinin önemli 
ölçüde azaltılmasını hedeflemektedir. Bilindi i üzere 
kamu emekçilerinin tasfiyesine yönelik düzenlemeler 
yapılırken kullanılan temel söylem kamu emekçilerinin 
sayısının fazla oldu udur. IMF ile yapılan anla maların
oda ına kamunun küçültülmesi ve özellikle de kamu ça-

lı anlarının tasfiyesi oturtulmaktadır. Oysa nüfusa göre 
kamu emekçisi sayısının en dü ük oldu u ülkelerden bir 
Türkiye’dir: Fransa yüzde 8.2, Almanya yüzde 5,3, ABD 
yüzde 7,5, Kanada yüzde 8,1, Türkiye yüzde 3,2.

Getirilen istihdam ekilleri açısından bakıldı ında,
tam zamanlı ve kısmi zamanlı çalı anların memur, söz-
le meli personel, geçici personel, di er kamu görevlileri 
ve i çiler olarak belirlendi i görülmekte, çalı ma sürele-
rinin yapılacak i in niteli ine göre ilgili kurum tarafın-
dan belirlenece i vurgulanmaktadır. Kamu hizmetlerinin 
piyasala tırılmasını sa layacak teknik yapının olu turul-
masını hedef alan reformda, yöneticiler ile askerleri ve 
emniyet görevlilerini memur kadrosunda tutulması, di-
er memurların tümünü sözle meli personel pozisyonu-

na ta ınması amaçlamaktadır.

Reformda, kamu istihdamının temelini olu turma-
sı planlanan “sözle meli personel”; tam zamanlı veya 
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günün belli saatlerinde veya haftanın ya da ayın belirli 
gün ve saatlerinde kısmi zamanlı olarak çalı tırılan ve 
i çi sayılmayan personel olarak görülmektedir. Kimlerin 
sözle meli olaca ı ise sözle meli personel pozisyonları-
nın standart unvanlarını gösteren sözle meli pozisyon 
unvanlarına göre belirlenecektir. Ba ta ö retmenler ve 
doktorlar olmak üzere, hizmetliler, avukatlar, mühen-
disler, hem ireler, postacılar, teknisyenler ve benzeri 
kadrolarda istihdam edilen geni  bir kesimin sözle meli
olarak istihdam edilmesi planlanmaktadır. Kamu emek-
çilerinin önemli bir bölümü, kamu personel yasa tasarı-
sının yasala masından sonra kadrolu olmaktan çıkacak,
“sözle meli pozisyon”da istihdam edilecektir. Böylelikle, 
Hizmet Ticareti Genel Anla ması’nın (GATTS) altyapısı
sa lamla tırılmaya çalı ılmaktadır.

Reformun ön gördü ü ekliyle, sözle meli olarak 
çalı anlardan kısmi süreli çalı anların emeklilik sigorta 
primleri “tam çalı ma” kar ılı ı yatırılmayacaktır. Ön-
ceden belirlenen çalı ma süresinin altında çalı an ö ret-
menler ile (örne in bran  ö retmenleri) sınıf ö retmen-
leri arasında ücret ve emeklilik prim ödemelerinde ciddi 
farklılıklar ortaya çıkacaktır. Bu durumda sözle meli ola-
rak çalı anların aylık ücretlerinde ve sigorta primi öde-
melerinde ciddi azalmalar meydana gelecektir. Çalı ması
tam zamanlı olarak kabul edilmeyen çok sayıda kamu 
emekçisinin, ekonomik, sosyal ve özlük hak kayıplarının
yanı sıra, sosyal güvenlik kazanımlarında da ciddi kayıp-
lar söz konusu olacaktır.

Reformun ön gördü ü denetim ekli, her kamu per-
soneli için personel ve ba arı de erlendirme dosyası tu-
tulması eklindedir. Bu dosyanın tutulmasının iki temel 
amacı vardır. Birinci amaç, tüm çalı anların yönetici ya 
da amirler tarafından personel ve ba arı de erlendirme
formları ile sıkı bir denetime tabi tutulmasıdır. kinci
amaç ise, çalı anların personel ve ba arı de erlendirme-
sinde ba arılı gözükmesi için daha fazla ve daha yo un
çalı mak zorunda kalacak olmalarıdır.

Dayatılmaya çalı ılan performansa dayalı bu ücret 
anlayı ının, mevcut kamu yönetimi anlayı ının ve de er-
lerinin de bir dönü ümünü beraberinde getirmesi kaçı-
nılmazdır. Ba arı formlarının düzenlenmesi tamamen 
yönetici ya da amirin inisiyatifine bırakılmakta ve de er-
lendirmede tamamen öznel kriterler getirilerek, çalı anla-
rın iradesi ve ki ili i resmen yok sayılmaktadır. Memur-
lar gibi sözle meli personelin de bir ba arı ve sicil dosyası
bulunacaktır. Sözle meli personelin sözle mesinin yeni-
lenmesinde veya feshinde özlük, ba arı ve sicil dosyaları
ba lıca dayanak olacaktır. Yasaya göre, memurların gö-
revlerine son verilmesi ve haklarında emeklilik hükümle-

ri uygulanması için üst üste iki kez yetersiz sicil almaları
gerekirken, bir kez yetersiz sicil alan sözle meli persone-
lin sözle meleri hiçbir biçimde yenilenmeyecektir.

Getirilmek istenen yeni personel sistemi, kamu per-
sonel sisteminin iç örgütlenmesini örgütlü, nitelikli çalı-
anlar ile de il; esnek, savunmasız, i  güvencesi göster-

di i performansa ba lı olan bir yapıda yeniden kurmayı
amaçlamaktadır. Bu anlamda yeni personel sisteminin 
getirece i yeni sistemin temel özelliklerini tahmin etmek 
güç de ildir:

 – Anayasal ve yasal i  güvencesi ortadan kalkacak,

 – Kamuda memurluk yerine sözle melilik düzeni 
getirilecek,

 – Kadro gere i e it i e e it ücret yerine, bireysel per-
formansa göre bireysel ücret belirlenecek,

 – Kamunun hemen her biriminde esnek çalı ma ili -
kileri esas olacak,

 – Norm kadro uygulaması tüm kamuda yaygınla a-
cak,

 – Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Denetimi 
tüm kamuda i ler hale getirilecek,

 – Emekçilerin i  yükü sürekli olarak artacak,

 – Birlik ve dayanı manın sembolü olan sendikala -
ma fiilen engellenecek.

Etkinli e vurgu yapan stratejik planlama, yöneti im,
esneklik gibi kavramlarla piyasacı/i letmeci mantı ın
kamu yönetimi alanına ta ınmasıyla, yönetsel alan mali 
kararlar tarafından ekillendirilmeye çalı ılmakta; özel-
le tirilmeler ile a ınmakta olan sosyal devlet anlayı ı,
devletin kendisinin piyasa mantı ı ile yeniden yapılan-
dırılmasıyla daha da zayıflatılmaktadır. Küreselle menin
ve bilgi teknolojilerinin bir gere i olarak kamu yöneti-
minde gerekli görüldü ü iddia edilen yeniden-yapılan-
ma/uyarlanma, kamu yararını gözeten bir noktadan iler-
lemekten ziyade, küresel kapitalizm ile eklemlenmeye 
hizmet etmektedir. Neo-liberalizmin temelini olu turan
bu kuralsızlı ın tüm kamuda hatta ya amın her alanına
girmesi ve yaygınla ması sonucunda, yeni i sizler, sosyal 
güvenlikten yoksun bırakılmı  yeni yoksulların ortaya 
çıkması kaçınılmazdır.

Kamu emekçilerinin mevcut haklarını elinden almak 
isteyen saldırı yasalarına kar ı i yerlerinden ba layarak
mücadeleyi yükseltmek, kamu hizmetlerini ve kazanıl-
mı  hakları savunmak, kamu hizmetinden yararlanan 
yurtta ların kitlesel kar ı koyu unu örgütlemek bugün 
her zamankinden daha önemli hale gelmi tir. Siyasi ikti-
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darın kamusal alanı ve kamu emekçilerini tasfiye planları
kar ısında, kamuda sendikal örgütlülü ün geni lemesi,
farklı statüdeki emekçilerle ili kilerin ve ba ların yeni-
den kurulması ve geli tirilmesi gerekmektedir. Sendika 
ve konfederasyonların, ortak-fiili-me ru mücadele giri-
imlerinin güçlendirilmesi için herkese, yapılacak de i-
ikliklerden do rudan etkilenecek olan her ki i ve kuru-

ma büyük sorumluluk ve görevler dü mektedir.

Tüm emekçiler ve onların örgütlü gücü olan sendika-
lar, tek tek i yerlerinden ba layarak tüm hizmet alanla-
rında, tarihin en büyük saldırısına kar ı tüm güçleri ile 
direnme sorumlulu uyla kar ı kar ıyadır. Dolayısıyla,

gelinen noktada sorun, sadece memurların mevcut ay-
rıcalıklarının savunulması olarak ya da basit bir “memur 
yada personel kıyımı” olarak görülmemelidir. Bugün, 
tüm kamu emekçilerine ve sendikalara dü en görev, ege-
men sınıfların bu yeni saldırı dalgası kar ısında, ayrım
yapmaksızın tüm emekçileri birle tirecek bir mücadele 
programı ve perspektifi ortaya koymak ve saldırının bü-
tününü gören bir noktadan mücadeleyi yükseltmektir. 
Sermayenin bütün gücüyle yürütmeye çalı tı ı kapsamlı
saldırı dalgası, ancak tüm sendikaların, emek ve demok-
rasi güçlerinin birlikte yürütece i “birle ik mücadele” ile 
geri püskürtülebilir.

Kamu Kesiminde stihdam Türleri ve 4-C
 Hamit UÇMAN / Devlet Personel Ba kanlı ı Uzman Yardımcısı

1. Giri

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel belgesi olan 
“Anayasa”nın de i tirilmesine ili kin teklifin tartı ıldı ı,
u günlerde, asıl tartı ılması gereken konular her zaman 

oldu u gibi yine gözden kaçırılmaktadır. Tartı ma düzle-
mimize dikkat etti imizde, tüm kesimlerin sıkı tı ı, için-
den çıkamadı ı temel konu “hukuk” anlayı ımızın ne 
yönde de i ti idir. Tartı maya katılan tüm tarafların ha-
reket noktası; Türkiye Cumhuriyeti’ nin “Hukuk Devleti” 
olma yolunda istikametinin hangi yönde olaca ıdır. Ana-
yasa teklifine, ba ta iktidar sahipleri olmak üzere olumlu 
yakla anlar; bu de i ikliklerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
“Hukuk Devleti” olması yolunda devrim niteli inde de-
i iklikler oldu unu savunmaktadırlar. Bunun yanında

ba ta ana muhalefet olmak üzere anayasa teklifine kar ı
çıkanlar ise bu de i ikliklerin Türkiye Cumhuriyeti’ nin 
“Hukuk Devleti” olma vasfını ortadan kaldıraca ını -Tek 
Adam- yönetimi gibi otoriter yönetim anlayı ını getire-
ce ini ifade etmektedirler.1 Görüldü ü gibi desteklerken 
de kar ı çıkarken de ortak gerekçe; “Hukuk Devleti” il-
kesinde ya anması muhtemel de i melerdir. Bu kadar 
tartı maya konu olan “Hukuk Devleti” nedir?

Hukuk Devleti en kısa tanımıyla, hukuk kuralları-
na ba lı olan, vatanda larına hukuki güvenlik sa layan
devlet demektir.2 Anayasa Mahkemesi de 12 Kasım 1991 
tarihli ve K. 1991/43 sayılı Kararında hukuk devleti il-
kesini, “ yönetilenlere en güçlü, en etkin ve en kapsamlı
biçimde hukuksal güvencenin sa lanması, tüm devlet 

organlarının eylem ve i lemlerinin hukuka uygun olma-
sı olarak” tanımlamı tır.3 Anayasa Mahkemesinin hu-
kuk devletine ili kin di er kararlarını inceledi imiz de, 
yüksek mahkemenin hukuk devleti ilkesini ba ta insan 
hakları olmak üzere adalet, e itlik, Anayasaya saygı gibi 
unsurları içinde bulunduracak ekilde geni  yorumladı-
ını görmekteyiz.

Temel olarak “Hukuk Devleti” hukuka ba lı olan 
devlet oldu una göre “Hukuk Devleti” olmanın bir ta-
kım gerekleri vardır. Devlet, yasama, yürütme ve yargı
organlarından olu tu una göre hukuk devletinin 3 temel 
gere i oldu unu söyleyebiliriz. Bir hukuk devletinde; 
(1) Yasama organı hukuka ba lı olmalıdır, (2) Yürütme 
organı hukuka ba lı olmalıdır, (3) Yargı organı hukuka 
ba lı olmalıdır.4 Devleti olu turan bu 3 organdan birisi-
nin hukuka ba lılı ında sıkıntı çıkması, bir silsile gibi 
devleti olu turan di er tüm organlarda sıkıntı ya anması-
na sebep olmaktadır. Dolayısıyla ça da  demokrasilerde 
imtiyazlı ve ayrıcalıklı hiçbir grup-sınıf-kurum olmadan 
tüm yapıların hukuka ba lılıkları esastır.

Devleti olu turan bu yapıların hepsinde, geni  anlamı
ile tanımladı ımızda kamu personeli çalı maktadır. Çok 
basit bir mantıkla, devleti i veren (ki ekonomik krizin 
etkisi ve sosyal devlet olma vasfının bir gere i olarak 
devlet günümüzün en büyük i verenidir) olarak adlan-
dırdı ımızda, farklı hukuksal rejimlere tabii olsa da yargı
mensuplarını, yasama da çalı an memurları, akademik 
personeli, askeri personeli, kamu da çalı an i çileri geni
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anlamı ile kamu personeli yani devlet çatısı altında istih-
dam edilenler olarak tanımlayabilmekteyiz.5 Söz konusu 
personelin büyük bir kısmı, devleti olu turan ö elerden
birisi olan yürütme çatısı altında görev yapmaktadırlar.
Hukuk devleti ilkesine sadık kalması gereken bir devlet, 
yürütme organının hukuka ba lılı ının bir gere i olarak 
kamu personeli ile alakalı yapaca ı tüm i lemlerde huku-
ka uygun hareket etmek zorundadır.

Çalı mamızda yürütme organının, kamu persone-
linin son zamanlarda en popüler istihdam türü haline 
gelen Geçici Personel (4/C) istihdamına ili kin, yaptı-
ı i lemleri hukuka uygunluk açısından inceleyece iz.

Öncelikle kamu personelinin nasıl tanımlandı ına ili -
kin görü lerimizi aktardıktan sonra, kamudaki istihdam 
türleri hakkında bilgi verece iz. Ardından çalı mamızın
temeli olan 4/C istihdamını de i en unsurlarıyla ayrıntılı
de erlendirdikten sonra gelinen noktaya ili kin bir tes-
pitte bulunaca ız.

Çalı mamız, bir yargıç mantı ı ile var olan durumu 
yargılayıp ardından ceza veren bir bakı  açısıyla ilgili ku-
rum ve ki ileri suçlamak de il aksine meri mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde yürütme organının konuya ili kin
yaptıklarını anlayabilme, “Hukuk Devleti” olma yolunda 
ilerleyen ülkemizin geldi i duruma ili kin bir tespitte 
bulunabilme çabasıdır.

2. Kamu Personel Rejiminde stihdam Türleri

Kamu personel rejiminde istihdam türlerine geçme-
den önce kamu personelinin ne oldu unu açıklamamız
gerekir. Kamu personeli, kamu görevlisi, devlet perso-
neli, devlet görevlisi, memur, kamu çalı anı vb. ifadeler 
ço u zaman bir biri yerine kullanılabilmektedir. Son 
zamanlarda emekçi bir bakı  açısının daha a ır bastı ı
“kamu çalı anı” teriminin kullanımı yaygınla mı  olsa 
da “kamu personeli” veya “kamu görevlileri” terimleri 
daha sık kullanılmaktadır.6

Kamu personeli terimi; bir kamu kurumunda ( seçim-
le de il) atama i lemiyle istihdam edilenleri anlatmak-
tadır. Bu anlamda kamu personeli, ‘bürokrat’ terimiyle 
aynı içeri e sahiptir.7 Ancak “bürokrat” terimi üst düzey 
yöneticileri ça rı tırırken, “kamu personeli” teriminin 
kapsamı alt kademe çalı anlarına do ru geni ler.8

Buradaki tanımlamada literatürde tartı ılan bir du-
rum söz konusudur. Bu durum ise kamuda istihdam edi-
len i çilerin kamu personeli teriminin kapsamına girip 
girmeyece idir. Tartı mayı yaratan sav, i çilerin kamuda 
istihdam edilseler de devlet personel rejimi kurallarına
de il i  hukuku kurallarına ba lanmı  olmalarıdır.9 Fa-

kat Türkiye’ deki kamu istihdam politikası açısından ba-
kıldı ında kamuda çalı an i çiler politika dı ı bırakılma-
maktadır. Ayrıca kamu personeline ili kin temel Kanun 
olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nda (DMK) 
i çiler kamudaki istihdam türlerinden birisi olarak sayıl-
mı lardır. Dolayısıyla kamu personeli; kamuda istihdam 
edilenlerin bir bütünü olarak de erlendirilmelidir.

Kamu personeli kavramına anayasa hukuku açısından
bakarsak, kamu personeli teriminin Anayasa’da tanım-
lanmadı ını görürüz. Daha önceki Anayasalarımızda da 
oldu u gibi 1982 Anayasası da kamu personeli tanımına
yer vermemi  ve bunu da u ekilde açıklamı tır: “Zira 
böyle bir tanımın unsurlarını açık ve kesin bir biçimde 
Anayasada vermek mümkün görülmemi tir. Getirilen 
düzenleme ile kamu hizmeti görevlilerinin çalı tırılma
biçimlerine göre kendi içinde ayrılması kanun koyucu-
ya bırakılmı tır”.10 1982 Anayasası’ nı hazırlayanlar söz 
konusu gerekçe ile Anayasa’ da 128. maddeyi düzenle-
mi lerdir.

128. maddeye göre “Devletin, kamu iktisadi te ebbüs-
leri ile di er kamu tüzelki ilerinin genel idare esaslarına
göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 
gerektirdi i asli ve sürekli görevler, memurlar ve di er
kamu görevlileri eliyle yürütülür. Memurların ve di er
kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yet-
kileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve 
di er özlük i leri kanunla düzenlenir.” Buna göre kamu 
hizmetinde yer alacak kamu personelinde temel grup 
memurlar ve di er kamu görevlileridir.11

Anayasa yapıcı, madde gerekçesine sadık kalarak 
kamu personeline ili kin ayrıntılı düzenlemeyi yasa ko-
yucuya bırakmı tır. Fakat burada dikkat edilmesi gere-
ken bir husus; anayasanın ilgili maddesinde yer verilen 
“Kamu hizmetlerinin gerektirdi i asli ve sürekli görevler” 
ifadesidir. Bu ifade memur kavramının tanımlanabilme-
si ve kamuda geçici hizmetlerin belirlenmesi açısından
yol gösterici bir rol üstlenmi tir. Bu kriterden hareketle 
memur (4/A) ve geçici personel (4/C) arasında hizmet 
yönünden bir ayrım yapmak mümkün olabilmektedir.

Anayasadan yetkiyi alan yasa koyucu, kamu persone-
line ili kin temel kanun maddesi olan 657 sayılı DMK’yı
hazırlamı , 14/07/1965 yılında kabul etmi tir. 12056 sa-
yılı ve 23/07/1965 tarihli resmi gazetede yayımlanarak
yürürlü e giren DMK, kamu personeline ili kin ayrın-
tılı düzenlemeler getirmi tir. Bir nevi kamuda istihdam 
edilen personelin anayasası niteli inde olan DMK, kabul 
edildi i günden itibaren günümüze gelinceye kadar bir-
çok de i iklik geçirmi tir. Birçok maddesinin de i ece i
bir paketin hazırlandı ına ili kin söylentiler geçmi  de 
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oldu u gibi bugünde gündemdeki yerini korumaya de-
vam etmektedir.12

Kamu Personeline ili kin temel kanun olması hase-
biyle DMK’ da düzenlenen istihdam türleri, kamu per-
sonel rejimindeki temel istihdam türleri olmaktadır.
DMK’ ya göre kamu personel rejiminde 4 çe it istihdam 
türü bulunmaktadır.13 657 sayılı DMK, “ stihdam ekil-
leri” ba lıklı 4 üncü maddesinde: Kamu hizmetlerinin; 
memurlar, sözle meli personel, geçici personel ve i çiler
eliyle gördürülece ini hüküm altına almı tır.

2.1. Memurlar (4/A)

657 sayılı DMK’nın 4. maddesinin (A) bendi: “Mevcut 
kurulu  biçimine bakılmaksızın, Devlet ve di er kamu 
tüzel ki iliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen 
asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen-
ler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarı-
daki tanımlananlar dı ındaki kurumlarda genel politika 
tespiti, ara tırma, planlama, programlama, yönetim ve 
denetim gibi i lerde görevli ve yetkili olanlar da memur 
sayılır.” eklinde düzenlenmi tir.

Buna göre memur, Devlet ve di er kamu tüzelki ile-
rinde görev yapan, genel idare esaslarına göre yürütül-
mesi gereken hizmetlerde çalı an, asli ve sürekli görevle-
ri yerine getiren kimselerdir.

Memur olan ki i kamu görevine bir kadro ile ya am
boyu ba lanmı , hiyerar ik düzen içinde tanımlanmı  bir 
konuma sahip, devlet bütçesinden düzenli bir gelir elde 
eden, kendisine görevi temelinde kamu yetkisini kullan-
ma hakkı verilmi  ki idir.14

Memur olarak istihdam edilen kamu personeli, dev-
letin kurulu  a amasından son yıllara kadar kamu per-
sonel rejiminin ana gövdesini olu turmu tur. Son yıllar-
da kamuda sözle meli personel çalı tırma politikası hız
kazanmı  olsa da, memur istihdamı hala önemini koru-
maktadır. 2004 yılı Mart ayı itibariyle, sivil kamu perso-
neli toplam sayısı 2,6 milyon ki idir. Bunun 1,8 milyo-
nu memur olarak çalı makta, kamu personelinin yüzde 
68’ini memurlar olu turmaktadır.15

2009 yılı sonu itibariyle baktı ımızda ise; 657 sayılı
Kanun kapsamında ve Devlet Personel Ba kanlı ı’ nın
görev alanında yer alan Genel ve Özel Bütçeli dareler,
Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kurulu -
lar ve Kefalet Sandıklarına ait kadro ve pozisyonlarda 
1.720.585 adet memur çalı maktadır.16 Görüldü ü gibi 
kamu personeli içerisinde memur olarak çalı anların
oranı %70’ lerin altına günümüzde de dü memektedir.

Memurun oransal olarak büyüklü ünde bir ey de i -
mese de, memurluk kavramının içi sürekli de i mekte-
dir. ‘Memur zihniyeti”/“Memur kafalı” gibi ifadeler top-
lumsal ili kilerde a a ılayıcı sözler olarak kullanılmakta,
neoliberal politikalarında etkisi ile memurlar devletin 
üzerinde yük olu turan kesim olarak görülmektedir.

Ülkemiz kamu personel rejiminde memur istihdamı-
na ili kin en çok ileri sürülen savlardan birisi: Türkiye’ 
de kamu personeli sayısının oldukça yüksek olması ve 
bu yüksek oranda memur istihdamının kamu personel 
rejimini hantal bir yapıya büründürmesidir.

Savunulan bu görü  bu satırların yazarı tarafından ta-
mamen gerçek dı ı olarak de erlendirilmektedir. Di er
ülkelerle kar ıla tırıldı ında Türkiye’ de kamu personel 
sayısının oldukça dü ük oldu u görülecektir. 1990 yılı
temel alındı ında, toplam nüfusları içinde kamu görev-
lilerinin oranı Fransa’da yüzde 8,2/ ABD’de yüzde 7,5, 
Almanya’da yüzde 5,3 iken Türkiye’de ise bu oran yüzde 
3,2 olarak gerçekle mektedir.17 Benzer ekilde 1998 yılı-
nı temel alınarak ülkelerdeki toplam istihdam içerisinde 
kamu istihdamının payı; spanya’da yüzde 16, ABD’de 
yüzde 15, Almanya’da yüzde 13 iken Türkiye’de bu oran 
yüzde 9 eklinde gerçekle mektedir.

Rakamlar kamu personeli sayısının çok olmadı ını
aksine geli mi  ülkelerdeki kamu istihdamının çok ge-
risinde oldu unu göstermektedir. Bununla birlikte ülke-
mizde memur kadrosunda çalı an ki ilerde bir ataletin 
bulundu u a ikardır. Bu durum özellikle memurun ça-
lı maya te vik edilmesi açısından gerekli özenin göste-
rilmemesinin ve kötü niyetli bir ekilde i ini yapmaktan 
kaçan memurun cezalandırılmaktan kaçınılmasının so-
nucudur. Dolayısıyla memur kavramının anlamının de-
i tirilmesi, farklı bir kavramsal çerçeveye oturtulması

gelinen bu noktada kaçınılmazdır.

Gelece in dünyasında memurun yerini ve anlamını
tayin etmede pozisyon alanlar, bunun sadece bürokrasiy-
le sınırlı bir alana sahip olmadı ını, halkın çıkarlarından
rejimin niteli ine, nihayet elitlerin beklentileri ile en-
doktrine ettikleri de erlere ve bunun için kullandıkları
araçlara ba lı oldu unu hatırlamalıdırlar.18

Memurlu un bürokrasi içerisinde da ılımına baktı ı-
mızda; memurluk mesle inin asıl olarak merkez ve ta ra
örgütlenmesinde baskın istihdam türü oldu unu de er-
lendirmekteyiz. K T’ ler ile yerel yönetimler memur is-
tihdamı açısında son sıralarda yer alan kurumlardır. Ör-
ne in 2004 yılında memurların yüzde 79’u genel bütçeli 
kamu kurumlarında istihdam edilirken ancak yüzde 6’sı
özel bütçeli kurumlarda istihdam edilebilmektedir.19
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657 sayılı DMK, memuru kendi içerisinde sınıflandır-
maya tabii tutmu tur. Buna göre söz konusu kanunun 36. 
maddesine göre memurluk on ayrı hizmet sınıfı içerisin-
de sürdürülen bir görevdir.20 Hizmet sınıfları açısından
memur olarak görev yapan kamu personelinin yakla ık
üçte biri e itim-ö retim hizmetleri sınıfında yer almak-
tadır. Yakla ık olarak Milli E itim Bakanlı ı bünyesinde 
görev yapan memur sayısı 660 bin civarındadır.

Hizmet sınıfları içerisinde en sınırlı memur istihdam 
edilen sınıflar ise: Mülki dare hizmetleri ile avukatlık
hizmetleri sınıfları olmaktadır.

Sonuç itibariyle 10 hizmet sınıfında görev yapan 
1.720.585 memur kamu personel sisteminin temel göv-
desini olu turmaktadır. Di er istihdam türleri memurlar 
üzerinde gerçekle tirilecek söz konusu de i iklikten et-
kilenmekte, memurun sahip oldukları haklara sahip ol-
mak için mücadele göstermektedirler.21

2.2. Sözle meli Personel (4/B)

Sözle meli personel 657 sayılı DMK’da u ekilde ta-
nımlanmı tır: “Kalkınma planı, yıllık program ve i  prog-
ramlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, ger-
çekle tirilmesi, i letilmesi ve i lerli i için art olan, zaruri 
ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek 
bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici i lerde, Ba-
kanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde 
kurumun teklifi ve Devlet Personel Ba kanlı ının görü-
ü üzerine Maliye Bakanlı ınca vizelenen pozisyonlarda, 

mali yılla sınırlı olarak sözle me ile çalı tırılmasına karar 
verilen ve i çi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.”

lgili madde hükmünde 25/06/2009 tarihinden önce; 
“kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Ba kanlı ı ve 
Maliye Bakanlı ının görü leri alınarak Bakanlar Kuru-
lunca geçici olarak sözle me ile çalı tırılmasına karar 
verilen ve i çi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. 
(36. maddenin II-Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen 
görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalı tırılanlar için, 
i in geçici artı aranmaz)” ifadesine yer verilmekteydi. 
Söz konusu ibare bu tarihten sonra madde metninden 
çıkartılmı  ve yukarıda belirtildi i gibi; “Bakanlar Kuru-
lunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun 
teklifi ve Devlet Personel Ba kanlı ının görü ü üzerine 
Maliye Bakanlı ınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla
sınırlı olarak sözle me ile çalı tırılmasına karar verilen 
ve i çi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir” ibaresi 
metne i lenmi tir.

Sözle meli personele ili kin asıl önemli de i iklikler
(A) bendinin 2 inci fıkrasında kendini göstermektedir. 

Özellikle Milli E itim Bakanlı ı’nın 2004 yılından iti-
baren sözle meli ö retmen çalı tırılmasına ili kin faali-
yetleri bu fıkranın de i mesine yol açmı tır. Ba langıçta
Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak ba layan sözle meli
ö retmen istihdam etme iste i, sendikaların kazandı ı
davalar neticesinde en son 657 sayılı DMK’da de i iklik
yapılması ile sonuçlanmı tır.22

Bu fıkraya; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 
3. maddesiyle; “tercümanların;” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “Millî E itim Bakanlı ında norm kadro sonu-
cu ortaya çıkan ö retmen ihtiyacının kadrolu ö retmen
istihdamıyla kapatılamaması hallerinde ö retmenlerin;”
ibaresi eklenmi tir. Bu de i iklik ile kamu kurumları
arasında en çok sözle meli personelin istihdam edildi i
Milli E itim Bakanlı ı’ndaki yakla ık 70 bin sözle meli
ö retmen 657 sayılı DMK’da kendilerine yer bulmu tur.

Sözle meli personele ili kin 657 sayılı DMK’nın söz 
konusu maddesinde yapılan bir di er önemli de i iklik
2009 yılında gerçekle tirilmi tir. 25/6/2009 tarihli ve 
5917 sayılı Kanunun 47. maddesiyle; bu paragrafta yer 
alan “ve bu hususlara ili kin esas ve usuller Bakanlar Ku-
rulunca kararla tırılır” ibaresi, pozisyon unvan ve nite-
likleri, sözle me fesih halleri, pozisyonların iptali, istih-
damına dair hususlar ile sözle me esas ve usulleri Devlet 
Personel Ba kanlı ının görü ü ve Maliye Bakanlı ının
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir” eklinde
de i tirilmi tir.

Bu de i iklik ile Bakanlar Kuruluna sözle meli perso-
nel hususunda çok geni  bir düzenleme yetkisi tanınmı -
tır. Görüldü ü gibi sözle meli personele ili kin DMK’nın
ilgili maddesi özellikle son yıllarda önemli de i iklikler
geçirmi tir. Bu de i iklikler uygulamaya konulamayan 
kamu yönetimi temel kanunu ve bu kanunun önemli 
araçlarından olup hayata geçirilemeyen kamu personel 
reformunun bir sonucudur. Gerçekle tirilen de i iklik-
ler ile kamu personel rejiminin temeli olan memur istih-
damı geri plana itilirken sözle meli personel istihdamı
yaygınla tırılmaktadır.

Bugün K T’ler ve ba lı ortaklıklar dahil olmak üzere 
Genel ve Özel Bütçeli dareler, Sosyal Güvenlik Kurumla-
rı, Döner Sermayeli Kurulu lar ve Kefalet Sandıkları’nda
toplam 236.801 sözle meli personel çalı maktadır.23

Oysa 2004 yılında kamu personeli içinde sözle meli ça-
lı anların sayısı 132.832 ki idir.24 6 yıllık süre zarfında
sözle meli personel istihdamında 2 katına yakın bir artı
gerçekle mi tir.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus: Söz-
le meli personelin kamu kurum ve kurulu ları arasında-
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ki da ılımında meydana gelen de i imdir. 1978 yılında
“Sözle meli Personel Çalı tırılmasına li kin Esaslar” 
ba lıklı genel kararname, merkezi, mülki, yerel, K T tüm 
kamu kurumlarını kapsamak üzere çıkarılmı tır. 1985 
yılında ise K T’ler genel esasların dı ına çıkarılmı , 1986 
yılında ise kendi yasalarında özel hükümler bulunan 
kurumlarda esasların uygulanması zorunlulu u kaldırıl-
mı tır.25 Bu de i iklikten sonra kurumlar için “Hizmet 
sözle mesi esasları” ba lıklı Bakanlar Kurulu kararları
çıkarılmı tır.

2004 yılında kamu kesiminde istihdam edilen söz-
le melilerin kabaca yüzde 88 gibi büyük bir bölümü 
K T’lerde toplanmı , yalnızca yüzde 10’u genel idarenin 
merkez ve ta ra kurumlarında yer almı tır.26 Bu oran 
2010 yılına gelindi inde ise K T’lerde kabaca yüzde 
70’lere gerilerken genel idarenin merkez ve ta ra kurum-
larında yüzde 20’lere yükselmi tir.

Sözle meli personel istihdamının gelecekte nasıl bir 
seyir izleyece i tam belli olmamakla birlikte yukarıdaki
rakamlar, günümüzde memurlar tarafından yapılan i le-
rin gelecekte sözle meli personel tarafından gördürüle-
ce inin habercisi olmaktadır.

2.3. çiler (4/D)

Kamu personel rejimimizde i çiler, kamu kesiminde 
istihdam türü olarak belirlenen 4. kategoridir. çilerin
çalı ma ilkeleri açısından kamu kesimine özgü kurallar 
belirlenmemi tir. çi olarak çalı ma, i  hukukuna ba lı
olmak demektir.

657 sayılı DMK’nın 4. maddesinin (D) bendinde i -
çiler: (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dı ında
kalan ve ilgili mevzuatı gere ince tahsis edilen sürekli 
i çi kadrolarında belirsiz süreli i  sözle meleriyle çalı tı-
rılan sürekli i çiler ile mevsimlik veya kampanya i lerin-
de ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili 
mevzuatına göre geçici i  pozisyonlarında altı aydan az 
olmak üzere belirli süreli i  sözle meleriyle çalı tırılan
geçici i çilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri 
uygulanmaz, eklinde tanımlanmı tır.

Dolayısıyla madde hükmünden de anla ılabilece i
gibi kamu personel rejimimizde kamu i çili i diye bir 
düzenleme yoktur. Kamuda 657 sayılı DMK’da yer veri-
len i çiler vardır. Kanun bu i çileri sürekli i çi ve geçici 
i çi olarak ikiye ayırmaktadır. Geçici i çilerle 6 aydan az 
olmamak üzere belirli süreli i  sözle mesi yapılmakta,
sözle me süresinin sonunda i  akdi sona ermektedir. Sü-
rekli i çilerde ise belirsiz süreli i  sözle meleri yapılmak-
tadır. Bu durum ise sürekli i çileri adeta kadrolu çalı an
haline dönü türmektedir.

Bugün K T’ler ve ba lı ortaklıklar dahil olmak üzere 
Genel ve Özel Bütçeli dareler, Sosyal Güvenlik Kurumla-
rı, Döner Sermayeli Kurulu lar ve Kefalet Sandıkları’nda
sürekli i çi olarak 213.724 ki i istihdam edilmektedir.27

stihdam edilen geçici i çi sayısı ise yakla ık 40 bin civa-
rındadır.

Kamuda istihdam edilen i çilerdeki bir ba ka ayrım
ise kapsamdı ı personel/ kapsamiçi personel ayrımıdır.
Bu ayrım özelle tirme kapsamına alınmı  K T’ler için 
geçerlidir. Kapsamdı ı personel, genel olarak yöneticilik 
görevlerinde bulunan ya da toplu i  sözle mesi hüküm-
lerinin üzerinde bir niteli e sahip olan i çilerdir.28 Kap-
samiçi personel ise mali ve sosyal hakları bakımından
toplu i  sözle mesi kapsamında sayılan i çiler anlamına
gelmektedir. K T’lerde bugün itibari ile 3 binin üzerinde 
kapsamdı ı personel, 8 bin civarı da kapsam içi personel 
i çi olarak görev yapmaktadır.

3. Geçici Personel (4/C)

Yakın zamana kadar hiçbir rakam ve harf yan yana 
gelerek bu kadar tanınmamı tır. 4/C ifadesi günümüzün 
moda bir deyimi haline gelmi tir. Öyle ki Tekel çile-
rinin eylemi sırasında Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, 4/C 
istihdam türünün 4/B istihdam türüne yakla tı ını belirt-
mek için: “4/C ile 4/B arasındaki fark B ile C arasındaki
fark kadardır” eklinde bir ifade kullanmı tır.

657 sayılı DMK’da Geçici Personel: Bir yıldan az süre-
li veya mevsimlik hizmet oldu una Devlet Personel Ba -
kanlı ı ve Maliye Bakanlı ının görü lerine dayanılarak
Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirti-
len ücret ve adet sınırları içinde sözle me ile çalı tırılan
ve i çi sayılmayan kimseler, olarak tanımlanmı tır. 657 
sayılı DMK’nın “ stihdam türleri” ba lıklı 4. maddesi-
nin 15/05/1975 tarihinde de i tirilerek kabul edilmesi 
ile DMK’da düzenlenen geçici personele ili kin hüküm, 
kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren herhangi bir 
de i ikli e u ramamı tır.

Yasa daha fazla bir kural getirmemi , geçici persone-
lin çalı tırılabilece i görevler ile bu ki ilerin ba lı olaca ı
kuralları belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna vermi -
tir. Bununla birlikte madde hükmünü iki bölümde ince-
lemek gerekmektedir.

Öncelikle Bakanlar Kurulu Devlet Personel 
Ba kanlı ı’nın ve Maliye Bakanlı ı’nın görü lerini alarak 
hangi hizmetlerin bir yıldan az süreli veya mevsimlik 
hizmet oldu una karar vermelidir. Hizmet belirlemesini 
yapmadan personeli belirlemek kanunun verdi i birinci 
görevin yerine getirilmemesi demektir. Birinci görevden 
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yani hizmetin belirlenmesinden sonra Bakanlar Kurulu 
geçici personel olarak istihdam edece i personelin ücre-
tini ve adetini belirlemelidir. Dolayısıyla geçici personel 
için çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararında, u iki soru-
nun cevabı kanuna göre kesinlikle bulunmalıdır:

1- Hangi hizmet geçici personelin çalı abilece i bir 
yıldan az süreli veya mevsimlik hizmettir?

2- Bu hizmette görev alacak geçici personelin sayısı
ve ücreti ne olacaktır?

Bu soruların cevabını barındıran Bakanlar Kurulu 
kararı ile istihdam edilen geçici personeli kendi için-
de iki döneme ayırarak de erlendirmeliyiz. ki döneme 
ayırmamızı sa layan temel kıstas ise; 03/05/2004 tarih-
li ve 2004/7898 sayılı Kararname ile yürürlü e konulan 
“Özelle tirme Uygulamaları Sonucunda siz Kalan ve 
Bilahare siz Kalacak Olan çilerin Di er Kamu Kurum 
ve Kurulu larında Geçici Personel Statüsünde stihdam
Edilmelerine li kin Esaslar” ba lıklı düzenlemedir.

Bu düzenleme öncesinde ve sonrasında geçici perso-
nel uygulamalarını inceledi imizde:

3.1. -2004- Öncesi Geçici Personel (4/C)

Kamu personel rejiminde 2004 yılından önce geçici 
personel istihdamı, geçici personelin mantı ına uygun 
bir ekilde gerçekle tirilmekteydi. Temelde 3 kurum ge-
çici personel istihdamına yo unla mı tı. Bu kurumlar: 
Milli E itim Bakanlı ı, eski adı ile Devlet statistik Ens-
titüsü (D E) yeni adı Türkiye statistik Kurumu (TÜ K)
ve üniversitelerdi.

Milli E itim Bakanlı ı, özellikle ta ra te kilatında e i-
tim reformunun gerçekle tirilmesi ve sekiz yıllık kesin-
tisiz e itimin ba arılı bir ekilde sürdürülmesi amacıyla
“ ngilizce Dil Ö reticili i” adı altında geçici personel ça-
lı tırmaktaydı. Bu uygulamaya ili kin çıkarılan Bakanlar 
Kurulu Kararları, 657 sayılı DMK’da Geçici Personel’ e 
ili kin düzenlemenin mantı ına uygun bir ekilde hazır-
lanmı tı.

Örne in ngilizce dil ö reticili ine ili kin 19/11/2000 
tarih ve 24235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakan-
lar Kurulu Kararı’nın ba lı ı u ekildedir: “Milli E itim
Bakanlı ı Ta ra Te kilatında, Temel Yapısal De i im
Projeleri Kapsamında Yer Alan E itim Reformu ile Ön-
görülen Sekiz Yıllık Kesintisiz lkö retim Uygulaması
Çerçevesinde, ngilizce Dil Ö reticili i Görevinde Kısmi
Zamanlı Geçici Personel stihdamı ile Bu Personele Öde-
necek Ücretlere li kin Karar”.

Kararı inceledi imizde; 4/C’ye ili kin bir kararda 
bulunması gereken temel bilgilerin var oldu unu gör-
mekteyiz. Bir kere bakanlar kurulu kararının ba lı ı 4/
C’li personelin yürütece i hizmeti kesin bir ekilde be-
lirtmektedir. Di er bir husus ise kararın 1. maddesinde 
4/C’li çalı tırılacak personelin adeti belirlenmi tir.29 4. 
maddesinde de alacakları ücret net bir ekilde düzen-
lenmi tir. Sonuçta 657 sayılı DMK’dan hareketle geçici 
personele ili kin bakanlar kurulu kararında bulunması
gereken temel hususlara örnek kararımızda açık bir e-
kilde yer verilmi tir.

Milli E itim Bakanlı ı ngilizce dil ö reticili i uygu-
lamasına 2006 yılına kadar devam etmi tir. 2006 yılında 
çıkarılan genelgeye E itim-Sen tarafından Danı tay On 
kinci Dairesinde dava açılmı  ve Genelgenin yürütül-

mesinin durdurulmasına karar verilmi tir. Bu mahkeme 
kararından sonra Milli E itim Bakanlı ı yakla ık 4 bin 
civarı ngilizce Dil Ö reticisinin sözle mesini fesih et-
mi tir.

Geçici personel istihdamının fazla sorun çıkma-
dan uygulandı ı kurumlardan birisi Türkiye statistik
Kurumu’dur. TÜ K’de geçici personel istihdamına ili -
kin çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarında, hizmetin be-
lirlenmesinden adet ve ücret sınırlarına kadar 657 sayılı
DMK’da belirtilen tüm hususlar düzenlenmektedir.

02/04/1992 tarih ve 211290 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Genel Nüfus Sayımı (1990 yılı) ve Genel 
Tarım Sayımı (1991 yılı) De erlendirme Çalı maların-
da Devlet statistik Enstitüsü Ba kanlı ı’nın Merkez ve 
Ta ra Te kilatında Geçici Personel Çalı tırılması ve Bu 
Personele Ödenecek Ücretler” ba lıklı Bakanlar Kurulu 
Kararı neticesinde o zamanki adı ile D E’ de 4/C’li perso-
nel istihdam edilmi tir.

Dikkat edilirse Milli E itim Bakanlı ı’nda geçici per-
sonel statüsünde çalı acak ngilizce dil ö reticileri için 
çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararında oldu u gibi önce-
likle hizmet belirlenmi  daha sonra hizmeti yerine geti-
recek personelin adet ve ücret sınırları düzenlenmi tir.

TÜ K 4/C’li personel çalı tırmada ki istikrarlı uygu-
lamalarını günümüzde de devam ettirmektedir. Örne in
05/10/2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de “Tür-
kiye statistik Kurumunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminin Kurulu  ve Hazırlık Çalı malarında Geçici 
Personel Çalı tırılmasına li kin Usul ve Esasların Belir-
lenmesi ile Bu Personele ve Kurum Dı ından Bu lerde
Çalı tırılacak Olan Kamu Personeline Ödenecek Ücret-
lere Dair Karar” ba lıklı bir Bakanlar Kurulu Kararı ya-
yımlanmı tır.
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Söz konusu kararda belirlenen hizmetin gördürülme-
si için aylık en çok 20 bin ki inin çalı tırılabilece i belir-
lenmi , belirlenen bu ki ilere e itim durumlarına göre ne 
kadar ücret ödenece i hüküm altına alınmı tır.

Genel olarak 4/C’ye tabi personelin sayılanlar dı ında
istihdam edildi i di er kurumlar üniversitelerdir. Üni-
versitelerde özellikle geçici hizmet niteli i ta ıyan canlı
modellik için geçici personel istihdam edilmektedir.

Sonuç olarak 2004 yılı öncesi geçici personel (4/C) 
istihdamı, birtakım iptale konu olan uygulamalar dı ın-
da 657 sayılı DMK’da düzenlenen madde hükmünün 
özüne uygun olarak gerçekle tirilmi tir. Öncelikle hangi 
hizmetin geçici mahiyette oldu u Bakanlar Kurulu kara-
rında belirlenmi  daha sonra bu hizmeti yerine getirecek 
ki ilerin adet ve ücret sınırları düzenlenmi tir.

Yapılan uygulamalardan ve kanunun çizdi i çerçe-
veden geçici mahiyette hizmetin belirlenmesinin birinci 
öncelik oldu unu çıkarmak mümkündür. Birinci önceli-
i yerine getirmeden ücret ve adet sınırlarını belirlemek 

657 sayılı DMK’ya aykırı bir durumun ortaya çıkmasına
zemin hazırlamak demektir.

3.2. -2004- Sonrası Geçici Personel (4/C)

03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararname ile 
yürürlü e konulan “Özelle tirme Uygulamaları Sonu-
cunda siz Kalan ve Bilahare siz Kalacak Olan çilerin
Di er Kamu Kurum ve Kurulu larında Geçici Personel 
Statüsünde stihdam Edilmelerine li kin Esaslar” ba lık-
lı Bakanlar Kurulu Kararı geçici personel uygulamalarına
yepyeni bir boyut getirmi tir.

Bu tarihten sonra 657 sayılı DMK’nın ilgili hükmün-
de hiçbir de i iklik olmamasına ra men geçici personele 
ili kin “özelle tirme nedeniyle i siz kalan i çiler” eklin-
de bir tür ortaya çıkarılmı tır. Bu karardan sonra düzen-
li olarak bakanlar kurulu kararı yayımlanmaya ba lan-
mı tır. Yayımlanan bakanlar kurulu kararlarının ortak 
ba lıkları da: “Kamu Kurum ve Kurulu larındaki Geçici 
Mahiyetteki leri Yürütmek Üzere Geçici Personel stih-
damı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler” eklinde ol-
maktadır.

Bu uygulama ile 2004 öncesi kamu personel rejimin-
de sayıları yakla ık 10 bin civarında olan geçici perso-
nelin sayısı bir anda 30 binin üzerine çıkmı tır.30 Geçici 
personel sayısının artı  göstermesinin yanında usul açı-
sından DMK’da belirlenenin dı ına çıkılmı tır.

En ba ta geçici personel istihdamında temel öncelik 
olan geçici mahiyetteki hizmetin belirlenmesinden vaz-
geçilmi tir. Bakanlar Kurulu “Kamu Kurum ve Kurulu -

larındaki Geçici Mahiyetteki ler” ifadesi ile ucu açık bir 
tanımlama yapmı , hizmet tanımı yapmaktan bilinçli bir 
ekilde kaçınmı tır. Belki bu yakla ım ilgili kurumlara, 

hizmetin belirlenmesinde bir takdir hakkı verilmesi ola-
rak görülebilir. Fakat kanunun hükmü açık bir ekilde
hizmetin belirlenmesinde yetkiyi Devlet Personel Ba -
kanlı ı ve Maliye Bakanlı ı’nın görü ünü aldıktan sonra 
Bakanlar Kuruluna vermektedir. Dolayısıyla kanunun 
açık hükmü varken yetki payla ımına gitmek hukuk 
devleti açısından do ru bir yakla ım olmamaktadır.

Özelle tirme nedeniyle i siz kalan i çilerin, geçici 
personel olarak istihdam edilmesinden sonra çıkarılan
tüm bakanlar kurulu kararlarına baktı ımızda; persone-
lin istihdam edilece i kurumlar dikkat çekicidir. Örne in
son çıkan 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
belirtilen kurumlar a a ıdaki tabloda gösterilmi tir:31

Kurum Adı Adedi Sözle me Süresi

Adalet Bakanlı ı  4.000 2010 Yılı
Milli Savunma Bakanlı ı  100 2010 Yılı
çi leri Bakanlı ı  3.500 2010 Yılı

Maliye Bakanlı ı  1.000 2010 Yılı
Milli E itim Bakanlı ı 14.000 2010 Yılı
Bayındırlık ve skan Bakanlı ı  250 2010 Yılı
Sa lık Bakanlı ı  2.500 2010 Yılı
Ula tırma Bakanlı ı  1.000 2010 Yılı
Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı  1.500 2010 Yılı
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlı ı  200 2010 Yılı
Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı 100 2010 Yılı
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlı ı 50 2010 Yılı
Kültür ve Turizm Bakanlı ı 500 2010 Yılı
Çevre ve Orman Bakanlı ı 2.000 2010 Yılı
Yargıtay Ba kanlı ı 130 2010 Yılı
Danı tay Ba kanlı ı 60 2010 Yılı
Devlet Personel Ba kanlı ı 15 2010 Yılı
Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü ü 800 2010 Yılı
Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü ü 10 2010 Yılı
Üniversiteler 4.500 2010 Yılı
TOPLAM 36.215

Tablodan da anla ılabilece i gibi geçici personelin 
istihdam edilece i kurumların çok büyük bir bölümü 
asli ve sürekli kamu hizmeti görevi yerine getiren kamu 
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kurumlarıdır. Bu kamu kurumlarında geçici personelin 
çalı tırılamayaca ını söylemek mümkün de ildir. Zaten 
657 sayılı DMK geçici personeli düzenlerken kamu ku-
rum ve kurulu ları arasında, geçici personel çalı tırabi-
lenler/çalı tıramayanlar eklinde bir ayrım yapmamı tır.

Fakat, bu kurumlarda hangi hizmetlerin geçici mahi-
yette oldu unun belirlenmesi bir zorunluluktur. Bakan-
lar Kurulu ucu açık bir hizmet tanımından ziyade TÜ K
örneklerinde oldu u gibi her kurum için geçici mahiyet-
te olan hizmeti belirlemeli daha sonra adet ve ücret sınır-
larını düzenlemelidir. Örne in yukarıdaki tabloda 4 bin 
ki inin geçici personel olarak istihdam edilece i “Adalet 
Bakanlı ı”nda hangi hizmetin geçici personel tarafından
yerine getirilecek geçici mahiyette hizmet oldu unun
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi gerekir. Hizmet 
belirlemesi yapmadan gerçekle tirilen kararların, DMK 
ile ciddi uyu mazlık ya ayaca ı açıktır.

2004 yılından itibaren kamu personel rejiminde, ge-
çici personel sayısındaki artı  ülkemizdeki özelle tirme
uygulamaları hakkında da yol gösterici olmaktadır. Sa-
dece özelle tirme nedeniyle i siz kalan i çilerin yararla-
naca ı bu uygulamadan yararlanan ki i sayısının artması
özelle tirmelerin de artan oranda yapıldı ının gösterge-
sidir.

En son “Tekel çileri”nde görüldü ü gibi uygulama-
nın kapsamına giren ki i sayısı arttıkça ve bu ki ilerin
örgütlü olarak gösterdikleri reaksiyon yükseldikçe çalı -
ma artları konusunda iyile tirmeler elde edilmesi kaçı-
nılmazdır. Tekel çilerinin gösterdikleri eylemli tepki, 
geçici personele verilecek ücrette ve di er birtakım hak-
larda düzenlemeler yapılması sonucunu do urmu tur.

Özelle tirme sonucu i siz kalanların geçici personel 
olarak çalı arak i  hayatına devam etmeleri sosyal devlet 
olmanın bir gere i olarak yönetme erkini elinde bulun-
duranların olumlu bir yakla ımı eklinde de erlendiri-
lebilir. Fakat i çi kesimi açısından beklenen düzenleme; 
“  Güvencesi” amacına dönük olarak yapılacak düzen-
lemedir.

Kamu i vereni ise bu iste in gereksiz oldu unu, çün-
kü kararın “Sözle menin sona ermesi” ba lıklı maddesin-
de; geçici personelin herhangi bir sigorta kurumundan 
emeklili e hak kazanıncaya kadar çalı abilece inin dü-
zenlendi ini ifade etmektedir. Fakat bu düzenlemelere 
yıllar itibariyle baktı ımızda; madde hükümlerinde bir 
istikrarın oldu unu söylemek mümkün de ildir.

Aynı konuya ili kin 2009 yılında çıkarılan kararın
“Sözle menin sona ermesi” ba lıklı maddesinde: Bu 
Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin 

hizmet sözle meleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sa lık Sigortası Kanunu kapsamında emeklili e hak 
kazanacakları tarihte sona erer eklinde düzenlenmi tir.
Oysa 2010 yılı kararın da aynı ba lıklı madde: Bu Karar 
kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet 
sözle meleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa -
lık Sigortası Kanunu kapsamında ya lılık veya malullük 
aylı ına hak kazandıkları tarihte sona erer eklinde dü-
zenlenmi tir.

Bir yıl önce herhangi bir durum belirtmeden Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa lık Sigortasından emeklili i söz-
le meyi sona erdirmek için yeterli görürken di er yıl
ya lılık veya malullük aylı ına hak kazandıkları tarihte 
sözle meyi sona erdirmeyi yeterli görmektedir.

Sadece bu hüküm bile 2004 sonrası uygulanan bu is-
tihdam türünün, geçici personel istihdamı ile herhangi 
bir ilgisinin bulunmadı ının kanıtıdır. Geçici personelde 
i  güvencesinden bahsetmek mümkün de ildir. Çünkü 
yerine getirilecek hizmet niteli i gere i geçici yani belli 
bir süre sonra ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla hizmetin 
sona ermesi geçici personelinde görevinin sona ermesi 
demektir. Bu takdirde geçici personelin sözle mesinin
sona ermesi hizmetin sona ermesinin bir sonucudur.

Yukarıdaki kararlarda oldu u gibi ki inin emeklili-
e hak kazanması yada di er hususlar geçici personelin 

sözle mesinin sona ermesi için yeterli bir sebep de ildir.
E er yeterli bir sebep olarak görülürse artık bu istihdam 
türü, geçici personel (4/C) istihdam türü de ildir.

4. Sonuç

Kamu personel sistemimiz 1980’li yıllardan sonra 
sürekli de i ikli e u ramı  ve bu de i iklikler özellikle 
kanun hükmünde kararnameler ve bakanlar kurulu ka-
rarları aracılı ıyla gerçekle tirilmi tir.

Kamu yönetimimize ili kin 1972-1978 yılları ara-
sında toplam 17 kanun hükmünde kararname çıkarıl-
mı ken, 1982-1990 yılları arasında toplam 305 kanun 
hükmünde kararname çıkarılmı tır. Kanun hükmünde 
kararnamelerin 108’i kamu kurumlarının yapısını, 32’si 
yönetsel usulleri düzenlerken, 121’i personel rejimine 
ili kin olmu tur.32

Bu kadar müdahale, sistemi i leyemez hale getirmi
ve sistemin hukuksal sistemati ini ortadan kaldırmı tır.
Bu müdahaleler 1990’lı yıllarla sınırlı kalmamı , 2000’li 
yıllarla birlikte ba layan üst kurullar furyası, kanuni da-
yana ı olmayan, kamu personel rejiminde yepyeni bir 
alanı daha ortaya çıkarmı tır. Son yıllarda ise müdaha-
lenin yöntemi bakanlar kurulu kararları eklinde olmu ;
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2004 yılı itibariyle her ne kadar adı geçici personel olarak 
ifade edilse de çalı mamızda inceledi imiz -özelle tirme
nedeniyle i siz kalan i çiler- eklinde yeni bir istihdam 
türü daha ortaya çıkmı tır.

Kamu personel rejiminde ortaya çıkan bu çe itlilik
kamu personelinin i levini etkin bir ekilde yerine ge-
tirmesini engellemeye ba lamı tır. Aynı kurumda aynı
i i yapacak memur statüsünde bir ki in yanında geçici 
personel statüsünde bir ki inin bulunması hatta bununla 
sınırlı kalınmayıp ta eronla ma mantı ı ile aynı hizme-
tin gördürülmesi için birde özel sektörden hizmet satın
alınması o i in yerine getirilememesi sonucunu ortaya 
çıkarmı tır.

Farklı istihdam türlerinde fakat aynı i i yapmaya ta-
lip ki iler arasında yetki ve sorumluluk tartı ması ba ta
olmak üzere birçok konuda anla mazlıklar ortaya çık-
maktadır. Ya anan sıkıntılarda amir konumunda olan-
lar, genelde haksız bir ekilde çalı ma güvencesi en az 
olan ki iden hesap sormaya ba lamaktadır. Bu durum, 
çalı anlar arasında sosyal ili kilerin ortadan kalkmasını
sa lamakta, meslek ve çalı ma ilkelerinden ziyade çalı-
anlar arasında hukuk dı ı ili kilerin kurulması sonucu-

nu do urmaktadır.

Çalı mamızın giri inde hukuk devleti olmanın ge-
reklerinden bahsetmi , yürütme organının hukuka ba lı
olmasının da bu gereklerden biri oldu unu söylemi tik.
Bu tartı malar sırasında gözden kaçırılan bir düzenleme 
657 sayılı DMK’nın “Dört istihdam ekli dı ında personel 
çalı tırılamayaca ı” ba lıklı 5. maddesidir. Söz konusu 
madde de bu kanuna tabi kurumların, dördüncü mad-
dede yazılı dört istihdam ekli dı ında personel çalı tı-
ramayacakları hüküm altına alınmı tır. Yasa yürürlükte 
iken yasayı görmezden gelmek kamu personel rejiminin 
hukuk sistemati inden uzakla masına ve var olan sorun-
ların ise çı  gibi büyümesine neden olmaktadır.

Kamu personelinde bir bütünlü ün sa lanması sis-
temin i lerli i açısından önem arz etmektedir. Yukarıda
belirtildi i gibi DMK’nın 5. maddesinde farklı istihdam 
türlerinin yasaklanması, söz konusu i lerli in sa lanma-
sı açısından getirilmi tir.

Kamu personel rejiminin anayasası niteli inde oldu-
unu söyledi imiz 657 sayılı DMK’yı 1965 yılında hazır-

layanlar devlet memurları kanun tasarısının gerekçesini 
yazarken u tespitte bulunmu lardır: “Öyle ki bütün ida-
ri mekanizma içinde, aynı mahiyette i ler gördükleri hal-
de çok farklı mali haklardan faydalanan, farklı çalı ma
artlarına tabi tutulan suni kategoriler meydana gelmi ,

Devlet, gitgide artan çe itli personel ihtiyaçlarını kar ıla-

yabilmek amacıyla, bazen kendi kurdu u sistemi kendi 
eliyle bozmak veya gediklerinden faydalanmak zorun-
da kalmı tır.33 Sadece çalı mamızda ayrıntılı olarak yer 
verdi imiz 4/C uygulamaları incelendi inde bile 1965 
tarihinde tespit edilen gerekçelerin bir kez daha geçerli 
oldu u görülecektir.

Sonuç olarak, devletin vatanda la kurdu u ili kide
son ki i olan kamu personelinin günün artlarına uygun 
bir ekilde çalı masını sa layacak ve farklı istihdam tür-
lerini ortadan kaldıracak bir kamu personel reformunun 
bir an önce uygulamaya konulması gerekmektedir.
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rihsel a amaları için bkz: Güler, A. Birgül, Kamu Personeli- Sistem 
ve Yönetim, mge Kitabevi, 1. Baskı s:109-111
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15 bid.
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1. Baskı (2005)

18 Bostancı, Naci, “Tarihin Kav a ındaki Memur Sınıfı” in Kamuda 
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http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karahan/Seminer/2005-
6/seminer2005-6.htm

23 Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’ nın Devlet Personel Ba kanlı ı 2010 
yılı Bütçe Konu masından alıntı. K T’lerde çalı an sözle meli 
personel, 657 sayılı DMK’ nın 4. maddesinin (B) bendine tabii 
olmayıp 399 sayılı KHK ye göre sözle meli olarak çalı an kimse-
lerdir.

24 Güler, A. Birgül, Kamu Personel-Sistem ve Yönetim, mge Kitabevi, 
1. Baskı (2005)

25 bid.

26 bid.

27 Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’ nın Devlet Personel Ba kanlı ı 2010 
yılı Bütçe Konu masından alıntı.

28 Can Mevlüt, Kapsam Dı ı Personelin Niteli i, Sentez Basım Yayın,
stanbul 1994

29 lgili kararda ngilizce Dil Ö reticili i’nin sayısının azami 5 bin ola-
ca ı düzenlenmi tir.

30 2009 yılında bu türde istihdam edilecek geçici personel sayısı azami 
21.193 ki i iken 2010 yılı için çıkarılan kararda bu sayı 36.215 ki i
olarak belirlenmi tir.

31 Tablo 04/02/2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete’ de yayımla-
nan Bakanlar Kurulu Kararından alınmı tır.

32 Güler A.Birgül, Yeni Sa  ve Devletin De i imi, mge Kitabevi Yayın-
ları, 2005

33 nce Önder, Barem Mevzuatı 3, Cilt 1, Maliye Bakanlı ı Bütçe ve 
Mali Kontrol Genel Müdürlü ü, Ocak 1996.
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Türk Kamu Yönetiminde Personel
Rejimi Sorunu

 Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER / AÜ SBF Ö retim Üyesi

Maliye Bakanlı ı verilerine göre 31 Aralık 2009 
tarihinde, Türk kamu yönetiminde toplam 
yakla ık üç milyon ki i istihdam edilmektedir. 

Bu personelin %89,42’si merkezi yönetim bünyesinde is-
tihdam edilirken %10,58’i yerel yönetimlerde çalı tırıl-
maktadır.

Maliye Bakanlı ı verileri, çizelgede görüldü ü gibi, 
kamuda yalnızca dört tür personel çalı tırılabilece ini
kurala ba lamı  bulunan 657 sayılı yasaya uymaz. Yasa 
kamuda ancak dört istihdam türü uygulanmasına izin 
vermi ken, Maliye Bakanlı ı’nın sayılarında bir de “di-
er” kategorisi yer almaktadır. Bunun ne anlama geldi i
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ise ilgili dokümanda açıklanmamı tır.

Çizelgede, 657 sayılı yasanın tanımadı ı “di er” istih-
dam türünde kamu istihdamının % 3,85’inin tutuldu u
görülmektedir. Bunun ‘di er kamu görevlileri’ni olu tu-
ran ö retim üyesi, yargıç-savcı, subay olma olasılı ı yok-
tur; çünkü çizelge bu kategoride çalı tırılanların yerel 
yönetimlerde de oldu unu göstermektedir. ‘Di er’ ba -
lı ı altında çalı tırılanların süresi belirli hizmet ili kisi
içinde çalı tırıldıkları, bunların bedensel i lerde çalı tı-
rılmadıkları dü ünülebilir. Bu hukuk/yasa dı ı gösterimi, 
kuralsızlı ın en yaygın uygulandı ı istihdam kategorisi 
olan geçici personel içinde dü ünebiliriz. Bu durumda, 
‘geçici personel’ türünün toplam istihdam içinde % 4,42 
oldu unu söyleyebiliriz.

Bakanlı ın rakamlarına göre kamu çalı anlarının % 
70,72’si memur, % 10,24’ü sözle meli, % 14,62’si çok 
büyük bölümü sürekli olmak üzere i çi, % 0,57’si geçici 
personel olarak çalı tırılmaktadır. Memurluk, yani ka-
riyer sistemine ba lı kamu hizmeti görevlili i, kamuda 
üçte ikilik oranın altına dü mü tür. Geçici i çilik, sözle -
melilik, geçici personellik, ‘di er’lik esnek istihdam hac-
mi toplamda net olarak % 15,37 oranına, rakamla 455 
bin ki iye yükselmi tir.

2010 yılı ba ını gösteren rakam ve oranların anlamını
açıklı a kavu turabilmek için, daha önceki yıllara ili kin
rakam ve oranlarla bir kar ıla tırma yapmak yararlı olur. 
Kariyer sistemi dı ında kalanları emsil eden sözle meli-
lik, geçici personel ve açıklaması bulunamayan “di er”
istihdam türleri birlikte de erlendirildi inde, 2004-2009 
yıllarında ya anan geli me, a a ıdaki grafikte görüldü ü
gibidir:

1980’li yılların ba larında tüm kamu yönetimi için is-
tisnai bir istihdam biçimi olan sözle melilik, 1980’lerde 
K T’lerin asıl istihdam türü olmu , 2000’li yıllarda ise K T
sözle melili i K T’lerle birlikte ortadan kaldırılma süreci-
ne girmi tir. 2004-2009 arasında sözle melik merkezi yö-
netimde 9 kat artarken, yerel yönetimlerde 20 kat artmı -
tır. 2004 yılı resmi çizelgelerinde “di er” diye bir sütun 
yoktur; bu istihdam sıfırdan do up yükselmi  görünür.

Rakamlara dayalı genel görüntü u sonuçları sunar:

 1. Kamu istihdamı Maliye Bakanlı ı, Hazine Müste-
arlı ı, çi leri Bakanlı ı yönetimindedir.Hazine 

yönetimindeki parça, özelle tirme programının
içinde ya da özel sektör gibi istihdam hedeflenen 
kısmı olu turur. Buna göre, personelin %8.8’inin, 
rakamla 240 bin ki inin yakın dönemde i  güvenli i
bakımından tehdit altında oldu unu söyleyebiliriz.

BÜTÇE TÜRÜ
KADROLU
PERSONEL

SÖZLE MEL
PERSONEL    (8)

Ç GEÇ C
PERSONEL

D ER TOPLAMSÜREKL
Ç

GEÇ C
Ç

GENEL BÜTÇE 1.744.160 145.699 69.761 355 16.912 103.000 2.079.887

ÜN VERS TELER 167.353 5.183 3.053 918 45 0 176.552

ÖZEL BÜTÇEL 32.664 8.039 12.212 2.265 32 0 55.212

DÜZENL.DENETKURUM 2.989 2.593 0 0 0 0 5.582

SOSYAL GÜVENL K KUR. 26.644 849 179 0 0 0 27.672

DÖNER S. KEF. SANDIK 7.587 34.813 9.875 1.421 0 0 53.696

190 K.H.K. DARELER 4.466 584 1.528 111 0 0 6.689

MERKEZ  YÖNET M 1.985.863 197.760 96.608 5.070 16.989 103.000 2.405.290

233 K. .T.LER 5.284 70.483 69.678 1.600 0 0 147.045

ÖZELLE T RME PROGR. 1.198 9.564 35.399 2.514 0 0 48.675

KAMU BANKALARI 0 741 35.085 1.184 0 0 37.010

TRT ve TÜRKSAT 6.373 828 494 0 0 0 7.695

K T’ler 12.855 81.616 140.656 5.298 0 0 240.425

L ÖZEL DARELER 7.137 1.770 28.032 220 0 380 37.539

BELED YELER 78.431 21.705 143.294 10.098 0 10.433 263.961

BEL. LETMELER 8.340 97 2.781 403 0 15 11.636

YEREL YÖNET MLER 93.908 23.572 174.107 10.721 0 10.828 313.136

GENEL TOPLAM (2009) 2.092.626 302.948 411.371 21.089 16.989 113.828 2.958.851

2007 Yılı Toplamı 2.077.699 223.812 375.211 109.286 17.024 122.274 2.925.306

Kaynak: Maliye Bakanlı ı, Muhasebat Genel Müdürlü ü, Kamu Hesapları Bülteni.
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 2. Maliye Bakanlı ı verileri kar ıla tırıldı ında, 2007-
2009 yılları arasında geçici i çili in azaldı ı, sürek-
li i çili in arttı ı görülmektedir. Ancak geçicilerde 
88 bin azalmaya kar ın sürekli i çilikte yalnızca 36 
bin ki ilik artı  olmu tur. Demek ki geçici i çilik-
ten çıkan 40 binden çok i çi, kamu hizmetinden 
de dı arı çıkmı tır. Geçici i çili in azalması, yarı-
dan fazlasında sürekli pozisyona geçi  ile sonuç-
lanmamı tır.

 3. Sözle meli istihdam, artık yalnızca bir K T gerçe-
i de ildir. Bu grup, K T içinde %34 yer tutarken, 

merkezi ve yerel yönetimlerde %8 oranında yer 
tutmaktadır.

 4. Geçici personel istihdamı, yalnızca bir merkezi yö-
netim gerçe idir.

 5. Merkezi ve yerel yönetimler, tanımına eri ileme-
yen “di er” personelin istihdam edildi i yerdir. Bu 
grupta da ezici ço unluk merkezi yönetimdedir; 
yerel yönetimler ‘di er’in yalnızca % 10’luk bir bö-
lümüne sahiptir.

*  *  *

Türk kamu yönetiminde istihdamın temeli memur-
luktur. Memurlar ve memur kapsamında ek kurallara 
ba lanmı  ö retim üyeli i, subaylık, yargıç-savcılık, kı-
saca ‘di er kamu görevlileri’ dünyası 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile düzenlenmi tir. 657 sayılı yasa 
“memur” statüsünü 4. Maddede A paragrafında düzen-
lemi , “4-A” kariyer sisteminin simgesi olan sayı ve harf 
olmu tur. 4-A, günümüzde de gücünü sürdürür. Ancak 
bu güçte (1) özel sektörde geçen hizmetin giderek daha 
fazla kısmının kamu hizmetinde geçmi  gibi sayılmasıyla
kamu yöneticilik makamlarının özel sektöre açılmasıyla;
(2) üç derece birden yükselmeyi mümkün kılan “asansör 

yükselme” kurallarının kabul edilmesiyle; (3) yardımcı
hizmetler sınıfındakilerce yapılan i lerin 1988 yılında
ihaleyle gördürülmesine yol açılmasıyla; (4) aynı kura-
lın sa lık ve yardımcı sa lık hizmetleri için de geçerli kı-
lınmasıyla; (5) lojman, tatil kampı, memur çocuklarına
burs, kre , ula tırma servisi, vb. ek getirilerin ortadan 
kaldırılmasıyla; ve elbette (6) ya amı sürdürmeye yetme-
yecek maa  düzeyi ile büyük bir gerileme yaratılmı tır.
Günümüzde, 2010 yılından ileriye do ru yeni bir adım
atılmakta, memurluk “mesleki uzmanlık sistemi” getirile-
rek ku atılmak istenmektedir. Tarım Bakanlı ı’nın kuru-
lu unu düzenleyen yeni yasa tasarısı bu adımın ba lıca
örne idir; buna göre bakanlıkta artık ana i ler “memur” 
tarafından de il “tarım uzmanı” tarafından yürütüle-
cektir. Kariyer sistemi, bu yolla parçalar halinde “kadro 
sistemi”ne, yani sözle meli istihdamı mümkün kılan “i
sınıflama” sistemine dönü türülmek istenmektedir.

Siyasal iktidar tarafından, memurlara “grevli toplu 
sözle meli sendika hakkı verme” amacıyla 9-10 ubat
2010’da Abant’ta düzenlenen çalı tay, gerçekte kamu 
personel rejiminde kariyer sistemine son vererek kadro 
sistemine geçme projesinin bir parçası olarak düzenlen-
mi ti. Yetkililer de i ik zamanlarda, “hem kariyer siste-
mi –yani ya amboyu meslek- hem grev-toplu sözle me
hakkı bir arada olmaz” inancında olduklarını açık bir 
dille ilan etmi lerdir. Yapılmak istenen ey,memuriyet
statüsünün ortadan kalkması, “i  akdine dayalı” kamu 
çalı anları sistemi kurulmasıdır. Grevli-toplusözle meli
sendika hakkının tanınması bu ko ula ba lanmak isten-
mektedir. Burada sorun, sözle meli istihdam ko ullarında
kamu görevlilerinin “sendikal örgütlenme hakkı”nı kul-
lanamaz duruma dü ecek olmalarıdır. Sendika hakkının
fiilen kullanılamadı ı bir ortamda, bunun ‘grevli-toplu-
sözle meli’ olması elbette hiçbir anlam ta ımaz. Nitekim 
KAMU-SEN ve KESK bu tehlikeyi zamanında görmü  ve 
siyasal iktidarın çalı tay davetini geri çevirmi lerdir. Her 
iki sendika da do ru bir biçimde, grevli-toplu sözle meli
sendika hakkına “ imdi” sahip olduklarını ilan etmi ler,
kariyer sisteminin –memuriyet rejiminin- terk edilerek 
kadro –sözle melilik- rejimine geçi i kabul etmeyecek-
lerini açıklamı lardır. [Konfederasyonlar, 8 ubat 2010 
Basın Açıklamaları]

657 sayılı yasanın “4-D”si de özel anlam yüklüdür. 
Kamu kesiminde i çi çalı tırmak, bu sayı ve harf çiftiyle 
mümkün kılınmı tır. Yirminci yüzyıl boyunca devletin 
iktisadi ve toplumsal ya amda yalnızca planlayan ve de-
netleyen bir aktör de il, giderek daha fazla alanda do ru-
dan üretici ve hizmet sunucusu olarak yer alması, kamu 
i çili i’nin de geni lemesine yol açmı tır. çiler her ne 
kadar piyasadaki istihdamı düzenleyen  Kanunu kap-

56

Kaynak: 2004 rakamları Birgül Ayman Güler, Kamu Personeli: Sistem ve Yönetim, 
mge, Ankara 2005, s. 131; 31 Aralık 2009 rakamları yukarıdaki çizelge.
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samında yönetilmi se de, kamu kesimi bu alana kendi 
kurallarını da eklemi tir. Kamu i çili i, kamu hizmeti 
üretmenin gerektirdi i süreklilik, i  güvencesi, örgütlü-
lük ve toplu sözle me düzeni içinde piyasadaki i çilikten
farklı bir konuma yükselmi tir. Farklı konum, basit bir 
uygulama de i ikli iyle, i çilikte süresi belirsiz hizmet 
sözle mesine dayanmakla yaratılmı tır. Ba ka bir deyi -
le kamu mantı ı kar ısında uzun yıllar etkisiz kalan 
Kanunu’nun piyasa mantı ı, 1980’li yıllarda kendini ve 
piyasa temelinde kurulmu  olan iç gücünü göstermi tir.
Bu yasa, özelle tirme politikasının gereklerini kar ıla-
ma bakımından uygun bir araç oldu unu kanıtlamı  ve 
kamu i çili inde hizmet akitlerinin “süresi belirli” ve 
“süresi belirsiz” olabilece i kuralı i letilmeye ba lanmı -
tır. 1980’li yıllara kadar farkında olunmayan ey uygula-
maya girmi  ve yukarıdaki çizelgede de görüldü ü gibi 
i çilik iki tür i çilik olarak sisteme hızla yerle mi tir.
1980 do umlu küreselci-özelle tirmeci yeni politikanın
kamu i çili i üzerinde “esnekle tirme i lemi” bu yolla 
gerçekle tirilmi tir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “4-B”si, 
sözle meli istihdam türünü tanımlar. Buna göre, istih-
damı güç olacak derecede farklı, üstün, yüksek, ileri 
yetenekler gerektirebilecek, projeye ba lı i lerde, geçici 
olmak üzere nitelikli i gücünün istihdamı yapılabilir.

te bu istisnai gereksinmeler için sözle meli personel 
çalı tırılabilecektir. Kamu istihdamı içinde hep çok sı-
nırlı sayıda kalmı  olan sözle melilik, sistemde ilk olarak 
1980’li yıllarda ve K T dünyasında a ırlık kazanmı tır.
1980’li yıllarda özelle tirme politikası, K T’lerdeki söz-
le meli istihdamının kısa bir süre içinde asıl hale geti-
rilmesiyle ba arılmı tır. Yöneticilik makamları I Sayılı
Cetvele dönü türülüp, II Sayılı cetvel ana memur kütle-
sinin sözle meliye dönü mesini sa layan araç olmu tur.
Merkezi yönetimin en temel yönetsel kurulu larında ise 
sözle melilik “kadro kar ılı ı” ile uygulamaya girmi , bu 
yolla kamu içi maa  ve mali hak dengesi kabul edilemez 
düzeylerde bozulmu tur. Zaman içinde merkezi ve yerel 
yönetimler, yukarıdaki çizelgenin rakamlarında görül-
dü ü gibi, “kadro kar ılı ı olmayan” sözle meli istihda-
mına da yönelmi , böylece istihdamın bu türü, yalnızca
“bir K T gerçe i” olmaktan çıkmı tır.

657 sayılı yasanın, 2009 yılında Tekel i çilerinin hak 
ve hukuk direni leri sayesinde tüm halkın bilgi da ar-
cı ına eklenen ve günümüzde en ünlü olan sayı-harfi,
ku kusuz “4-C”dir. Devlet Memurları Kanunu’nun bu 
en zayıf, en görülmez, en önemsiz paragrafı, 2004 yılına
kadar yılda ençok ikibin ki inin istihdam edildi i bir hü-
kümdür. Bakanlar Kurulu’nu yetkilendiren bu paragraf, 
mevsimlik i lerde çalı tırılması gerekecek ki ilerin, gö-

revlendirilecek kurum, görev ve sayı belirtilerek istihda-
mına olanak vermektedir. Bu çerçevede, örne in Devlet 
statistik Enstitüsü (yeni adıyla TÜ K), kendi bünyesinde 

anketör olarak çalı tırmak üzere yıl içinde 1900 ki inin
istihdamını, ba lı oldu u Devlet Bakanlı ı eliyle ba ba-
kanlı a önermekte, konu Bakanlar Kurulu gündemine 
gelmekte, burada verilen kararla bu ki iler, belirlenmi
görevlerde ve belirlenmi  sayıda olmak üzere istihdam 
edilmektedir. Sözle melilik gibi nitelikli, o nedenle de 
kolay bulunmaz sayılan i gücünün de il, tersine nitelik-
siz i gücünün adam/ay esası çalı masına dayanan bu tür, 
özelle tirme politikasıyla birlikte yükseli e geçmi tir.

Ancak “4-C”nin yükseli i, uygulamalarda, Bakanlar 
Kurulu’nun yetkisini a ması pahasına gerçekle ebilmi -
tir. 657 sayılı yasada tanımlanan “4-C” paragrafı aynen 
öyledir:

Geçici Personel. Bir yıldan az süreli veya mevsimlik 
hizmet oldu una Devlet Personel Ba kanlı ı ve Maliye 
Bakanlı ı‘nın görü lerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları
içinde sözle me ile çalı tırılan ve i çi sayılmayan kimseler-
dir.”

Açıkça görüldü ü gibi yasayla “Bakanlar Kuruluna 
sınırları ve içeri i çok belirli bir yetki verilmi tir. Buna 
göre Bakanlar Kurulu, hangi görevlerin ‘bir yıldan az 
süreli veya mevsimlik hizmet’ oldu una karar verebilir; 
görevin niteli i bu iki özellikten birine uygunsa o görev-
lerde çalı acak ki iler ‘geçici personel’ olarak istihdam 
edilebilir. Oysa 2004 yılından sonra verilen çe itli karar-
larda Bakanlar Kurulu, özelle tirme sonunda açıkta ka-
lan i çileri bu statüde istihdama karar vermi tir; gerçekte 
ise yetkisi bu i te çalı tırılacak görevleri belirlemekten 
ibarettir. Ba ka türlü söylersek, Bakanlar Kurulu “görev-
leri belirlemek” yerine “i çileri belirlemek” uygulaması-
na gitmi tir. Yasayı ihlal etmi tir. Tekel i çilerinin dire-
ni i, hükümeti yasayı ihlal eden bu uygulama kar ısında
uyarmak demektir. Hükümeti hukuka uygun hareket et-
meye ça ırmak demektir. Tekel direni i, bu nedenle aynı
zamanda bir hukuk direni i” olmu tur. [Birgül Ayman 
Güler, “Yetkisiz 4-C ve Yanlı  4-B”, Memleket Mevzuat 
Dergisi, 4/56, ( ubat 2010), s.2-3]

657 4-A’dan ba lar, 4-D’de sona eren istihdam türleri-
ni sıralar. Bu yasada “4-E” yoktur; ba ka bir deyi le yuka-
rıda sunulan çizelgede yer aldı ı görülen “Di er” katego-
risine olanak veren herhangi bir düzenleme söz konusu 
de ildir. E er kamu yönetimi, uygulamada 657’nin dört 
istihdam türü içinde yer alamayan kendine özgü yeni bir 
statü yaratmı sa, kar ımızda farkında olmadı ımız yeni 
bir yasa ihlali daha duruyor demektir.



dosya
kamu personel rejimikamu personel rejimi

*  *  *

Türkiye’de kamu personel istihdamı konusunda ya-
anan ve yukarıda hem rakamsal hem hukuksal özellik-

leri bakımından sözünü etti imiz “esnekle tirme uygula-
maları”, gerçekte büyük bir siyasal tasarının parçasıdır.
Bu, Türkiye’de devlet örgütlenmesini dönü türme tasa-
rımıdır. Tasarım çözümleme, yorumlama, tahmin gerek-
tirmeyecek kadar açık biçimde, dört kurucu unsuru ile 
günümüzde ortaya çıkmı  bulunmaktadır:

 1. Hükümet sistemini parlamenter sistemden ba -
kanlık sistemine dönü türmek.

 2. Bakanlık yapısına dayanan merkezi yönetimi üst-
kurul sistemine dayandırmak.

 3. l esasına dayalı mülki sistem yerine bölgeli-fede-
ral yapılanmaya geçmek.

 4. Merkezi personel sistemi yerine bölgesel ve ku-
rumsal personel rejimine geçmek.

Bugünkü personel rejimi merkeziyet esasına dayan-
maktadır. Personel rejimi, tüm kurumları ve tüm yöne-
tim kademelerini kapsar. Hiçbir kurum, yerel yönetimler 
dahil, 657 sayılı yasa çerçevesinde belirlenmi  kurallar 
dı ında personel istihdam edemez; kendine göre çalı -
ma kuralları belirleyemez. Rejim, personel ilkeleri ve 
usulleri bakımından birlik ilkesine göre kurulmu tur.
Oysa yapılmak istenen, tasarlanan genel yapıya uygun 
olarak, istihdam ilke ve usullerinin kurumlara ve yerel 
birimlerin kendilerine bırakılması, en azından bunların
personel rejimi ve yönetimi bakımından geni  yetkilerle 
donatılmalarıdır. Bu hedef, kamuoyunca daha iyi bilinen 
“bölgesel asgari ücret uygulaması” dü üncesine benzer 
gerekçelerle ileri sürülmektedir.

Personel rejiminin merkeziyet ve birlik ilkesine göre 
de il, kurum-bölge ayırımı temelinde ‘özerklik’ ilkesine 
göre düzenlemek, kariyer sistemini bırakıp “kadro siste-
mi” olarak bilinen ba ka bir rejim kurmayı gerektirir. Ka-
riyer sisteminde asıl olan “memuriyet”tir; kamunun her 
kurumunda çalı abilir olmak demektir. Oysa kadro siste-
mi sözle melilik ve mesleki uzmanlık demektir; yeterlik 
ait olunan uzmanlı a ya da kadroya göre belirlenir.

Kadro sistemi, kısaca söylemek gerekirse, kamu hiz-
metine özel sektör ilke ve usullerini getirmek demektir. 
Günümüzde hem bireyler hem kurumlar ölçe inde uy-
gulanmaya çalı ılan “performans sistemi” bu sürecin bir 
parçası olarak i lemektedir. Kadro sistemlerinde i e giri ,
o kadro için belirlenmi  ko ullara ba lıdır; ko ulları kar-
ılayan herhangi biri kadroya girer ve sözle mesi yeni-

lendi i sürece bu kadroda çalı ıp oradan emekli olabilir. 
Dolayısıyla, kariyer sisteminde oldu u gibi, kamunun 

herhangi bir yerinde yıllık kademe ilerlemesi ve üç yıl-
lık derece yükselmesiyle en yüksek devlet memuriyetine 
gelme beklentisi içine giremez. Her kadro ve her yöneti-
cilik makamı ayrı bir “i e giri  süreci” olarak i ler. Do-
layısıyla kamu istihdamı da yöneticili i de özel sektörle 
bütünle tirilmi  bir dünyaya dönü türülür.

Personel sistemini birlik ilkesine de il, ayrı rejimler 
ilkesine göre kurmak, her kurum ve kademeye geni  tak-
dir yetkisi tanımak, ancak tek yolla sa lanabilir: Perso-
nel rejiminin ya amboyu meslek anlamına gelen kamu 
görevlili ine son vererek, i  tanımları ya da kadro sis-
temini geçerli kılmak.  tanımlama, di er adıyla kadro 
sistemi, i in sözle me esasına göre yapılması demektir. 
Bu sistemde her i , i in niteli ine göre ve kurum ya da 
bölgenin ortalama ücret-maa  düzeyine göre ücretlen-
dirilerek gördürülebilir. Bölgeli-federal, kurum esaslı ve 
dolayısıyla ba kanlık hükümetli bir sistemi ancak böyle 
bir sistem destekleyebilir.

Günümüze dek tanık oldu umuz “esneklik uygula-
maları”nın ileri a amalarını temsil eden bu tür bir per-
sonel rejimi de i ikli i, çe itlili i parlamentoda sa layan
buna kar ılık merkezi yönetimde tek devlet tüzelki ili iy-
le hareket bütünlü ünü koruyan ‘parlamenter hükümet 
sistemi”ne uygun de ildir.

Kamu personel rejimi, yönetim sisteminin nasıl örgüt-
lenece ini belirleyen temel bir unsurdur. Bunu, yalnızca
‘çalı anlar açısından’ sonuçları bakımından dü ünmek
mümkün de ildir. Günümüzde özelle tirme politikası,
hem kamuda hizmet veren çalı anları hem de hizmetle-
rin nitelik ve niceli ini nasıl aynı anda ve aynı iddetle
vuruyorsa, personel rejiminin parça parça ya da topye-
kun de i tirilmesi de kamuda çalı anları ve hizmetleri 
aynı iddette ve do rudan etkileyecektir.

*  *  *

Türkiye’de kamu personel rejimi ku kusuz yeniden 
ve topyekun ele alınarak geli tirilmelidir. Tartı ma ko-
nusu bu de ildir. Tartı ma konusu, geli tirmenin hangi 
esasa, hangi modele göre yapılaca ıdır. Türkiye’nin ba-
ımsızlı ı, kalkınması, toplumsal e itlik sorunlarını çö-

zebilmesi hedefleniyorsa, kamu istihdamında hakların
geni letilip güçlendirilmesi amaçlanıyorsa, bunun için 
kariyer esasına dayalı, ‘birlik - denklik kuralı’ temelinde 
modellenmi  bir personel rejimi seçene i üzerinde du-
rulmalıdır. Kamu i çi ve memur sendikaları do ru yer-
dedirler: “4-B” ve “4-C”ye Hayır! Mücadelesi, do ru
dü ünce üzerinde yükseldiklerinin en açık göstergesidir. 
Belki günümüzde çaba gösterilmesi gereken ey, bu mü-
cadelenin gerçekte nasıl büyük bir tarihsel ve siyasal mü-
cadele oldu unu tüm topluma anlatmaktır.
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Giri

Devlet memuru olmayan, i çi de olmayan kamu gö-
revlili i acaba, esneklik sa lasın diye mi getirilmi tir?
Devlet memurlu u ve i çilik pozisyonları dı ındaki di er
kamu görev ve pozisyonları, gerçekten sözle meli per-
sonel veya geçici personel çalı tırmayı gerektiriyor mu? 
Yoksa, ba langıçta getirilen bu anlamlı esneklik anlayı ı,
günümüzde amacı dı ında mı kullanılıyor veya radikal 
yeni bir personel sistemine geçi in ba langıcı mı ? Çün-
kü, son yıllarda “küçük ama güçlü devlet” ile “düzenle-
yen-planlayan-denetleyen devlet” anlayı ıyla tam kamu-
sal mal ve hizmetler dı ında üretimden giderek çekilip, 
yapan de il daha çok yaptıran hale gelen Türk Kamu Yö-
netiminde, bu esnek/ara istihdam biçimleri daha geçerli 
ve tercih edilir olmaya ba lanmı tır. Ancak, bir hükümet 
politikası olarak süregelen bu uygulamaların, MEB’deki 
ö retmen alımı örneklerinde kar ıla ılan sorunlarına
kar ın toplum gündemine oturması, özelle tirme sonucu 
i çilikten geçici personel kadrolarına geçirilmek istenen 
TEKEL i çilerinin 78 günlük eylemiyle olmu tur. Çün-
kü, bu uygulamalar esnek/ara istihdam amaçlı geçici per-
sonel istihdam için bile fazla esnek olmu tur.

Kamu Görevlisi

Türk Kamu Personel Sistemi kısaca ve genel bir ad-
landırma olarak memur, kamu personeli, kamu görevlisi 
veya kamu hizmeti görevlisi olarak isimlendirilenlerin 
çalı tı ı bir sistem olup, 1982 T.C. Anayasası’nın “Kamu
Hizmeti Görevlileriyle ilgili Hükümler” ba lı ı altındaki
128. maddesiyle hukuki anlamda vücut bulmaktadır.
Çünkü, bu madde ile sistemin nesnesi olan kamu kurum 
- kurulu ları ve kamu hizmetleri ile sistemin aktörleri 
olan kamu görevlileri belirlenmektedir. Buna göre, kamu 
kurum ve kurulu ları olarak Anayasada, “Devlet, kamu 
iktisadi te ebbüsleri ve di er kamu tüzel ki ileri” sayılmak-
tadır. Bunların, genel idare esaslarına göre yürütmekle 
yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdi i asli 
ve sürekli görevlerini yerine getireceklerin, memurlar ile 
di er kamu görevlileri oldukları belirtilmektedir.

Anayasada yer alan bu hüküm, Türk Kamu Personel 
Sistemi aktörlerinin, memurlar ile di er kamu görevlileri 

oldu unu net olarak ortaya koymakta, ancak söz konusu 
hükmün devamında da di er kamu görevliler hakkında
bir bilgi bulunmamaktadır. Çünkü, 128.maddenin ikinci 
fıkrasında “Memurların ve di er kamu görevlilerinin nite-
likleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yüküm-
lülükleri, aylık ve ödenekleri ve di er özlük i leri kanunla 
düzenlenir” denmektedir.

Uygulamaya bakıldı ında di er kamu görevlileri ifa-
desinden anla ılması gereken iki durum kar ımıza çık-
maktadır. lki, bu alanda temel bir yasa sayılan 1965 
tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK)’nda 
dayanmaktadır. Buna göre, DMK’nın 4.maddesindeki 
“Kamu Hizmetleri; memurlar, sözle meli personel, geçici 
personel ve i çiler eliyle gördürülür” hükmü gere ince, di-
er kamu görevlileri ifadesinden memur dı ındaki di er

üç istihdam biçimini anlamak gerekmektedir. stihdam
biçimi adlarından çok madde numaralarına göre memur-
lar 657 sayılı DMK’da 4/A; sözle meli memurlar 4/B; ge-
çici personel 4/C ve i çiler 4/D olarak yer almaktadır.

Di er taraftan, 1967 tarihli 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen subay ve ast-
subaylar; ubat 1983 tarihli 2802 sayılı Hakimler ve Sav-
cılar Kanununda belirtilen hakim ve savcılar; Ekim 1983 
tarihli 2914 sayılı Yüksek Ö retim Personel Kanununda 
belirtilen akademik personeli de di er kamu görevlile-
ri olarak yorumlamak mümkündür. Üstelik bu yoruma, 
özgün personeli ve mevzuatları oldu u için son yıllarda
kurulan düzenleyici ve denetleyici üst kurumlar perso-
nelinin de katılması gerekir.

Dikkat edilecek nokta, kamu görevlisi kavramının
memuru da içine alacak biçimde ortak özellikler ta ıma-
sıdır. Buna göre hizmet açısından kamu görevlisi, asli ve 
sürekli kamu hizmeti verenlerdir. Kurumsal açıdan kamu 
görevlisi, kamusal mal ve hizmet üretmek için, kanunla 
kurulmu  kamu kurum ve kurulu larında istihdam edil-
mi  olmalıdır. Statü açısından kamu görevlisi ise, “görev
yetki ve sorumlulukları ile hak ve yükümlülükleri anayasa 
ve kanunlarla önceden belirlenmi  olanlardır.” Kamu gö-
revlisi kavramına getirilen bu dar tanımlara, tam ve ye-
terli bir tanım getirmek gerekirse:



dosya
kamu personel rejimikamu personel rejimi

Kamu görevlisi; kamu kurum ve kurulu larında asli ve 
sürekli kamusal mal ve hizmetleri kamu yararına üreten, 
görev yetki ve sorumlulukları ile hak yükümlülük ve yasak-
ları anayasa ve kanunlarda belirtilenlerdir.

Bu geni  tanımlama, memurlara ili kin hükümler içe-
ren 657 sayılı DMK’nın hariç tuttu u tüm kamu kurum 
ve kurulu lar personelini de kamu görevlisi kapsamına
almaktadır.

Sözle meli Personel ve Geçici Personel

Kamu görevlileri için çerçeve bir yasa olan 657 sayılı
DMK, bu yasada yer alan istihdam biçimlerinden Devlet 
memurlarına hükümler getirirken, i çiler için genel bir 
yasa olan 4857 sayılı  Kanunu da kamu görevlisi i çi-
ler için geçerli olmaktadır. Oysa sözle meli personel ile 
geçici personelin durumu, mevzuat açısından üvey ev-
lat durumudur. Çünkü, özel durumlar için ara istihdam 
biçimi olarak öngörülmü lerdir. Buna göre sözle meli
personel DMK 4/B hükmünde “Kalkınma planı, yıllık
program ve i  programlarında yer alan önemli projelerin 
hazırlanması, gerçekle tirilmesi, i letilmesi ve i lerli i için 
art olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere 

özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren ge-
çici i lerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Ba -
kanlı ı ve Maliye Bakanlı ının görü leri alınarak Bakanlar 
Kurulunca geçici olarak sözle me ile çalı tırılmasına karar 
verilen ve i çi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri” ola-
rak tanımlanırken; geçici personel DMK 4/C hükmünde 
daha kısa bir biçimde “Bir yıldan az süreli veya mevsim-
lik hizmet oldu una Devlet Personel Ba kanlı ı ve Maliye 
Bakanlı ının görü lerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları
içinde sözle me ile çalı tırılan ve i çi sayılmayan kimseler”
olarak tanımlanmı tır.

Sonuç olarak bu tanımlara göre, bir yıl ve daha fazla 
süreyle nitelikli personel istihdamı için sözle meli per-
sonel; bir yıldan az süreyle ve aslında nitelik aranmayan 
i ler için ise, geçici personel istihdamı amaçlanmı tır.

Özellikle K T’lerde istihdam edilen personelin önem-
li bir bölümü, 399 sayılı KHK ile düzenlenen sözle meli
personelden olu maktadır. Ancak, kamu kurum ve kuru-
lu larının kendi özel kurulu  yasalarında yer alan farklı
i  ve pozisyonlar için kadro kar ılı ı sözle meli personel 
çalı tırma uygulamasıyla, hem yukarıdaki tanım dı ına
çıkılmı  hem de çok farklı ücretlemeler söz konusu ola-
bilmi tir. Geçici personel istihdamına ise, ücreti ve sayısı
DPB ve Maliye Bakanlı ının görü ü alındıktan sonra Ba-
kanlar Kurulunca belirlenen görevler için uygulanması
i lemlerinin uzun olması nedeniyle, geçici i çi çalı tırma
yöntemi daha çok tercih edilir olmu tur.

657 sayılı DMK’ya 1975 yılı de i ikli i ile giren 
4.maddedeki kamu görevlisi farklıla tırması, ülkemizde 
1980’li yıllarda ba layan piyasa ekonomisi ve devletin 
kendisini ekonomiden üretici olarak çekilmesi sonucu, 
zarar etti i ileri sürülerek özelle tirilen kamu kurumları
ve nihayete 2005 yılında ba latılan “yerel yönetim refor-
mu” yasalarında yer alan yapar-yaptırır kamu yönetimi 
sonucu istihdamdaki esneklik, özellikle memur ve i çi
dı ındaki istihdam biçimlerinin daha çok kullanılmasına
yol açmı tır. Hatta daha da öte iki önemli geli me olmu -
tur. Bunların ilki sürekli i çinin yanı sıra geçici personel, 
“geçici i çi”ye dönü mü tür. Geçti imiz dönemde sayı-
ları 218 bin 733 olan geçici i çilerin tamamı kadroya alı-
nabilmi tir. kincisi ise, kamu kurum ve kurulu larının
kendi iç hizmetlerindeki güvenlik, temizlik, ula tırma,
yemek vb. pek çok i in hizmet alımıyla yapılmaya ba -
lanmasıdır. Üstelik bu i leri yapmak üzere kuruma özel 
irketin sorumlulu unda giren elemanlar için fiili durum 

yaratılarak, büro vb. ba ka i ler de verilmi tir. Hizmet 
alımıyla güvenlik hizmetlerini yerine getiren irket ele-
manları için bir süre sonra, çi leri Bakanlı ı tarafından
ulusal düzenleme yapılması gerekmi tir. Hizmet alımı-
na ili kin bu geli me, kamu kurumlarındaki israf ve ve-
rimsizlik azalmadıkça, devam edecek ve özelle tirmeyle
veya etkin hizmet verme hedefi gerekçe gösterilerek 4/B 
ve 4/C istihdamına yönelme olacaktır. Bunun en iyi ör-
ne i özelle tirilen TEKEL’in, eski i çisi 13 bin 800 ki iyi
sürekli kadroda çalı tırmak yerine geçici personel statü-
sünden çalı tırma politikasıdır.

Geçici Personel Statüsüne li kin Geli meler

Ne i  yasasına göre i çi, ne de 657 sayılı DMK’ya göre 
memur sayılan 4/B ve 4/C personel, Bakanlar Kurulu ta-
rafından her yıl çıkarılan bir kararnameyle belirlenmekte 
ve kaç ki inin hangi kurumda ve hangi artlarla çalı tırı-
laca ına ili kin hükümler Resmi Gazetede yayımlanmak-
tadır. Özelle tirme öncesinde 110 yaprak tütün i yeri, 6 
sigara fabrikası, 19 alkollü içki üretim tesisi, 84 pazar-
lama müdürlü ü, 10 tuz i letmesi, bir kibrit fabrikası,
bir ambalaj fabrikası ve bir suni ipek ve viskoz fabrikası
olan bir kurulu ken, bugün 57 yaprak tütün i yeri, iki 
tuz i letmesi ve bir ambalaj fabrikasından olu an özel-
le tirilmi  TEKEL irketinde çalı an sayısı, 30.124’ten 12 
bine dü mü tür. çi olarak çalı ırken birden bire geçici 
personel statüsünde çalı mak zorunda bırakılan TEKEL 
i çilerinin eylemi sonunda bu kez Bakanlar Kurulu, 4 u-
bat 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15759 
sayılı Kararıyla, 4/c uygulamasında bazı olumlu geli me-
ler sa lanabilmi tir. Buna göre yılda 4-10 ay arasında
düzenlenen sözle me süresi 11 aya çıkartılmı tır. lkö -
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retim mezunlarının maa ları % 17.4 oranında artırılarak
772 liraya; lise mezunlarının maa ları % 15.8 oranında
artırılarak 856 liraya; yüksekö retim mezunların maa la-
rı ise % 14.3 oranında artırılarak 937 liraya sabitlenmi -
tir. Ancak, bu miktarlar i çilerin önceki ücretlerinden 
çok dü ük kalmı tır. Çalı ma saatleri Devlet memurların
için düzenlenen çalı ma saatleri ile aynı kabul edilmi tir.
4/C’li olarak yapılan çalı maların toplam süresi üzerin-
den hesaplanarak i  sonu tazminatı ödenecektir. Daha 
önce her ay için 1 gün kabul edilen izin süresi, çalı ılan
her ay için azami 2 güne çıkartılmı tır. Resmî sa lık ra-
poruyla hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere 
ücretli hastalık izni verilebilmektedir. Geçici personelin 
öncelikle en son çalı tıkları illerde istihdamı; bu illerde 
istihdamlarının mümkün olmaması hâlinde di er illerde 
istihdam edilmesi düzenlenmi tir.

Ancak getirilen tüm bu düzenlemeler, i  güvencesine 
ili kin bir düzenleme olmadı ı sürece geçici personelin 
beklentilerini kar ılamaktan uzak kalmı tır. Örne in,
Geçici personele fazla mesai ücreti ödenmemesi; hizmet 
sözle mesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair adlar altın-
da herhangi bir tazminat ödenmemesi; önceki i yerinden
almı  oldukları ücretlerin kazanılmı  hak sayılmaması
söz konusudur. çi sayılmadıkları için i çi sendikalarına
üye olamayan geçici personelin, memur sayılmadıkları
için de memur sendikalarına üye olamaması gerekirken, 
açılan bir dava sonucu memur sendikalarına üyelik artık
mümkün olabilmektedir.

Sonuç

Bir taraftan “E it i e e it ücret” ilkesini sloganla tır-
mak, bir taraftan aynı kurumda hatta aynı odada aynı i i
yapan, ama farklı statüleri gere i farklı hak ve yükümlü-
lüklere sahip oldukları için farklı ücretlemeye gidilmesi, 
hem kurum içi barı ı bozmakta hem de halkın devlete 
olan adalet güvenini sarsmaktadır. Bugün, kapatıldı ı
için il özel idarelerine aktarılan köy hizmetleri personeli, 
belirlenen norm kadroları alt üst etmekte, verimsiz ça-
lı ma ikayetleri ve farklı ücret hakları nedeniyle iç barı
bozulmaktadır. Benzer bir durum üniversitelerde de ya-
anmakta, 2547 sayılı Yüksekö retim Kanunu’nun 50/d 

maddesi gere ince ö retim yardımcılı ı kadrosuna her 
defasında bir yıl için olmak üzere atanan lisansüstü ö re-
tim yapan ö rencilerin, doktora tezleri savundukları gün 
çalı ma süreleri sona ermektedir.

Temel bir kamu görevlisi olarak çalı an Devlet me-
muru, uygulamada bir taraftan statüye dayalı konumuna 
hiç te uygun olmayan pek çok i i yaparken, di er bir de-
yi le Devlet otoritesini öncelikle ve üstünlükle kullanma 
gücü ve yetkisine sahip Devlet memurlarından örne in

yardımcı hizmetler sınıfına ait i lerle, teknik hizmetler 
sınıfına giren i leri yapması beklenirken; pek çok ta -
ra ve yerel birimde i çiye, sözle meli personele, geçici 
personele hatta geçici i çiye Devlet memuruna emanet 
edilen i lerin yapıldı ı görülmektedir. Merkezde ise, pek 
çok büro i inin hizmet alımı irket elemanlarına yaptırıl-
dı ı bilinmektedir.

 güvencesi ile ters orantılı oldu u dü ünülen toplu 
i  sözle mesi ve grev hakkının Devlet memurlarınca kul-
lanılamamasına tepki verenlerin, 4/B ve 4/C personelde 
olmayan pek çok ayrıcalı ı gözetmek yerine, kamuda gö-
rülen kısmen daha yüksek ücretler ve daha iyi sendikal 
haklar nedeniyle i çilere özenmesi rastlanan bir kar ıla -
tırmadır. Dolayısıyla zaten sayıları oldukça az olan 4/B ve 
4/C grubunun seslerini TEKEL eylemi dı ında duyurma-
ları, bu i sizlik ortamında imdiye kadar pek mümkün 
olamamı tır. Oysa, Devlet memurlarının giderek daha 
çok sendikal hak elde etmeleri, % 50’ye varan orandaki 
sendikala mayla imkan dahilinde görünmektedir. Özel 
sektörde % 3.5 gibi çok küçük bir sendikala maya sahip 
i çiler tarafında ise, kamu görevlisi kökenli i çilerin sen-
dikal yapılanması, daha eski bir geçmi e sahip oldukları
ve daha güçlü oldukları için mevcut olunan hakların ko-
runması ve hükümete kar ı daha etkili muhalefet yapıla-
bilmektedir.

Görüldü ü üzere sayıları az olan, hukuki dayanak-
ları yasadan çok yürütmenin idari bir i lemine dayanan, 
arkalarında onları destekleyecek sendikal örgütlenmeleri 
bulunmayan, ve en önemlisi son dönem hükümetlerin 
liberal politikaları gere i en uygun istihdama biçimi ola-
rak görülüp adeta istismar edilen bu esnek/ara çözüm 4/
B’deki sözle meli personel ile 4/C’deki geçici personelin 
durumu, bundan sonra da düzelecek/iyile ecek gibi gö-
rünmemektedir. Bu nedenle, bütçe kısıtları ve yeni kamu 
yönetimi düzeniyle hizmet alımına devam edilecekse ki 
öyle görünüyor; bu iki kayna ın yerini ileride hizmet alı-
mı yapılan firma elemanları alacaktır. O halde kamu gö-
revlisi olarak geriye Devlet memuru ile i çilerden olu an
iki çe it kamu görevlisi kalmalıdır. Sorunları nedeniyle 
en çok ma dur edilen, 4/B ve özellikle de 4/C statüsü 
ve uygulaması kaldırılmalıdır. Çünkü, bundan sonra da 
yürütmenin/hükümetlerin inisiyatifine bırakılacak olan 
bu iki istihdam biçiminin çalı anların lehine olmaktan 
uzak kalaca ı ve haklarında daha çok hizmet maliyetle-
rine göre kararlar alınaca ı açıktır. Ancak, TEKEL i çile-
rinin ma duriyetini önlemek için daha önce SEKA için 
yapılanların benzeri bir uygulamaya gidilmeli, böylece 
eskiden tabi oldukları yasa olan 4857 sayılı  Kanunu 
gere ince özlük hakları korunarak ba ka kurumlara ge-
çirilmeleri sa lanmalıdır.
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Son çeyrek yüzyıldır, yeniden tanımlanan devletin 
rolüne uygun ve onun çalı ma sistemine uyum sa -
layacak personel yönetimi esnek ve geçici istihdam 

ilkesi üzerine yükseltilmeye çalı ılmaktadır. Bunun en 
önemli araçları da sözle meli ve geçici personel istihda-
mıdır. Güvencesiz bir istihdam ekli olarak 1989 yılından
itibaren yaygın bir ekilde kullanılan sözle meli personel 
istihdamının sonuçları toplumda henüz görülmeye ba -
lanmı ken, istisnai zorunluluk nedeniyle kullanılan ge-
çici personel istihdamı 2006 yılından itibaren sözle meli
personel istihdamının yanında güvencesiz çalı manın en 
önemli araçlarından biri olarak varlık göstermeye ba la-
mı tır.  Sözle meli personel istihdamına göre son döneme 
kadar görece gölgede kalan geçici personel istihdamı, as-
lında 2000’li yıllardan itibaren kamu kurumlarında asli ve 
sürekli hizmetleri gören bir istihdam biçimi olarak kulla-
nılmı tır. Sözle melerinin devam edip etmeyece i, tek ta-
raflı fesih edilece i korkusuyla hizmet yerine getirmek zo-
runda bırakılan bu çalı anlar, aynı zamanda uygulamada 
belli bir süre sigortasız çalı tırıldıkları, kadrolu çalı anlara
göre dü ük ücret aldıkları gerçe i ile hizmet görmeye zor-
lanmı lardır.  TEKEL’in özelle tirilmesiyle yeniden gün-
deme gelen bu istihdam türü de i ik kamu kurumlarında
asli ve sürekli kamu hizmetlerinin görülmesinde sıklıkla
kullanılmasına ve çalı anlar açısından büyük hak kayıp-
ları do urmasına ra men kamuoyunun bu kadar ilgisini 
çekmemi , ülke gündemine ancak TEKEL i çilerinin dire-
ni i ile oturabilmi  ve tartı ılmaya ba lanmı tır.

Geçici personel istihdamı 657 sayılı Devlet Memurla-
rı Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan dört istihdam 
eklinden biridir. Di er istihdam biçimleri ise memur, 

sözle meli personel ve i çidir. Kanun kamu istihdamında
memur (4/A) ve i çi (4/D) statüsünü asıl çalı tırma türü 
olarak tanımlarken sözle meli personel (4/B) ve geçici 
personeli (4/C) istisnai zorunluluklar için öngörmü tür.
Kanunda zorunlu istisnai çalı ma türlerinden biri olarak 
geçici personel statüsü, “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik 
hizmet oldu unda Devlet Personel Ba kanlı ının ve Maliye 
Bakanlı ının görü lerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde 
sözle me ile çalı tırılan ve i çi sayılmayan kimseler” olarak 
tanımlanmı tır. Bu statü, bir yıldan az süreli ve geçici nite-
likteki kamu hizmetlerinin yerine getirilmesini sa lamak
üzere olu turulmu tur. Amaç, geçici i lerin kısa süreli 

istihdamla gördürülmesinin sa lanmasıdır. Kanunun be-
lirtti i sınırlar çerçevesinde üniversitelerin sanat bölüm-
lerinde model, Devlet statistik Enstitüsünde istatistikçi, 
Yüksek Seçim Kurulunda yazman olarak ve Kamu ktisadi
Te ebbüslerinde çe itli statülerde geçici personel uygula-
masına yer verilmektedir. Geçici personel istihdamında,
tanımdan da anla ılaca ı üzere, Bakanlar Kurulu Kararı
esas alınmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararı’nın gerekli ol-
ması bu istihdam eklinin sınırlı sayıda ve kurumda ger-
çekle mesine neden olmu tur. Uygulamada bu sayı bin 
ki iyi çok fazla geçmemi tir.

Ancak bu sayı 2000 yılından itibaren hızla artmaya 
ba lamı  ve sözkonusu istihdam türü Özelle tirme Uygu-
lamaları Sonucunda siz Kalan ve Bilahare siz Kalacak 
Olan çilerin Di er Kamu Kurum ve Kurulu larında Geçici 
Personel Statüsünde stihdam Edilmelerine li kin Esaslar
ba lı ıyla yürürlü e konan Karar3  ile özelle tirme politi-
kasının türlü sonuçlarından biri olarak yaygınla tırılmı -
tır. 2010 yılına kadar bu Karar çerçevesinde, kamu kurum 
ve kurulu larındaki geçici mahiyetteki i leri yürütmek 
üzere, bir mali yılda on ayı geçmeyecek ekilde, 657 sayılı
Kanun’un 4/C maddesine göre geçici personel çalı tırılabi-
lecektir. Karara göre; yüksekö renim mezunlarına 19.000 
gösterge rakamının memur maa  katsayısı ile çarpımından
elde edilecek tutar, lise ve dengi okul mezunlarına 17.000 
gösterge rakamının memur maa  katsayısı ile çarpımın-
dan elde edilecek tutar, ilkö retim mezunlarına ise 15.000 
gösterge rakamının memur maa  katsayısı ile çarpımından
elde edilecek tutar dikkate alınarak geçici personele brüt 
aylık ücretler ödenir. Bu Kararda belirlenen ücretlerin üst 
sınırlar olup, ödenecek miktarların Kurumlarınca ayrıca
tespit edilece i ifade edilmektedir.

Geçici personelin çalı ma saat ve sürelerinin belir-
lenmesinde, devlet memurları için tespit edilen çalı ma
saat ve sürelerinin dikkate alınaca ı, ancak geçici perso-
nelin kendisine verilen görevleri çalı ma saatlerine ba lı
kalmaksızın sonuçlandırmak zorunda oldu u ve normal 
çalı ma saatleri dı ında veya tatil günlerinde yapaca ı ça-
lı malar kar ılı ında herhangi bir ek ücret ödenmeyece i
Kararda açıkça belirtilmi tir.

Ayrıca bu Karar do rultusunda geçici personele; çalı -
tıkları her ay için 1 gün ücretli izin verilece i, yıl içinde 
resmi doktor raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalı tık-
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ları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık
izni verilece i ve rapor süresinin 2 günü a ması halinde 
a an kısım için ücret ödenmeyece i belirtilmektedir.

Geçici personelin hizmet sözle mesinin feshinde, ih-
bar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat 
ödenmeyece i ve bu personelin sosyal güvenlik mevzuatı
yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri-
ne tabi olaca ı da Kararda ifade edilmi tir. Özelle tirmeler
sonucunda kamuda istihdam edileceklere ili kin esas ve 
usulleri düzenleyen bu Karar çerçevesinde kurum, te ki-
latı, adedi ve sözle me süresi belirtilen azami 8628 ki i
geçici personel statüsünde istihdam edilecektir. 2005 mali 
yılı için önerilen bu sayıya ek olarak 2565 geçici personel 
kadrosunun tahsisine karar verilmi tir. Daha sonra 2006 
mali yılı için çıkarılan Bakanlar Kurulu kararında bu sayı
arttırılarak 21.193 ki iye çıkarılmı tır. 2007 ve 2008 mali 
yılı için de geçici personel sayısı 21.193 olarak belirlen-
mi tir.

Sayıları yıldan yıla hızla artan geçici personel istihda-
mı kamuoyuna yansıdı ı dönemde özelle tirme nedeniyle 
i siz kalanlara i  sa lama formülü olarak sunulmu tur.
Ancak bu Karar çerçevesinde istihdam edilen geçici per-
sonelin, sözle meleri incelendi inde i  güvencesi konu-
sunda pek çok sorunla kar ı kar ıya bırakıldı ı açıkça
görülmektedir.

2010 yılında TEKEL i çilerinin bu statüye geçirilmek 
istenmesi ile bu istihdam ekli yeniden gündeme gelmi  ve 
ele alınmı tır. 4 ubat 2010 yılında yayımlanan Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bu istihdam ekline ili kin özlük hakla-
rında kısmi iyile tirmeler yapılmak istenmi tir. Yayımla-
nan kararname; hem izin, hem rapor süresi, hem sendikal 
hak, hem ücretler hem de i  sonu tazminatı hakkında bir 
takım düzenlemeler içermektedir. Daha önceki Karar ile 
kar ıla tırıldı ında bir takım farklılıklar getirilmi tir:

Çalı ma süresi 10 aydan 11 aya çıkarılmı tır. Karara 
göre yüksekö renim mezunlarına 21.250 gösterge raka-
mının memur maa  katsayısı ile çarpımından elde edile-
cek tutar, lise ve dengi okul mezunlarına 19.275 gösterge 
rakamının memur maa  katsayısı ile çarpımından elde 
edilecek tutar, ilkö retim mezunlarına ise 17.275 göster-
ge rakamının memur maa  katsayısı ile çarpımından elde 
edilecek tutar dikkate alınarak brüt aylık ücret ödenece i
hükme ba lanmı tır. Daha önce “Ödemeler, görevin ya-
pılmasını müteakiben her ayın 14’ünde yapılır.” eklinde-
ki düzenlemede yer alan gün, 15’i olarak de i tirilmi tir.
Çalı ma saatleri ile ilgili hüküm madde metninde yer al-
mamı tır. lgili ba lık sadece “Geçici personelin çalı ma
saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalı tıkları kurum-
daki Devlet memurları için tespit edilen çalı ma saat ve 
süreleri uygulanır.” cümlesinden olu mu tur.  sonu taz-

minatı adı altında yeni bir hak getirilmi tir. Yıllık izin sa-
yısı arttırılmı tır. Daha önce ayda bir gün olan eklindeki
düzenleme ‘ayda 2 gün ücretli izin’ olarak düzenlenmi tir.
Hastalık izni konusu da yeniden düzenlenmi , “Geçici 
personele, resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar
için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni 
verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca 
ödenen geçici i  göremezlik ödene i ile i  kazası veya mes-
lek hastalı ı sonucu ba lanan sürekli i  göremezlik geliri 
ilgilinin ücretinden dü ülür.” eklinde de i tirilmi tir.

Geçici personel öncelikle en son çalı tıkları illerde, bu 
illerde istihdamlarının mümkün olmaması hâlinde di er
illerde istihdam edilir, eklinde bir madde esaslara yazıl-
mı tır. Kararname ekinde üniversitelere 4.500 kontenjan 
verilmi  olup, bu sayının üniversitelere da ılımını Devlet 
Personel Ba kanlı ı yapacaktır. Üniversiteler ve kontenjan 
verilen di er kurumlar göz önüne alındı ında TEKEL i çi-
leri genel olarak ikamet ettikleri illerde çalı tırılacaktır.

Bu kararname görünü te geçici personelin özlük hak-
larına ili kin bir takım “iyile tirmeler” yapmı  gibi gözük-
se de, aslında sürekli-yani kadrolu- personel istihdamıyla
kıyaslandı ında “güvencesiz” yapısını sürdürmektedir. 
Geçici personelin özlük haklarına ili kin kısmi düzen-
lemeler yapılsa da bu istihdam türü i  güvencesi bulun-
mayan, izin bakımından kamu personeli haklarını piyasa 
düzeyine indiren, sürekli ilerleme ve yükselmeye açık bir 
çalı ma düzeni olu turan kariyer ilkesi dı ında yer alan, 
idarenin sözle mesini fesih etme konusunda çok geni
bir takdir yetkisine sahip oldu u, emeklilik hakkına sa-
hip olmayan bir istihdam ekli olarak kullanılmaya devam 
edilecek gözükmektedir. Geçici hizmetler dı ında asli ve 
sürekli kamu hizmetlerinin de istihdam ekli olarak önü-
müzde günlerde kar ımıza daha sık çıkacaktır. Çalı anın
“sömürüsü”ne dayanan geçici personel istihdamı uygula-
masının sonuçları TEKEL direni i ile bir anlamda gözler 
önüne serilmi  hem toplumda hem de çalı anlar arasında
“farkındalık” yaratmı tır.

Notlar

1 Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim 
Bilimleri Anabilim Dalı, e-mail:ozkal@politics.ankara.edu.tr

2 Dr. Mersin Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi Kamu Yöne-
timi Bölümü, e-mail:aytulguneser2002@yahoo.com

3 Kamu kurum ve kurulu larındaki geçici mahiyette i leri yürütmek 
üzere geçici personel istihdamı ve bu personele ödenecek ücretler 
hakkındaki ekli Kararın yürürlü e konulması; Maliye Bakanlı ı-
nın görü üne dayanan Devlet Bakanı ve Ba bakan Yardımcılı ının
2/2/2005 tarihli ve 2153 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin C fıkrası ile 3/5/2004 tarihli 
ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlü e konulan 
“Özelle tirme Uygulamaları Sonucunda siz Kalan ve Bilahare siz
kalacak Olan çilerin Di er Kamu Kurum ve Kurulu larında Geçici 
Personel Statüsünde stihdam Edilmelerine li kin Esaslar” a göre, 
Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2005 tarihinde kararla tırılmı tır.



TBMM’de kabul edilen Ana-
yasa de i ikli i paketinde 
Anayasanın sendikal hakları

düzenleyen maddelerinde de kimi 
de i iklikler öngörülüyor.1 Bu de i-
iklikler sendikal haklarda bir ilerle-

me sa lıyor mu, yoksa Anayasanın
sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili 
kısıtlayıcı hükümleri korunuyor 
mu? Bu yazımızda bunu ele almaya 
çalı aca ız. Adalet ve Kalkınma Par-
tisi Grup Ba kanı stanbul Milletve-
kili Recep Tayyip Erdo an ve 264 
Milletvekili tarafından sunulan Ana-
yasa de i ikli ine ili kin kanun tek-
lifi ile Anayasanın sendikal hakları
düzenleyen a a ıdaki hükümlerinde 
a a ıdaki de i iklikler yapıldı.2

Anayasanın 51. maddesinin dör-
düncü fıkrasında yer alan “Aynı
zamanda ve aynı i  kolunda birden 
fazla sendikaya üye olunamaz” hük-
mü yürürlükten kaldırılmaktadır.

Anayasanın 53. maddesinin ke-
nar ba lı ı “A. Toplu i  sözle mesi ve 
toplu sözle me hakkı” olarak de i ti-
rilmi , üçüncü ve dördüncü fıkraları
yürürlükten kaldırılmı tır. Kaldırı-
lan 53. maddenin dördüncü fıkra-
sı “Aynı i yerinde, aynı dönem için, 
birden fazla toplu i  sözle mesi ya-
pılamaz ve uygulanamaz” hükmünü 
içermektedir. Ayrıca 53. maddede 
yer alan “toplu görü me” mekaniz-
masına ili kin hükümler yürürlük-
ten kaldırılarak a a ıdaki fıkraların
eklenmektedir:

“Memurlar ve di er kamu görev-
lileri, toplu sözle me yapma hakkına
sahiptirler.

Toplu sözle me yapılması sırasın-
da uyu mazlık çıkması halinde taraf-
lar Kamu Görevlileri Hakem Kuru-
luna ba vurabilir. Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu kararları kesindir ve 
toplu sözle me hükmündedir.3

Toplu sözle me hakkının kapsamı,
istisnaları, toplu sözle meden yarar-
lanacaklar, toplu sözle menin yapıl-
ma ekli, usulü ve yürürlü ü, toplu 
sözle me hükümlerinin emeklilere 
yansıtılması,Kamu Görevlileri Ha-

kem Kurulunun te kili, çalı ma usul 
ve esasları ile di er hususlar kanunla 
düzenlenir.”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-
nın 54. maddesinin “Grev esnasında
greve katılan i çilerin ve sendikanın
kasıtlı veya kusurlu hareketleri so-
nucu, grev uygulanan i yerinde sebep 
oldukları maddî zarardan sendika 
sorumludur” hükmünü içeren üçün-
cü ve “Siyasî amaçlı grev ve lokavt, 
dayanı ma grev ve lokavtı, genel grev 
ve lokavt, i yeri i gali, i i yava latma,
verim dü ürme ve di er direni ler ya-
pılamaz” hükmünü içeren yedinci 
fıkralarının yürürlükten kaldırıl-
maktadır.

Memura ve Emekliye Toplu 
Sözle me Hakkı Tanınmıyor

Peki, bu de i iklikler ne anlama 
gelmektedir? De i iklikler sendikal 
haklarda gerçekten bir geni leme
sa lıyor mu ve Uluslararası Çalı ma
Örgütü (ILO) normları ile uyumlu 
mu? Ne yazık ki bu soruya olumlu 
yanıt vermek mümkün de il. De i-
iklikler yeni haklar sa lamamakta-

dır. Bazı ifadeler ve engeller anayasa 
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metninden çıkarılıyor ama onların
yoklu unu aratmayan ve onların i -
levini yerine getiren düzenlemeler 
korunuyor. 1982 Anayasasının bir 
oya gibi örülmü  yasakçı mantı ı
nedeniyle bu gibi kısmi de i iklik-
lerle demokratikle me sa lanması
olanaksızdır.

51. Maddede yer alan aynı anda 
iki sendikaya üyelik yasa ı kaldırılı-
yor. Ku kusuz bu de i mesi gereken 
bir kuraldır. Ancak 51. maddede yer 
alan en önemli sınırlama i çilerin
ve kamu görevlilerinin (memurla-
rın) sendikal haklarının ayrı ayrı
düzenlenmesidir. 51. Maddede yer 
alan “ çi niteli i ta ımayan kamu 
görevlilerinin bu alandaki haklarının
kapsam, istisna ve sınırları gördük-
leri hizmetin niteli ine uygun olarak 
kanunla düzenlenir” hükmü korun-
maktadır.

Öte yandan 2822 sayılı Yasada 
yer alan yetki prosedürü de i me-
den, referandum yasala madan ve 
ço ulcu bir toplu pazarlık sistemi 
olu turulmadan aynı anda iki sen-
dikaya üyelik yasa ının kaldırılması
göstermelik bir de i iklik olarak ka-
lacak ve yetki kaoslarını artırmaktan
ba ka i e yaramayacaktır. 51. mad-
dede yapılan de i iklik ILO norm-
larını kar ılamaktan uzaktır. 51. 
maddenin “Herkesin haklarını ve 
çıkarlarını korumak ve geli tirmek
için sendika kurmaya hakkı vardır”
eklinde de i tirilmesi gereklidir. 

Yapılacak de i iklik ile çalı anlar
yanında çalı mayla ilgili hakları kul-
lanan di er toplumsal kesimlerin 
(emekliler, i sizler, çiftçiler ve ö -
renciler) de sendikala ması güven-
ceye kavu turulmalıdır.

53. maddede yapılan de i iklik
ile kamu görevlilerine toplu sözle -
me hakkı verildi i ileri sürülmekte-
dir. Oysa 53. maddenin özü korun-
makta sadece toplu görü menin adı
toplu sözle me olarak de i tirilmek-
te ve zorunlu tahkim mekanizması
getirilmektedir. Böylece grev hakkı
dı lanmakta ve aslında örtülü bir 

grev yasa ı getirilmektedir. Taraf-
lar anla amazsa Kamu Görevlileri 
Hakem Kuruluna ba vurulması ön-
görülmektedir. Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu ile bugünkü Yüksek 
Hakem Kurulu (YHK) gibi bir yapı
öngörülmektedir. Bilindi i gibi YHK 
i veren ve iktidar a ırlıklı yapısı
nedeniyle 12 Eylül’den sonra i çi
haklarını budayan bir mekanizma 
olmu tur. Yapısı yasa ile belirlene-
cek Kamu Görevlileri Hakem Ku-
rulunun hükümet a ırlıklı olaca ını
sır de il.

53. maddede yapılan de i iklik
ile bütün kamu görevlileri grev hak-
kından yoksun bırakılmakta ve adeta 
örtülü bir grev yasa ı getirilmekte-
dir. Bu durum ILO sözle melerinin,
ILO denetim organı kararlarının ve 
nsan Hakları Avrupa Mahkemesi 

( HAM) kararlarının açıkça ihlalidir. 
Bu nedenle grev hakkını içermeyen 
toplu sözle me hakkı göstermelik 
olmaktan ileri gitmeyecektir.

Maddede yapılan de i iklik top-
lu sözle me hükümlerinin emekli-
lere de yansıtılması öngörülmekte-
dir. Ancak bu durum kamuoyunda 
“emeklilere toplu sözle me hakkı”
sa landı ı gibi algılanmaktadır. Ön-
celikle sorulması gereken soru: ol-
mayan bir toplu sözle me hakkından
emeklilerin nasıl yararlanaca ıdır.
Emeklinin toplu i  sözle mesinden
yaralanması gerçekten isteniyorsa 
daha uygun yollar var. Öncelikle 
hükümet emeklilerin sendikala -
ması önündeki fiili engelleri kaldır-
malıdır. Emeklinin sendikal hakları
için 51. madde emeklilerin sendi-
kala masını kolayla tıracak ekilde
de i tirilmelidir. Dahası emeklilerin 
çalı ırken üyesi oldukları sendika-
larda üyeliklerinin devamının yolu 
açılmalıdır.

Hükümetin ısrarı ile kapatılan
Emekli-Sen davası HAM’da görül-
mekte iken, hükümet tarafından
hazırlanan sendikal yasa de i iklik-
lerinde emeklinin sendikal hakları
göz ardı edilirken, emeklinin sendi-

ka üyeli i yasa ı sürerken emekliye 
toplu sözle me hakkından söz edil-
mesi inandırıcı de ildir.

Grev Yasakları Kalkmıyor: Hak 
Grevi, Genel Grev, Dayanı ma
Grevi Serbest Hale Gelmiyor

Grev hakkını düzenleyen Ana-
yasanın 54. maddesi bilindi i gibi 
aslında grev hakkını ortadan kal-
dırmaktadır. De i iklik ile 12 Eylül 
darbesinin adeta simgesi olan bu 
maddenin özünde bir de i iklik ya-
pılmıyor. Genel, grev, siyasi grev, i
yava latma ve i yeri i gali gibi yasak-
lar Anayasa metninden çıkarılıyor.
Peki, böylece her türlü grev olanaklı
hale mi geliyor? Genel grev serbestî-
si mi geldi? Hak grevi mümkün hale 
mi geldi?

Bu sorulara olumlu yanır vermek 
mümkün de il. 54. maddede yapı-
lan de i iklik sonuç do urucu, hak 
sa layıcı de ildir. 54. maddenin 1. 
fıkrasında yer alan asıl yasak devam 
ediyor. 54. maddenin 1. fıkrasında u
hüküm yer alıyor: “Toplu i  sözle me-
sinin yapılması sırasında, uyu mazlık
çıkması halinde i çiler grev hakkına
sahiptirler.” Buna göre i çiler sadece 
ve sadece toplu i  sözle mesi sırasın-
da uyu mazlık çıkması halinde grev 
hakkına sahiptir. Anayasa bunun 
dı ındaki bütün grevlerin yolunu 
kapatmaktadır. Yasalar bunun dı ın-
daki bütün grevleri kanunsuz grev 
saymaktadır. Maddenin ilk fıkra-
sındaki yasak devam etti i sürece 7. 
fıkradaki yasakları kaldırmak sadece 
görüntüyü kurtarmak olacaktır. Öte 
yandan 54. maddenin grev erteleme 
ve yasaklarına olanak veren hüküm-
leri de aynen korunmaktadır. Grev 
ertelemelerinin grevleri olanaksız
hale getirdi i bilinmektedir.

De i iklikler ile ne kamu görev-
lileri ile i çiler arasındaki sendikal 
ayırımcılık ortadan kalkıyor, ne 
kamu çalı anına ve emekliye toplu 
sözle me hakkı geliyor, ne de grev 
yasakları kalkıyor. Sendikal yasak-
ların özü korunuyor. Sadece ana-
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yasanın sendikal konulardaki hü-
kümleri makyajlanıyor. Sadece zarf 
de i iyor.

De i iklik Teklifleri ILO ve HAM
Kriterlerine Aykırıdır

Anayasada yapılan de i iklikler
sendikal konularda esasta bir ilerle-
me sa lamıyor ve makyaj düzenle-
meler olarak kalıyor. Dahası öneriler 
Türkiye’nin onayladı ı ve uymakla 
yükümlü oldu u uluslararası sözle -
meleri ihlal eder nitelikte.

De i iklik teklifinin gerekçesin-
de ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözle me-
lerine atıf yapılmaktadır. Bu nedenle 
ilk bakılması gereken nokta öngörü-
len de i ikliklerin Türkiye için ba -
layıcı olan ve evrensel olarak kabul 
edilmi  kurallara uygunlu udur.
Bunun içinde öncelikle ILO (Cenev-
re) ve HAM (Strazburg) normlarına
bakmak gerekir.4 Siyasi partilerin 
kapatılması konusunda Venedik 
kriterlerine sıkı sıkıya sarılan (ancak 
bunların da bir kısmını görmezden 
gelen) de i iklik teklifi, Cenevre 
kriterlerini de Strazburg kriterlerini 
de dikkate almıyor. Dahası bu kri-
terleri çi neyebiliyor.

Anayasa de i iklikleri sendikal 
haklar konusunda Uluslararası Ça-
lı ma Örgütü (ILO) ve nsan Hakları
Avrupa Mahkemesi ( HAM) tarafın-
dan defalarca teyit edilen temel bir 
ilkeyi göz ardı etmektedir. Bu ilke, 
sendikal hakların bir bütün oldu-
u ve bölünemeyece idir. ILO ve 
HAM’a göre sendika hakkı do ru-

dan toplu sözle me ve grevli toplu 
eylem hakkını içermektedir. Grev ve 
toplu eylem hakkını içermeyen bir 
toplu sözle me hakkı gerçekte sen-
dika hakkının ihlalidir.

HAM, son yıllarda sendika-
lar haklar konusunda Türkiye ile 
ilgili dört davayı karara ba ladı.
Türkiye’nin tümünü kaybetti i ve 
tümü de kamu görevlilerinin sendi-
kal haklarına ili kin olan bu davalar 
unlardır: Tüm Haber-Sen ve Çınar

kararı, 2006; Demir-Baykara Kararı,
2006, Karaçay Kararı: 2007, Satılmı
ve Di erleri Kararı, 2007. HAM,
Türkiye ile ilgili verdi i bu kararla-
rında kamu görevlilerin toplu eylem 
yapmasını ve i  bırakmasını HAS’ın
11. maddesine uygun bulmu  ve bu 
hakkı kullanan kamu görevlisinin 
cezalandırılmasını HAS’in ihlali 
olarak de erlendirmi tir.

Hem ILO’nun hem de HAM’ın
istikrar kazanmı  görü ü sendikal 
haklarının ayrılmaz ve parçalanmaz 
bir bütün olu turdu u yönündedir. 
Sendika hakkının toplu sözle me ve 
grevi de içeren toplu eylem hakkıyla
bir bütün olu turdu u artık ulusla-
rarası çalı ma hukukunun temel bir 
kuralıdır.

ILO ve HAM kriterlerinin bir di-
er önemli yanı, grevli toplu sözle -

meli sendika hakkının ayırımsız tüm 
çalı anlara tanımasıdır. Statüleri, i -
teki durumları ve çalı ma biçimleri 
ne olursa olsun bütün çalı anların
sendikal haklara sahip oldu u kabul 
ediliyor. Kamu görevlilerinin grev 
hakkından mahrum bırakılması ve 
devletin bu konuda olumlu düzen-
leme yapmaması HAM tarafından
sendika hakkının ihlali olarak kabul 
edilmektedir.

Anayasanın 90. Maddesinin Gere i
Yapılmalıdır

AKP hükümetleri, Türkiye’nin 
uygulamakla yükümlü oldu u ILO 
ve HAM kriterlerine ra men sendi-
kal haklar konusunda 8 yıldır hiçbir 
ciddi adım atmamı tır.

Dahası AKP kamu görevlilerinin 
sendikal haklarını, grev hakkını en-
gelleyerek Anayasayı ihlal etmekte-
dir. Aslında Anayasanın 90. maddesi 
gere ince kamu görevlilerin toplu 
sözle me ve grev hakkı zaten güven-
ce altındadır. Çünkü Anayasanın 90. 
maddesi onaylanmı  uluslararası in-
san hakları sözle melerini (ILO söz-
le meleri ve HAS bu kapsamdadır)
iç hukuktan üstün görmekte ve iç 

hukukla çatı ma olması durumunda 
uluslararası sözle melerin do rudan
uygulanmasını emretmektedir.

Anayasanın 11. maddesine göre 
ise Anayasa kuralları yasama, yü-
rütme ve yargı organlarını ba la-
maktadır. Hiçbir tartı maya yer ver-
meyecek biçimde Anayasa’da 2821 
ve 2822 ve 4688 sayılı yasanın ILO 
sözle meleri ve HAS ile çeli en hü-
kümleri geçersizdir. Yargı yerleri 
bu kararlarında iç hukuktaki aykırı
hükümleri de il uluslararası sözle -
meleri esas almalıdır. Hükümetin 
yapması gereken imdi oldu u gibi 
aslında gizli grev yasa ı içeren dü-
zenlemeler yapmak de il. Güvence 
altında olan bu hakların kullanımı-
nı kolayla tıracak olumlu edimler-
de bulunmaktır. Yasama organı da 
faaliyetinde 90. Maddeyi esas almalı
ve uluslararası insan hakları sözle -
melerine aykırı düzenlemeleri kabul 
etmemelidir.

Sözün özü: Önemli bir geni le-
me ve yeni hak sa lamayan sendikal 
haklarla ilgili anayasa de i iklikleri
Anayasanın 90. ve 11. maddelerini 
ihlal eder niteliktedir.

Notlar

1 Bu yazı hazırlandı ında TBMM’de kabul 
edilen Anayasa de i iklikleri Cumhurba -
kanının onayına sunulmu tu.

2 De i iklik teklifi ile ilgili olarak Anayasa 
Komisyonu Raporunu esas aldık. Dönem: 
23 Yasama Yılı: 4, TBMM (S. Sayısı: 497), 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Ba kanı
stanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdo-
an ve 264 Milletvekilinin; 7/11/1982 Ta-

rihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bazı Maddelerinde De i ik-
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/656).

3 AKP Milletvekillerinin teklifinde yer alan 
Uzla tırma Kurulu ifadesi komisyonda 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olarak 
de i tirilmi tir. Adı Uzla tırma Kurulu 
olan bir kurulun tahkim kurulu i levleriyle
donatılması ve kararlarının kesin olması-
nın tuhaflı ı kar ısında böyle bir isim de-
i ikli ine gidildi ini sanıyoruz.

4 ILO merkezinin Cenevre’de HAM’ın
Strazburg’da olması nedeniyle bu kurum-
larının kriterlerini Cenevre ve Strazburg 
kriterleri olarak nitelendirdik.
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kinci Dünya Sava ı sonrasın-
da Temmuz 1944’de sava ın
olumsuz sonuçlarının ortadan 

kaldırılması için Birle mi  Millet-
ler ABD’nin New Hampshire eya-
letinde Bretton Woods kasabasında
“Para ve Finans Konferansı” dü-
zenledi. Bu konferansa 45 ülkenin 
temsilcisi katıldı. Bu ülkeler arasın-
da Türkiye yoktu.

Bu konferansta, uluslarara-
sı para sisteminin yeni özellikleri 
belirlendi; di er yandan da Dünya 
Bankası (DB) ve Uluslararası Para 
Fonu’nun (IMF) kurulması karar-
la tırıldı. IMF 1945 yılında kurul-
du ve 1947 yılında çalı malarına
ba ladı. Türkiye de aynı yıl IMF’ye 
katıldı. Özetle IMF’nin amacı ulus-
lararası rezerv yetersizli ini gider-
mek ve likidite yaratmaktır. 2010 
yılında IMF’ye üye ülke sayısı
186’ya ula tı.

Halen IMF’de oy ve söz hakkı-
nın yüzde 61’ini 14 sanayile mi
ülke denetliyor. Di er 172 ülke ise 
geriye kalan ile yetinmek zorunda. 
ABD’nin “evet” demedi i bir kara-
rın IMF’den geçmesi olanaksız.

Türkiye IMF ile ilk stand-by 
anla masını 1958 yılında ve bir yıl
süreli olarak yaptı. Stand-by anla -
malarına devam edildi, bu anla -
maların ço unlu u bitmesi gereken 
zamandan önce ba arısızlıkla sona 
erdi. Temmuz 1998 tarihinde yapı-
lan Yakın zleme Anla ması ile ba -
layan sürece IMF patentli program 
hakim oldu.

Sovyetler Birli i da ılıp da ABD 
tek süper güç olarak kalınca IMF 
üzerindeki baskısını giderek artırdı

ve IMF, ABD hazinesinin dedikle-
rini yapan bir kurum haline geldi. 
1990’ların ikinci yarısından itibaren 
ABD Hazinesinin IMF yönetimi üze-
rindeki baskısı en üst düzeye çıktı.
Amerikan Kongresinin, her kota 
artırımındaki baskısıyla Amerikan 
Hazinesi IMF’de ipleri iyiden iyiye 
eline aldı ve IMF giderek Amerikan 
yönetiminin bir depatmanı haline 
geldi.1

IMF’nin Amerikan yönetiminin 
bir departmanı haline geli inin en 
açık örne ini Türkiye’den verebili-
riz. Türkiye, 2000 yılına ba larken
IMF ile 18. stand-by düzenlemesi-
ne gitti. Ancak bu düzenlemenin 
öngördü ü program uygulanırken
Kasım 2000’de ve ubat 2001’de 
krizler ya andı. IMF, Türkiye’ye 
dalgalı kura geçmesi ko uluy-
la yeniden destek verdi. Ancak 
Türkiye’yi gereken reformları yap-
madı ı için a ır bir dille ele tirme-
yi de sürdürdü. Türkiye ABD için 
stratejik bir önem kazandı ında da 
Türkiye’yi üzerine dü enleri yapan 
bir ülke olarak lanse etmeye ba la-
dı. Ardından 19. stand-by düzenle-
mesi yapıldı ve Türkiye’ye destek 
muslukları açıldı.2 20. stand-by 
2008 yılında sona erdi.

Türkiye’de çalı anların temsil-
cisi TÜRK- , IMF politikalarına
kar ı devamlı bir duyarlılık gös-
terdi. TÜRK- , Uluslararası Para 
Fonu-Dünya Bankası patentli po-
litikaların terk edilerek, insana 
öncelik veren ekonomik ve sosyal 
politikaların benimsenmesini isti-
yor.3 TÜRK- , IMF’nin önerdi i
politikaların ulusal çıkarlara aykırı
oldu unu, ba ta çalı anlar olmak 
üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin 
ya ama ve çalı ma ko ullarını kö-
tüle tirdi ini, gelir da ılımını emek 
gelirleri aleyhine ve e itsizlikleri
artırıcı yönde de i tirdi ini, sosyal 
devleti tasfiye etti ini, özel giri im
ve piyasa güçlerini öne çıkararak

ihracat öncelikli bir dönemi ba lat-
tı ını ve ücretlilerin sadece maliyet 
unsuru olarak görülmesine neden 
oldu unu dü ünüyor.4

2010 yılında IMF ile yollar ay-
rılmı  görünüyor. Önümüzdeki 
günlerde IMF Türkiye’ye gelecek. 
Bu geli , öncekiler gibi de il, rutin 
bir ziyaret. IMF, üye ülkelerin ta-
mamına her yıl bir kez bu ziyaret-
leri yapıyor. Ancak IMF ile yeni bir 
stand-by yapılmadan IMF reçetesi 
uygulanacak ise bu politikaların
yarattı ı sorunlar da devam edecek 
demektir.

19-20 Nisan 2010 tarihin-
de Washington’da toplanan G-20 
Çalı ma Bakanları öncesi yapı-
lan toplantıda sendika liderlerine 
Türkiye’de bu güne kadar uygula-
nan IMF programlarının çalı ma
ya amına etkileri anlatıldı; bakanlar 
ile yapılan toplantıda da TÜRK-
yöneticisi yaptı ı konu mada, IMF 
politikalarının, reçetelerinin mevcut 
sorunları gidermedi ini, kronikle -
tirip derinle tirdi ini; istihdam artı-
ı, gelir artı ı, üretim artı ı, sosyal 

geli im gibi pozitif sonuçlar yarat-
madı ını; IMF’nin sadece borçların
zamanında ödenmesinin takipçisi 
oldu unu, tarım kesiminde çalı-
anlar ve çiftçilerin ciddi zararlara 

u radı ını, emeklilik ya ının yük-
seltildi ini, vergilerin artırıldı ını,
kamu desteklerinin azaldı ını, sen-
dikasızla tırma ve i ten çıkarmala-
rın arttı ını, sosyal devletin i levini
kaybetti ini ve bu olup bitenlerden 
memnun olmadıklarını anlatıldı.5

Notlar

1-2 www.mahfiegilmez.com.

3 20. TÜRK-  Genel Kurulu, Kararlar Ko-
misyonu, Ankara, 6-9 Aralık 2007, s. 2.

4 IMF-DB Kav a ında Türkiye Sendikal 
Yakla ımı, TÜRK-  Yayını, Ankara, 
Ekim 2009.

5 G-20 Sendika Liderler Toplantısı Raporu, 
Ergün Atalay’ın Konu ması, Washington, 
19-20 Nisan 2010.

Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-  Genel Sekreter Yardımcısı
nacionsal@turkis.org.tr

IMF Politikaları
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Sosyal Güvenlik Yüksek Danı ma Kurulu
Sosyal Güvenlik Yüksek Danı ma Kurulu bu yıl

üçüncü toplantısını 29 Mart 2010 günü yaptı.
SGK Ba kanı M. Emin Zararsız’ın ba kanlı ındaki
toplantıya resmi kurum ve kurulu ların temsilcileri-
nin yanısıra sosyal taraflar da katıldı.

Toplantının gündemini sosyal güvenlik sisteminin 
finansmanı ve kayıtdı ı istihdam olu turdu.

TÜRK-  adına toplantıda söz alan Sosyal Gü-
venlik Danı manı Celal Tozan, sistemin finansman 
sorununun sigortalılar ile i verenlerin hak ve hü-
kümlülüklerini a ırla tırarak çözülmesinin mümkün 
olmayaca ını söyledi. Bu yakla ımla yasal düzenle-
meler yapılmasının sistemden beklentisi kalmayan si-
gortalıların kendi istekleriyle sistemden kaçmalarına
yol açaca ını belirtti. Bunun da kayıtdı ı istihdamı

artıraca ını söyleyen Tozan, sistemin finansman so-
rununun kalıcı olarak çözüme kavu masının 1,70 se-
viyesine inen aktüeryal dengenin asgari 4 seviyesine 
yükseltilmesi gerekti ini belirtti. Bunun yüzde 25’leri 
a an genç i siz nüfusun istihdam edilmesiyle, yüzde 
43’ü a mı  olan kayıtdı ı çalı tırmanın kabul edile-
bilir bir seviyeye çekilmekle mümkün olabilece ini
ifade eden Tozan, kayıtdı ının önlenmesinin ancak 
sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırıl-
masıyla mümkün olabilece ini söyledi.

Kurulu ları adına söz alan tüm temsilciler, ku-
rumun finansman sorununun kalıcı olarak çözüme 
kavu ması için genç nüfusun istihdam edilmesi ile 
kayıtdı ı çalı tırmanın önüne geçilmesi gerekti i ko-
nusunda birle ti.

En az 5 yıl sigortalılık süresini ta-
mamlayıp 900 gün genel sa lık

sigortası primi ödemi , 23 ya ından
büyük 39 ya ından küçük sigortalı
kadınla, sigortalı erke in e inin yüz-
de 30 oranında katkı payı ödeyerek 
tüp bebek hizmetinden yararlanabil-
meleri mümkün.

Ancak kurum tarafından ya-
yımlanan duyuruda tüp bebek hiz-
metinden yararlanacak kadının ge-
beli i sürdürmesine engel sistemik 
hastalı ının bulunmadı ını da Sa -
lık Kurulu Raporu ile belgelemesi 
gerekiyor.

Kadın sigortalının gebeli i sür-
dürmesine engel sistemik hastalı ı-
nın olmadı ını belgelemesi için ayrı
bir sa lık kurulu raporu alması ge-
rekmiyor.

Tüp bebek uygulanması için dü-
zenlenmesi gereken rapora “gebeli i
sürdürmesine engel sistemik hasta-
lı ının bulunmadı ı” erhinin yazıl-
ması yeterli olacak.

Tüp Bebek Uygulamasında Yeni KuralTüp Bebek Uygulamasında Yeni Kural

Aile Hekimleri Katılım Payı AlmayacakAile Hekimleri Katılım Payı Almayacak
SGK, Danı tay 10. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararına ra -

men, 2010 yılı Sa lık Uygulama Tebli i ile aile hekimlerinin ayaktan 
tedavilerde 2 TL. alması uygulamasını yeniden ba latmı tı.

Ancak durumu yeniden de erlendiren SGK hukuka uygun olmayan 
bu uygulamasını durdurdu. Aile hekimleri 13.5.2010 tarihinden itiba-
ren 2 TL. tutarındaki katılım payını almayacak.



Celal TOZAN
celaltozan@hotmail.com
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Yeni Sa lık Uygulama Tebli i YürürlükteYeni Sa lık Uygulama Tebli i Yürürlükte
Sigortalıların, emeklilerin, bunların bakmakla 

yükümlü oldukları aile fertleri ile dul ve yetim-
lerin hangi sa lık hizmetlerinden hangi yöntem-
lerle, ne kadar süreyle yararlanacaklarını, ayakta 
yapılan muayeneleri ile yatarak yapılacak teda-
vilerinde ödeyecekleri katılım payı miktarlarını,
alacakları ilaç, protez, ortez gibi tıbbi malzemeler 
için ceplerinden ödemeleri gereken tutarları, te-
davileri için bulundukları yerden di er yerlerdeki 
hastanelere sevklerde uygulanacak usul ve esas-
ları, sürekli kullanmak zorunda oldukları ilaçları
katkı payı ödemeden alabilmeleri için ilgili hekim-
lerden almaları gereken rapor örneklerini gösteren 
Sa lık Uygulama Tebli i 20 Mart 2010 tarih 27352 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2010 
tarihinden itibaren uygulanmaya ba landı.

Sa lık hizmeti satın alınmasında be  sınıfa ay-
rılan özel hastanelerde tedavi gören sigortalı hasta-
ların ceplerinden ödeyecekleri yüzde 30 ila yüzde 
70 oranındaki tutarların belirlenece i fiyat tarifesi 
de Sa lık Uygulama Tebli i ekinde yer aldı.

Sigortalıların, emekli, dul ve yetimlerin hangi 
usul ve esaslara göre sa lık hizmetlerinden ya-
rarlanacaklarını, ceplerinden ne miktarda para 
ödeyeceklerini bilmeleri için Sa lık Uygulama 
Tebli i’nin idari maddelerini düzenleyen bölüm-
lerini incelemelerinin yararlarına olaca ı ifade 
edildi.

Sanatçıların Sigortalılı ıSanatçıların Sigortalılı ı
stanbul’da oturan sanatçıların

sosyal güvenlik i lemlerini yürüt-
mek üzere Unkapanı Sosyal Güven-
lik Merkezi’nde özel bir servis faali-
yete sokuldu.

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlı ı tarafından yapılan açıkla-
mada, ülkemizin sosyal ve kültürel 
geli mesinde önemli katkıları bulu-
nan sanatçılarımızın sosyal güvenlik 
hizmetlerine ula mada ya adıkları
sıkıntıları ortadan kaldırmak için 
bu merkezde sanatçılara hizmet ve-
recek özel bir servisin kuruldu u
belirtildi.

Danı tay’dan Puanlamaya Durdurma
SGK, vakıf üniversitesi hastaneleriyle özel hastaneleri puanlama yö-

nergesinde belirlenen kriterlere göre be  sınıfa ayırmı , bu hastanelere 
yer aldıkları sınıfa uygun olarak Bakanlar Kurulu kararı do rultusunda
tedavi ettikleri sigortalı hastalardan tedavi bedelinin yüzde 30 ila 70 
arasında ücret alabilmelerine olanak sa lamı tı.

Ba kent Üniversitesi Rektörlü ü’nün puanlama uygulamasının,
vakıf üniversitesi hastaneleri yönünden iptal istemiyle açtı ı davaya 
bakan Danı tay 10. Dairesi, vakıf üniversitesi hastanelerinin puanlan-
dırılarak sınıflandırılma uygulamasının yürütmesinin durdurulmasına
karar verdi. 5.5.2010 tarihinden itibaren SGK ile anla malı vakıf üni-
versitesi hastaneleri tedavi ettikleri hastalardan en çok tedavi bedeli-
nin yüzde 70’ine kadar ek ücret alabilecek.

Kurumla anla malı vakıf üniversitesi hastanelerinde tedavi olmak 
isteyen hastaların, tedaviye ba lamadan önce ödeyecekleri fark ücret 
miktarını ö renmeleri maduriyetlerini önleyecek.



Ba ta ABD olmak üzere ge-
li mi  ülke ekonomilerinin 
finans kesimlerinde ya anan

küresel kriz, giderek reel ekonomi-
yi de sarsmaya ba lamı tır. Geli mi
ülkeler, krizden en az zararla çık-
mak için büyük mali destekler sa -
lamı tır.

2008 son çeyre inde bütün ül-
keleri etkisi altına alan küresel mali 
krizin ülkemiz ekonomisine yansı-
ması konusunda sa lıklı bir tespit 
yapılmamı tır. Krizin “te et” geçti, 
geçmedi tartı maları zaman kaybına
neden olmu , reel ekonomiyi koru-
yan tedbirlerin alınmasında geç ka-
lındı ından, 2008 son çeyre inden
itibaren krizin izleri kendini göster-
meye ba lamı , ekonomideki küçül-
meler ile birlikte i ten çıkarmalar
yo un bir ekilde ya anmı tır.

Büyüme, i sizlik ve enflasyon 
rakamları, ülkemizin büyük çapta 

bir daralma ya adı ını göstermek-
tedir. Ekonomik göstergelere ba-
kıldı ında, küresel mali krizin reel 
ekonomi üzerindeki etkisi geni  bir 
alana yayılmı tır. Krizin etkisi bir yıl
sürmü ; binlerce i yeri kapanmı ,
i sizlik ve yoksulluk artmı tır. 2008 
son çeyre inde Türkiye ekonomi-
si yüzde 7 küçülmü , 2009 yılının
ilk çeyre inde ise, yüzde 14.5 gibi 
yüksek bir küçülme gerçekle mi tir.
2009 yılının ikinci çeyre inde yüzde 
7.7, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2.9 
küçülme ya anmı tır. Krizin ilk be
ayında gerekli olan tedbirlerin alın-
maması sonucunda, 1 milyondan 
fazla insanımız i ini kaybetmi tir.

TÜRK- , kriz masası olu tur-
mu , sendikalardan gelen bilgiler 
de erlendirilmi tir. Sendikalı i -
yerlerinde krizin yansımamasının
asgariye çekilmesi için ücretli veya 
ücretsiz izin uygulamalarına, var-
diya sayısı veya çalı ma sürelerinde 
azaltma gibi de i ikliklere gidilmi -
tir. Bazı i letmelerde ise, istihdamı
koruma ko uluyla geçici olarak üc-
retleri belli oranlarda azaltma gibi 
anla malar yapılmı tır. Bu tedbirlere 

ra men, sendikalı i yerlerinde 40 
bin i çi i ten çıkarılmı tır.

Küresel kriz ile birlikte Hüküme-
tin iç piyasayı canlandırmak, i yer-
lerini ve istihdamı korumak için bir 
dizi tedbirler alması yönündeki bek-
lentiler bir süre kar ılıksız kalmı tır.
Türkiye’de bankaların krizden çok 
fazla etkilenmedi i do ru. Aynı du-
rumu, reel ekonomi için söylemek 
mümkün de il. Kredi talepleri kar ı-
lıksız kalmı , verilmi  kredilerin dö-
nü ü ile ilgili zorluklar çıkarılmı tır.
Bu süreçte, reel ekonomi büyük bir 
zarar görmü , özellikle KOB ’lerin
büyük bölümü kapanmı tır.

Kriz dönemlerinde kısa çalı -
ma ve kısa çalı ma ücreti önemli 
bir koruma aracı olmasına ra men,
ba langıçta etkin bir ekilde çalı -
tırılmamı tır. Kısa çalı ma ve kısa
çalı ma ücretinin üç ay ile sınırlı
olması da, talepte bulunmayı cazip 
olmaktan çıkarmı tır. Küresel krizin 
ülke ekonomisi üzerindeki etkile-
ri ve bazı sektör ve i letmelerde ise 
etkisini çok yo un hissettirmesi ne-
deniyle, kısa çalı ma ve kısa çalı ma

Namık TAN
TÜRK-  Ara tırma Müdür Yardımcısı
namiktan@turkis.org.tr
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Küresel Mali Krizin yerlerine veKüresel Mali Krizin yerlerine ve 
Çalı anlara YansımasıÇalı anlara Yansıması
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ücretinde iyile tirmelere gidilmi tir.
ubat 2009 sonuna do ru 5838 sayı-

lı Kanun, 2010 yılı ba ında ise 5951 
sayılı Kanunla ile yapılan de i iklik-
lerde, kısa çalı ma süresinde ve kısa
çalı ma ücretinde yapılan iyile tir-
meler önemli bir adım olmakla bir-
likte geç uygulamaya konulmu tur.

4447 sayılı ssizlik Sigortası
Kanununun ek 2 nci maddesi ge-
re ince, genel ekonomik kriz veya 
zorlayıcı nedenlerle i yerinde geçici 
olarak en az dört hafta i in durması
veya kısa çalı ma hallerinde 4447 sa-
yılı kanuna göre sigortalı sayılan ki-
ilere çalı tırılmadıkları süre için en 

fazla üç ay süre ile Çalı ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı ınca yapılan tes-
pit i leminden sonra sizlik Sigor-
tası Fonu’ndan kısa çalı ma ödene i
ödenmektedir. 5838 ve 5951 sayılı
Kanunlarla 2009 ve 2010 yıllarına
münhasır olmak üzere, a a ıdaki
de i iklikler yapılmı tır.

 Kısa çalı ma için öngörülen 
üç aylık üst limit altı aya çıka-
rılmı ,

 Günlük kısa çalı ma ödene-
inin miktarı i sizlik ödene i

miktarının bir buçuk katına
yükseltilmi ,

 Kısa çalı ma ödene i olarak 
yapılan ödemelerin, ba lan-
gıçta belirlenen i sizlik ödene-
i süresinden dü ülemeyece i

öngörülmü ,

 Maddenin yayımı tarihinden 
önce uygunluk tespiti yapılan
kısa çalı ma ba vurularında
sürenin, i verenin talebi ha-
linde aynı artlarla ve madde-
de öngörülen süreyi a mamak
kaydıyla uzatılaca ı hükme 
ba lanmı ,

 Maddede öngörülen ödenek 
miktarı aynı kalmak kaydıyla,
kısa çalı ma süresini altı ay 
daha uzatma yetkisi Bakanlar 
Kurulu’na verilmi , ancak bu 
dönemde kısa çalı ma ödene-
i olarak yapılan ödemelerin, 

ba langıçta belirlenen i sizlik
ödene i süresinden dü ülece-
i öngörülmü ,

 22.06.2009 tarihli ve 
2009/15129 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla kısa çalı ma
süresinin altı ay uzatılması ka-
rarla tırılmı tır.

Kısa çalı ma uygulamasından
yararlanmak için i sizlik sigortası
ko ulları aranmaktadır. Son üç yıl-
da 600 gün, son dört ayda kesintisiz 
120 gün ko ulu, bazı i çilerin kısa
çalı ma sürecinden yararlanmasını
engellemi tir. 5838 sayılı Kanunda 
yararlanma ko ullarında iyile me
sa lanmadı ından, kısa çalı ma ve 
kısa çalı ma ücretinden 2009 yılında
190 bin i çi yararlandırılmı tır. Bu 
süreç iyi i letilseydi, yararlanan i çi
sayısı 500 binin üzerinde olabilirdi.

Krizin en büyük faturası, çalı-
anlara kesilmi  ve bu süreçte i ten

çıkarılmalar yo unla mı tır. ini
kaybedenlerin büyük bölümü de, 
ko ulların a ırlı ı nedeniyle i sizlik
ödene ine hak kazanamamı tır. Bu 
nedenle, i sizlik sigortasından ya-
rarlanma ko ulları ile birlikte öde-
neklerin süresinde ve miktarlarında
iyile tirmelere gidilmelidir.

Kriz Sürecinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları

Cari
fiyatlarla

GSYH

Geli me
hızı

Cari
fiyatlarla

GSYH
Geli me

hızı

Sabit fiyatlarla 
GSYH

Geli me
hızı

Dönem
(Milyon TL) % (Milyon $) % (Milyon TL) %

I* 215 606 14.7 179 819 35.1 24 446 7.0

II* 239 363 17.8 188 940 24.6 25 226 2.6

III* 262 392 13.0 216 667 20.7 28 010 0.9

IV* 233 173 6.1 156 668 -15.1 24 240 -7.0

2008  Yıllık* 950 534 12.7 742 094 14.4 101 922 0.7

I* 209 704 -2.7 127 031 -29.4 20 913 -14.5

II* 229 728 -4.0 146 207 -22.6 23 281 -7.7

III* 262 720 0.1 174 636 -19.4 27 195 -2.9

IV 251 821 8.0 169 736 8.3 25 699 6.0

2009  Yıllık 953 974 0.4 617 611 -16.8 97 088 -4.7

*Kaynak: TÜ K, ilgili yıllarda güncelleme yapılmı tır.
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G20 Sendika Liderleri Washington’da Toplandı

Haziran ayında Kanada’da ger-
çekle tirilecek G20 Devlet ve 

Hükümet Ba kanları Zirvesine bir 
öneri sunmak üzere G20 Çalı ma
ve stihdam Bakanları, ABD Çalı ma
Bakanı Hilda Solis’in ev sahipli inde
Washington’da bir araya geldi. Bu 
vesileyle G20 ülkelerinde faaliyet 
gösteren Konfederasyonların liderle-
ri de söz konusu toplantının hemen 
öncesinde, 19-20 Nisan 2010 tarih-
lerinde Washington’da toplandılar.
Toplantılara Türk çalı anlarını tem-
silen TÜRK-  Genel Mali Sekreteri 
Ergün Atalay ve TÜRK-  Dı li ki-
ler Uzmanı U ra  Gök katıldı.

19 Nisan günü bir araya gelen 
sendika liderleri aynı gün ABD Ça-
lı ma Bakanlı ında G20 Çalı ma 
ve stihdam Bakanları ve G20 -
veren Temsilcileri ile üçlü danı ma 
toplantısına katıldılar. Toplantıda 
küresel sendikal hareketi temsilen 
ITUC Genel Ba kanı Sharan Bur-
row, ITUC Genel Sekreteri Guy 
Ryder, Japonya, Çin ve Kanada i çi 
temsilcileri ve TÜRK-  Genel Mali 
Sekreteri Ergün Atalay birer konu -
ma yaptılar.

TÜRK-  Genel Mali Sekreteri 
Ergün Atalay yaptı ı konu masında,
Türkiye’de ve di er ülkelerde uygu-
lanan IMF programları nedeniyle ge-
lir da ılımının bozuldu unu, i sizlik
ve yoksullu un arttı ını, sosyal dev-
letin i levini kaybetti ini, özelle -
tirme ve i ten çıkarmaların arttı ını
anlattı. Ergün Atalay konu masında
istihdam odaklı sürdürülebilir bir 
büyüme stratejisi olu turulabilmesi
ve kaliteli i  olanakları yaratılabil-
mesi için söz konusu uluslararası
para kurulu ları yerine Uluslararası
Çalı ma Örgütü ILO’nun resmi ola-
rak sürece dahil edilmesini istedi.

Küresel sendikaların G20 Ça-
lı ma ve stihdam Bakanlarına sun-
du u bildiride ise mali canlanma ve 
büyüme, i sizlik ödene i dönem ve 
miktarlarının artırılması, gençlerin 
istihdamının desteklenmesi, koruma 
önlemlerinin artırılması, istihdam 
politikaları olu turulurken insan 
onuruna yakı ır i  olgusunun temel 
alınması, nitelikli i  yaratılması, çevre 
dostu, dü ük karbonlu bir ekonomik 
düzen tesis edilmesi, çalı anlara yeni 
beceriler kazandırılması, Hükümet ve 

uluslararası kurumların ILO standart-
ları ve ILO  Paktına uygun hareket 
etmeleri, istihdam ve sosyal koruma 
konusunda ILO’ya denetleme sorum-
lulu u verilmesi gibi talepler yer aldı.

20 Nisan günü tekrar toplanan 
G20 Sendika Liderleri IMF ve Dün-
ya Bankası ba kanları ile birer top-
lantı gerçekle tirdi. IMF ile yapılan
toplantıda; IMF Ba kanı Dominique 
Strauss-Kahn, TÜRK-  Genel Mali 
Sekreteri Ergün Atalay’ın dile getir-
di i konuda “ILO’nun ve IMF’nin 
tecrübeli ve uzman oldukları farklı
alanlar var, bunları birle tirmek ve 
ILO ile daha yakın çalı mak isteriz” 
açıklamasında bulundu.

Dünya Bankası ile yapılan top-
lantıda ise TÜRK- , Dünya Bankası
Ba kanı Robert Zoellick’ten Ulusla-
rarası Finans Kurumu IFC’nin ken-
disinden kredi isteyen veya alan ir-
ketlere Performans Standartları 2’ye 
uygun hareket etmemeleri duru-
munda yaptırım uygulamasını iste-
di. Bakan Robert Zoellick bu konuya 
büyük önem verdiklerini ve IFC’den 
kredi isteyen irketlerin denetlendi-
ini söyledi.



U ra  GÖK
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99. Uluslararası Çalı ma Konferansı
Uluslararası Çalı ma Örgütünün 

(ILO) 99. Uluslararası Çalı ma
Konferansı 2-18 Haziran 2010 tarih-
leri arasında Cenevre’de gerçekle ti-
rilecek Konferansta ILO’nun Çalı -
maya ili kin Temel Hak ve lkeler
Bildirgesinin izlenmesine ili kin Kü-
resel Rapor tartı ılacak. Aplikasyon 
Komitesinde ise tavsiye ve sözle -
meleri ihlal eden ülkeler görü meye
alınacak.

98. Uluslararası Çalı ma Konfe-
ransında Türkiye, 87 Sayılı Sendika 
Özgürlü ü ve Sendikala ma Hakkı-
nın Korunması ba lıklı Sözle menin
ihlali nedeniyle Aplikasyon Komitesi 
gündemine gelmi ti. Komite, Hükü-
metten kamu ve özel sektör ayırımı
yapmadan çalı anların örgüt kurma 
ve üye olma hakkı, örgütlerinin ken-
di tüzüklerini ve kurallarını belirle-

me ve temsilcilerini özgürce seçme 
hakkı, kamu makamlarının müda-
halesi olmadan kendi faaliyetlerini 
düzenleme hakkı konusunda mev-
zuat ve uygulamaları 87 Sayılı Söz-
le meyle uyumlu hale getirmesini is-
temi ti. Komite, 2821 ve 2822 Sayılı
kanunlarda yapılacak de i ikliklerin
Uzmanlar Komitesinin raporların-
da yer alan tüm konuları uygun bir 
ekilde kapsamasını ve Sözle menin

uygulanabilmesi için gerekli anaya-
sa de i ikliklerinin biran önce ya-
pılmasını istemi ti. Komite, Hükü-
metin bu adımları yerine getirmek 
için eylem planı ve net bir zaman çi-
zelgesi hazırlamasını istemi ti. Daha 
da önemlisi Komite; Hükümetten, 
bu konularda hükümete yardımcı
olmak amacıyla i çi, i veren ve ILO 
temsilcisinden olu an üst düzey bir 

heyeti kabul etme-
sini istemi ti.

99. Uluslarara-
sı Çalı ma Konfe-
ransı bünyesinde 
bu yıl toplanacak 
olan Aplikasyon 
Komitesi, i te bu 
istek ve taleplerin ardından geçen 
bir yıllık süreci ve Türkiye’yi ziyaret 
eden ILO heyetinin raporlarını de-
erlendirecek.

Konferansın gündeminde ayrı-
ca, ev i lerinde çalı anlar için insan 
onuruna yakı ır i  ko ulları olu tur-
mak amacıyla tavsiye ekli yeni bir 
sözle me hazırlanması, HIV/AIDS ve 
çalı ma dünyası hakkında özerk bir 
tavsiye hazırlanması yer alacak ve 
stratejik istihdam hedefi çerçevesin-
de görü meler yapılacak.

ITUC 2. Dünya Kongresi’ne Geri Sayım Ba ladı

Uluslararası Hür çi Sendikala-
rı Konfederasyonu- ICFTU ve 

Dünya Emek Konfederasyonu WCL, 
dünya çapında bütünle meleri du-
rumunda i çilerin taleplerini daha 
güçlü bir ekilde dile getirebilecek-
leri ve ancak yenilenmi  bir enerji 
ve umutla küreselle meyle mücade-
le edebilecekleri inancıyla, 1 Kasım
2006 tarihinde Viyana’da birle erek
Uluslararası Sendikalar Konfede-
rasyonu ITUC’u olu turmu tu. Bir-
le menin hemen ardından ITUC 1. 
Dünya Kongresi gerçekle tirilmi  ve 
ITUC programında özetle a a ıdaki
konular yer almı tı:

 Küreselle menin ILO ve BM 
Milenyum Kalkınma Hedefle-
ri temelinde de i tirilmesi

 Örgütlenme ve toplu pazarlık
hakkının etkin bir ekilde uy-
gulanabilmesi temelinde ço-
kuluslu irketlerle mücadele 
edilmesi;

 Temel insan haklarının bir 
parçası olarak sendikal hak ve 
özgürlüklerin korunması ve 
ihlallere kar ı mücadele edil-
mesi;

yerlerinde milyonlarca ka-
dın ve erke in maruz kaldı ı
her çe it ayrımcılı ın sona er-
dirilmesi;

 Çocuk i çili in sona erdiril-
mesi ve her çocu un okula 
gitmesi için mücadele edil-
mesi

 Gençlerin sendikalara katılı-
mını artırmak, e itimlerini ve 
her düzeyde temsil edilmele-
rini sa lamak için mücadele 
edilmesi;

 kazaları ve meslek hasta-
lıklarının önlenmesi ve tüm 
i çilere i  sa lı ı ve güvenli i
sa lanması;

 ILO’nun ve insan onuruna ya-
kı ır i  olgusunun desteklen-
mesi;

 Dünyada barı  ve güvenli-
in sa lanması için mücadele 

edilmesi;

 Çalı anların daha fazla örgüt-
lenmesi için mücadele edil-
mesi;

 Tüm ITUC üyelerinin dünya-
da daha iyi bir gelecek için da-
yanı ma içerisinde daha etkin 
bir ekilde çalı ması,

1. Dünya Kongresinden bu yana 
geçen sürecin de erlendirilece i ve 
ITUC’nin gelecek politikalarının be-
lirlenece i 2. Dünya Kongresine ise 
geri sayım süreci ba ladı. 2. Dünya 
Kongresi “ imdi nsan, Krizden Kü-
resel Adalete” temasıyla 21-25 Hazi-
ran 2010 tarihlerinde Vankover’de 
(Kanada) toplanacak.



Giri

21. yy ile birlikte çalı ma ili ki-
leri yeni bir biçim kazanmı tır. Geç-
mi in çatı macı ili kileri yerini uz-
la ma ve uyuma bırakmaktadır. Bu 
ba lamda çalı anların i letmelerde
söz sahibi olması ve i  sa lı ı güven-
li inden i  planlamasına ve üretim 
sürecine kadar birçok alanda sürece 
dahil olması sonucu ortaya çıkmı -
tır. Geçmi te i verenin yönetim hak-
kının sınırlanması olarak algılanan
bu süreç günümüzde rekabet temel-
li üretimi sa layabilmek için önemli 
bir araç olma özelli ini ta ımaktadır.
Bu konuda hem AB (Avrupa Birli i)

hem de UÇÖ (Uluslararası Çalı ma
Örgütü) geçmi ten bu yana birçok 
düzenleme yapmı , endüstriyel de-
mokrasinin sa lanabilmesi için söz 
konusu düzenlemelerin uygulanabil-
mesi için gerekli altyapının hazırlan-
masını gerek üye gerekse aday ülke-
lerden beklemektedir. Türkiye hem 
UÇÖ üyesi olarak hem de aday ülke 
olarak bu beklentileri kar ılamakla
yükümlüdür. Ancak, özellikle i yeri
düzeyinde sosyal diyalo un sa la-
nabilmesi konusunda dikkate de er
bir adım henüz atılmamı tır. Bunun 
en temel göstergesi hem T S (Toplu 

 Sözle mesi) kapsamında çalı an
i çi sayısının dü üklü ü, kamu çalı-
anlarının T S ve onun tamamlayıcı

olan grev hakkının olmaması ve ay-
rıca  Mevzuatı kapsamında yöneti-
me katılma araçlarının çok az sayıda
i gücünü kapsamasıdır.

Bu makalede incelenen konu; i -
yerinde sosyal diyalog ba lamında

4857 Sayılı  Yasası çerçevesinde; 
çalı anların yönetime katılması ile 
ilgili düzenlemelerdir. Bu sebeple 
çalı anlara bilgi verilmesi ya da da-
nı ılması ile ilgili mevzuat hüküm-
leri ya da di er mekanizmalar bu 
çalı manın dı ında tutulmu , sade-
ce kurulması zorunlu olan kurullar 
üzerinden bir de erlendirme yapıl-
mı tır.

1. Sosyal Diyalog

UÇÖ’ne göre sosyal diyalog; ül-
kelerin iktisadî ve sosyal politikaları
ile ilgili olarak i veren, i çi ve devle-
tin temsilcileri arasındaki her türlü 
i birli i, görü me, danı ma ve bilgi 
alı veri i faaliyeti eklinde tanımla-
mı tır. Sosyal diyalog mekanizmala-
rının i leyi i ülkeden ülkeye ve böl-
geden bölgeye farklılık gösterir (ilo.
org). Bu tanım sosyal diyalo u geni
bir çerçeveye oturtmu tur. Her ne 
kadar devlet, i çi ve i veren tarafları

Erdem CAM
AÜ SBF ÇEE  Doktora Ö rencisi
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı
E itim Uzmanı
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yerinde Sosyal Diyalog:

Çalı anların Yönetime Katılması ve 
 Yasası’ndaki Düzenlemeler
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aralarındaki faaliyetler sosyal diya-
log olarak tanımlanmı sa da sadece 
i çi ve i veren arasındaki faaliyetler 
de sosyal diyalo un bir parçasıdır.
Özellikle i yeri seviyesindeki sosyal 
diyalog, i çi ve i veren arasında dev-
letin dahil olmadı ı ili kileri içer-
mektedir.

Küreselle me süreci iktisadî, tek-
nolojik ve toplumsal alanlar ba ta ol-
mak üzere birçok alanı etkilemi  ve 
bir alt alan olarak da çalı ma ili ki-
leri üzerinde ciddi bir de i im mey-
dana getirmi tir. Çalı ma ya amında
sosyal diyalog kavramı 1980’lerden 
sonra ortaya çıkan küreselle me sü-
recinin bir sonucu olarak literatürde 
yer kazanmaya ba lamı tır.

En genel anlamda demokratik 
rejimi benimsemi  ülkelerde, top-
lumsal taraflar ile toplumda yer alan 
di er çıkar gruplarının temel eko-
nomik ve toplumsal politikalarının
belirlenmesine ve uygulanmasına
katılımı olarak da ifade edilen sos-
yal diyalog, bugün ça da  siyasal 
demokrasiyi benimseyen ülkelerin 
çalı ma ili kilerindeki en önemli or-
tak özelliklerin ba ında gelmektedir. 
Günümüzde ya anan hızlı de i im
sürecinin ve giderek karma ıkla an
çalı ma ya amının yarattı ı çe itli
sorunlar da tarafları i birli ine yö-
neltmektedir. Böylelikle taraflar gö-
nüllülük ve i birli i anlayı ı içinde 
sorunlara ortak çözümler üretecek 
yöntemleri tercih etme yoluna git-
mektedir (I ı ıçok, 1997: 2-5) Türk 
i  mevzuatında yer alan zorunlu ku-
rullar da bir anlamda bu sürecin ge-
rektirdi i tutum de i ikli ini sa la-
yabilecek birer araç olma özelli ine
sahiptir. Ancak bu aracın Türkiye’de 
verimli bir ekilde kullanıldı ını
söyleyebilmek ise zorlama bir yak-
la ım olur.

2. Yönetime Katılma

Yönetim bir i letmenin, i yeri-
nin amaçları do rultusunda etkin 
bir ekilde varlı ını sürdürebilmesi 

3. 4857 Sayılı Yasa’da Yönetime
    Katılmaya li kin Düzenlemeler

4857 Sayılı  Kanununda yöneti-
me katılmayı düzenleyen iki madde 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; 
yıllık ücretli izin kurulu hakkındaki 
düzenlemedir. kincisi ise; i  sa lı-
ı ve güvenli i kurullarına yönelik 

düzenlemedir (Süzek, 2006: 104). 
07.04.2004 tarih ve 25426 Sayılı Res-
mi Gazete’de yayınlanan;  Sa lı ı ve 
Güvenli i Kurulları Hakkında Yönet-
melik, 10.06.2003 tarihli ve 25134 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 
22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı
Kanunu kapsamına giren, sanayiden 
sayılan, devamlı olarak en az 50 i çi 
çalı tıran ve altı aydan fazla sürekli 
i lerin yapıldı ı i yerlerini kapsa-
maktadır. Ayrıca 03.03.2004 tarih ve 
25391 sayılı Resmi Gazetede yayınla-
nan Yıllık Ücretli zin Yönetmeli i’nin 
15. maddesine göre; i çi sayısı yüz-
den fazla olan i yerlerinde i veren 
veya i veren vekilini temsilen bir, 
i çileri temsilen iki ki i olmak üzere 
toplam üç ki iden olu an izin kurulu 
kurulması zorunludur.

Söz konusu iki düzenleme dı ın-
da  Yasası kapsamında getirilen bir 
ba ka hukukî zorunluluk bulunma-
maktadır. Bu düzenlemelerin getir-
mi  oldu u hükümlerin Türkiye’de 
uygulanması açısından bir de erlen-
dirilmeye tabîi tutulması gerekir.

3.1. Yıllık Ücretli zin Kurulu

 Kanununda yönetime katıl-
mayı düzenleyen mekanizmalar-
dan biri 03.03.2004 tarih ve 25391 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Yıllık Ücretli zin Yönetmeli i çer-
çevesinde kurulan Yıllık Ücretli zin
Kurulları’dır. Söz konusu yönetme-
li e göre, i çi sayısı 100’den fazla 
olan i yerlerinde Yıllık Ücretli zin
Kurulu’nun kurulması yönünde bir 
düzenleme bulunmaktadır. Söz ko-
nusu düzenlemeye göre kurul; i ve-
ren veya i veren vekilini temsilen 1, 
i çileri temsilen 2 ki i olarak toplam 
3 ki iden olu turulur. Bu kurulun 

için alınan kararlar oldu una göre 
çalı anların yönetime katılması da 
bu kararlara katılması anlamına 
gelir (Mıhçıo lu, 1983: 115). Bu ta-
nımlamadan yola çıkarak çalı anla-
rın yönetime katılmasının kendileri 
ile ilgili kararlarda söz sahibi olma-
ları gerekti i sonucuna varılabilir. 
Bu konu hakkında 1940’lardan bu 
yana birçok görü  bildirilmi  ve ya-
yın yapılmı tır. Bu konu hakkında 
yapılan birçok ampirik çalı ma, yö-
netime katılmanın çalı anlar ve i
verimi üzerindeki etkilerini incele-
mi tir. Söz konusu çalı maların so-
nuçlarının ortak noktası; hem i  ve-
rimlili i hem de i  tatmini açısından 
olumludur (Ka nıcıo lu, 2005: 273; 
Bryson, 2006: 440 vd; Hardy ve Ad-
nett, 2006:1025 Brown ve Cregan, 
2008). Geçmi ten günümüze çalı-
anların kararlara katılması konusu 

birçok farklı terim ile adlandırılmı
olup, endüstriyel demokrasiyi sa -
lama yönünde evrensel bir tanım
olmamakla birlikte kullanılan kav-
ramlar; çalı anların kendi kendine 
yönetimi, i çi kooperatifleri, birlik-
te karar alma, çalı ma ya da i  kon-
seyleri, sendikaların kararlara katı-
lımı ve üretimin yapıldı ı yerdeki 
katılım eklinde adlandırılmı tır
(Poole, 2003:152). Günümüzde bu 
kavramı ifade etmek için geni  an-
lamda sosyal diyalog kavramı kulla-
nılmaktadır. yerlerinde yönetime 
katılma ise geni  anlamda “i ye-
rinde sosyal diyalog” kavramı ile 
ifade edilmektedir. Aslında sosyal 
diyalog ister üst düzeyde ister i yeri 
düzeyinde olsun sadece katılım me-
kanizmalarını ifade etmemektedir. 
Bu anlamda sosyal diyalog kavramı
ile katılım mekanizması biraz olsun 
yumu atılmı  ve esnekle tirilmi tir. 
Çünkü sosyal diyalog mekanizma-
larının bazıları katılımdan ziyade 
danı ma ve bilgilendirme süreçle-
rini içermektedir hâlbuki yönetime 
katılma kavramı bizzat yönetimde 
söz sahibi olmayı ifade eden bir 
kavramdır.
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ba kanı i veren temsilcisidir. E er o 
i yerinde sendika temsilcisi yok ise 
kurulun üyesi olacak i çi temsilcile-
ri ve yedek üyeler, i yerindeki i çile-
rin yarıdan bir fazlasının katılaca ı
bir seçimde açık oy ile seçilmekte-
dir. Bu seçim 2 yılda bir yapılır ve 
eski üyelerin görevi yeni seçim ya-
pılıncaya kadar devam eder. Bu izin 
kurullarının temel görevi a a ıda
maddeler halinde sıralanmı tır;

a) çiler tarafından verilip i ve-
ren veya i veren vekili tarafından
izin kuruluna iletilen izin isteklerine 
göre hazırlayaca ı izin çizelgelerini 
i verenin onayına sunmak,

b) zin çizelgelerini; i çilerin kı-
demlerini, izni belirli bir dönemde 
kullanmak bakımından içinde bu-
lundukları zorunluluk veya engelle-
rini, i in aksamadan yürütülmesini 
ve i çi sayısını göz önünde bulundu-
rarak hazırlamak,

c) çilerin yıllık izin hakları ile 
ilgili dilek ve ikâyetlerini inceleye-
rek sonucunu i verene ve ilgili i çi-
ye bildirmek,

d) Her yıl ücretli izinlerin daha 
yararlı geçirilebilmesi için kamplar 
ve geziler düzenlemek, bu konuda 
alınması mümkün olan tedbirleri 
ara tırmak ve i verene tekliflerde 
bulunmak.

Yıllık ücretli izin kurulları sayı
itibariyle yüz ve üzerinde i çi çalı tı-
ran i yerlerinde kurulması sebebiy-
le Türkiye’deki mevcut i yerlerinin
büyük bir kısmını kapsamamakta-
dır. Nicelik itibariyle kapsadı ı i çi
sayısı dü ük oldu u için mevcut i -
gücünün büyük bir kısmı bu kurul-
ların almı  oldu u kararların dı ında
kalmaktadır. Di er taraftan kurulla-
rın i leyi i sürecindeki aksaklıklarda
ayrı bir tartı ma konusudur.

3.2.  Sa lı ı ve Güvenli i Kurulu

28.02.2004 tarihli ve 25387 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, 
Ticaret, Tarım ve Orman lerinden
Sayılan lere li kin Yönetmelik hü-

ba lılı ında artı  ve i  mem-
nuniyetinde artı eklinde
kendini göstermektedir.

Üretim ve verimlili e olan kat-
kı:  kazaları ve meslek has-
talıkları zaman kayıplarına,
verim ve etkinlikte azalmaya, 
nihai üründe hem nitelik hem 
de nicelik olarak azalmaya, 
personel devir hızında artı a
neden olmaktadır. Katılımcı
yönetim, i letme içerisinde bu 
maliyetlerin ortadan kaldırıl-
masına veya azaltılmasına kat-
kıda bulunmaktadır.

Etik ve yasal zorunlulukların
yerine getirilmesi: Yönetime
katılım, çalı anlar ve i veren-
ler arasındaki ili kilerin daha 
e it seviyede gerçekle mesine
katkıda bulunarak, bu iki grup 
arasında meydana gelebilecek 
çatı maları azaltmaktadır.

 sa lı ı ve güvenli i kurulunun 
yukarıda belirtilenler yanında sosyal 
diyalog sa lama açısından önemi; i
sa lı ı ve güvenli i alanında i yeri
düzeyinde risklerin tespiti ve ön-
lemlerin belirlenmesi konularında
i çilerin de katılımının sa lanması
yönünde bir i yeri içi danı ma ve 
denetim organı olarak tasarlanmı
olmasıdır (Yılmaz, 2009: 155). Bu 
ba lamda dü ünüldü ünde bu ku-
rul çalı anların insan onuruna ya-
kı ır bir i  ortamında çalı maları, i -
yeri içinde demokrasiyi ve katılımcı
uygulamaları te vik etmesi ve çalı -
ma barı ına katkıda bulunması için 
önemli olmakla birlikte ayrıca küre-
selle me sürecinin getirmi  oldu u
rekabetçi ortama ayak uydurabilmek 
için de önemlidir. Bu süreçte hem i -
verenlere hem de çalı anlara ve sen-
dikalara önemli roller dü mektedir.

verenlerin temel görevi i  sa lı ı
ve güvenli i tedbirlerini gerektiren 
alanda yapacakları harcamalardan 
geri durmamalarıdır. Buna kar ın
sendikalar ise sosyal taraf olmanın
gere ini yerine getirip i yerindeki

kümlerine göre; sanayiden sayılan,
devamlı olarak en az 50 i çi çalı an
ve altı aydan fazla sürekli i lerin ya-
pıldı ı i yerlerinde her i veren bir i
sa lı ı ve güvenli i kurulu kurmakla 
yükümlüdür. çi sayısının tespitin-
de i yerinde çalı an i çilerin tamamı
dikkate alınır.

verene ba lı, fabrika, müessese, 
i letme veya i letmeler grubu gibi 
birden çok i yeri bulundu u haller-
de elliden fazla i çi çalı tıran her bir 
i yerinde ayrı ayrı birer i  sa lı ı ve 
güvenli i kurulu kurulur.

 sa lı ı ve güvenli i kurulları
i çi ve i vereni temsilen hem uz-
man hem de i yerinde çalı anların
katılımı ile olu mu  bir kuruldur. 
Kurulda üye olarak; i veren veya i -
veren vekili, i  güvenli i ile görevli 
mühendis veya teknik eleman, i yeri
hekimi, insan kaynakları, personel, 
sosyal i ler veya idari ve mali i leri
yürütmekle görevli bir ki i, varsa 
sivil savunma uzmanı, formen, us-
taba ı veya usta, i yerinde bulunan 
sendika temsilcilerinin kendi arala-
rında seçecekleri bir ki i, i yerinde
sendika temsilcisi yoksa o i yerin-
deki i çilerin yarıdan fazlasının katı-
laca ı toplantıda açık oyla seçilecek 
i çi ve son olarak sa lık ve güvenlik 
i çi temsilcisi bulunur.

Görüldü ü üzere hem i veren 
hem de uzman ve i çi düzeyinde 
birçok üyesi bulunan bu kurul do -
ru i letilmesi halinde i yeri seviye-
sinde sosyal diyalo un sa lanabi-
lece i bir yapıda olu turulmu tur.
Ofluo lu vd. (2008) i  sa lı ı ve i
güvenli i konusunda yönetime ka-
tılmanın gereklili ini üç temele da-
yandırmaktadır:

Çalı anın psiko-sosyal geli i-
mine ve aynı zamanda örgütsel 
geli ime olası katkılar: Bu kat-
kı, çalı anın sosyal ö renmeyi
daha kolay gerçekle tirmesi,
di er çalı anlarla ve i veren-
leri ile ili kilerinde geli im,
i ine ve çalı tı ı i letmeye
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sa lık ve i  güvenli i kurullarına
aktif olarak katılmalıdırlar (Yılmaz,
2009: 24).

4. De erlendirme

Türkiye’de i yeri düzeyinde sos-
yal diyalo un sa lanabilece i yasal 
olarak sadece iki kurulun kurulması
zorunlu tutulmu tur. Bu kurullar i -
yerinde çalı an sayısı itibariyle en az 
50 ve üstünde çalı an olan i yerlerin-
deki i  sa lı ı ve güvenli i kurulları
ile en az 100 çalı anı olan i yerlerin-
deki yıllık ücretli izin kurullarıdır.

çi sayıları anlamında 50 ve altında
i çi çalı tıran i letmelerde bu iki ku-
rul gibi bir yapılanma mevzuat gere-
i bulunmamaktadır. Bu sebeple bu 

i yerlerinde i yeri düzeyinde kurum-
sal bir sosyal diyalog mekanizması da 
e er gönüllülük esası üzerine kurulu 
bir mekanizma yok ise, kanunun ön-
görmü  oldu u bazı bilgi verme hü-
kümlerini hariç, bulunmamaktadır.
A a ıdaki tabloda (Tablo 1) 2005 yılı
itibariyle Türkiye’de çalı an sayısına
göre i yerlerinin istatistikî durumu 
sunulmu tur.

Tablo 1 incelendi inde 2005 yılı
itibariyle Türkiye’de 50 ve üzerinde 
i çi çalı tıran i letme sayısının tüm 
i yerleri içinde yüzde 0,59 oldu u
görülecektir. Bu durumda i  sa lı ı
ve güvenli i kurulları mevcut i yer-
lerinin yüzde 0,59 unda, yıllık ücretli 
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izin kurulları ise mevcut i yerlerinin
yüzde 0,29’unda bulunmaktadır. Bu 
durumda da Türk i gücü piyasasın-
daki i gücünün çok büyük bir kısmı
yasal olarak ne toplu i  sözle mesi
ile ne de i yerindeki kurullar çerçe-
vesinde sosyal diyalog mekanizma-
larından faydalanamamaktadır. Bu 
durum AB üyeli i sürecinde ivedi-
likle de i mesi gerekli bir görünüm 
arz etmektedir. Keza Türkiye’nin 
taraf oldu u UÇÖ Sözle meleri de 
i yerinde sosyal diyalo un sa lana-
bilmesini gerekli önlemlerin alınma-
sını zorunlu kılmaktadır.

Söz konusu kurullarla ilgili bir 
ba ka sorun ise nicelik itibariyle az 
olmalarının yanında i levlerini ne 
derece etkin bir ekilde yerine getirip 
getirmedikleridir. Kurulların i levle-
rine ili kin de erlendirme sektöre 
göre yapılmalıdır. Öncelikle kamu ve 
özel sektör eklinde bir ayrım yapıla-
bilir. kinci ayrım ise her iki sektö-
ründe kendi içinde yer alan i kolları
çerçevesinde yapılmalıdır. Özellikle 
i  sa lı ı ve güvenli i kurullarının
i levi konusunda böyle bir ayrım
konuyu daha kolay anlamamıza yar-
dımcı olur. Çünkü SG kurullarının
en temel amacı; i yerindeki sa lık ve 
güvenlik risklerini en aza indirerek 
sa lıklı bir çalı ma ortamının yaratıl-
masını sa lamaktır. Bu ba lamda her 
i kolunun risk özellikleri bir di eri-
ne göre farklılık arz eder.

Tablo 1: Türkiye’de Çalı an Sayısına Göre letmeler

Çalı an Sayısı letme Sayısı Yüzde

Sadece letme Sahibi 23.762 % 1,38

1 - 9 1.633.509 % 94,94

10 - 49 53.246 % 3,09

50 - 99 5.080 % 0,30

100 - 150 1.804 % 0,10

151 - 250 1.387 % 0,08

251 ve fazlası 1.810 % 0,11

Toplam 1.720.598 % 100,00

Kaynak: KOSGEB, 2005: 6.
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Avrupa’da çalı ma ya amındaki
olumsuz geli meler nedeniyle 

çe itli ülkelerde etkili grevler yapıldı.
Yunanistan, Almanya ve ngiltere’de
yapılan grevler, Avrupa’da hayatı
felç etti. 

Yunanistan’da hükümetin 
ekonomik reform paketine kar-
ı, Yunanistan Kamu Çalı anları

Konfederasyonu’nun (ADEDY) ön-
cülü ünde 10 ubat 2010 günü ya-
pılan greve, vergi daireleri, sigorta, 
belediye, valilik, adliye, arkeolojik 
alan, müze, hava ve deniz yolu ta-
ımacılı ı çalı anları, doktorlar ve 

ö retmenler katıldı. Kamu hizmet-
lerini, uçak ve adalara yapılan de-
nizyolu seferlerini durduran grevi, 
yine hükümetin ekonomik reform 
paketini protesto etmek amacıyla
24 ubat 2010 tarihinde düzenlenen 
ADEDY ve Yunanistan çi Sendika-
ları Konfederasyonu’nun (GESEE) 

Avrupa’da Kitlesel Grev DalgasıAvrupa’da Kitlesel Grev Dalgası
öncülük etti i genel grev izledi. 11 
Mart 2010 tarihinde de tekrar aynı
nedenle öncekilere göre daha etkili 
bir grev daha geçekle tirildi.

Alman havayolu irketi Luf-
thansa pilotlarının ubat ayında
gerçekle tirdi i grev nedeniyle üç 
bin civarında uçak seferi iptal edil-
di. Pilotların ba lı oldu u sendika, 
uçaklarda her geçen gün daha fazla 
yabancı pilotun daha dü ük ücret-
lerle çalı tırılmaya ba ladı ını, bu 
durumun bir nevi ta eronla maya
neden oldu unu vurguladı. irketin
(Lufthansa’nın) personel maliyet-
lerini dü ürmek için, yapılan i leri
Avusturya Havayolları, Lufthansa 
talya gibi, ücretlerin daha dü ük ol-

du u irketlere kaydırdı ı belirtildi.

Yine Almanya’da ubat ayı içe-
risinde, Genel ler Sendikası Ver.
di ve hükümet arasındaki toplu söz-
le me görü melerinin anla mazlıkla

sonuçlanması nedeniyle uyarı grevi 
niteli inde eylemler gerçekle tiril-
di. 3 ubat’ta 22 bin kamu i çisinin
katılımıyla gerçekle tirilen eylemi 4 
ubat’ta Ver.di’nin öncülük etti i ve 

belli kamusal hizmetlerin durmasına
neden olan eylem takip etti. 

Mart ayında ngiliz havayolu ir-
keti British Airways’de çalı an kabin 
görevlilerinin i  güvenli i, çalı ma
ko ulları ve i ten çıkarmaları pro-
testo etmek amacıyla bir hafta içinde 
gerçekle tirdi i iki grev etkili oldu. 
21 Mart 2010’da gerçekle tirilen ilk 
grevde 1950 seferden 1000’inin ip-
tal edildi i, grevlere neden olan i
güvenli i, çalı ma ko ulları ve i ten
çıkarmalara ili kin anla mazlıkla-
rın, bir yıldan beri çalı anların ba -
lı oldu u sendika Unite ve British 
Airways arasında devam etti i bili-
niyor. 27 Mart 2010’daki grevde ise 
93 seferin iptal edildi i belirtildi. 



Güven SAVUL
guvensavul@turkis.org.tr
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Avrupa Sosyal Fonu, küreselle -
menin dönü üme u rattı ı ko-

ullarla birlikte, AB’deki i çilerin de 
de i ime daha açık ve bu de i ime
daha uyumlu hale gelmeleri gerek-
ti ini vurguladı. stihdam edilebi-
lirli in de bu sayede geli tirilebile-
ce inin altı çiziliyor. çilerin yanı
sıra irketlerin de de i ime uyumlu 
hale gelmesinin önemli oldu u ifade 
ediliyor.

Avrupa genelinde bazı grupların
i yerinin yanı sıra i  bulma konu-
sunda da sorunlar ya adı ı ASF ta-
rafından vurgulanıyor. Söz konusu 
grupların içerisine kadınlar, ya lı
i çiler, azınlıklar ve AB’ye gelen göç-
menlerin oldu u belirtilirken, bu tür 
bir ayrımcılı ın, insanların yetenek-
lerini kullanmasını ve bu insanların
AB emek piyasasına sa layaca ı kat-
kıyı engelledi i dile getiriliyor.

Do umdan sonra i  arayan bir 
annenin, çocu una kar ı yükümlü-
lükleri olması nedeniyle i verenler
tarafından ho  kar ılanmaması, yük-
sek vasıflı ya lı i çilerin terfilerinin 
genç i lerin çıkarları gözetilerek es 
geçilmesi, göçmelerin olası i veren,
i çi ve meslekta ları tarafından ay-
rımcılı a tabi tutulması, emek piya-
sasında ayrımcılık nedeniyle sorun 
ya ayıp, i  bulmakta, i ini korumak-
ta ve çalı tı ı i te ilerlemede zorlan-
maları, ayrımcılı a ili kin örnekler 
olarak gösteriliyor.

ASF emek piyasasına ula mada
ve emek piyasası içersinde ortaya 
çıkan ayrımcılı a kar ı mücadele 
etmeninin iki nedeni oldu unu vur-
guluyor. Birinci nedenin toplumsal 
oldu u, ayrımcılı ın Avrupa de er-
leri ve AB hukukuna aykırı oldu u
ifade ediliyor. Ekonomiyle ba lantılı
ikinci neden, “ya lanan nüfusuna 

kar ın AB’nin, gelecekteki büyüme 
ve refahı garantilemek için, daha 
fazla insanı istihdama dahil etme ih-
tiyacı” oldu u bildiriliyor.

ASF, AB üyesi ülkelerde, istih-
dama ula mada ve i yerinde ortaya 
çıkan ayrımcılı a kar ı yürütülen fa-
aliyetleri, a a ıdaki projeleri de içe-
recek ekilde destekliyor:

 – Ayrımcılıktan dolayı sorun 
ya ayan grupların istihdama 
yeniden giri i ve istihdama 

yeniden uyum sa laması için 
gerekli çalı maların yapılması.

 – Ayrımcılı a kar ı mücadele ve 
farkındalı ın artırılması için 
i yerinde çe itlili in kabulü-
nün in ası.

 – Aktif ya lanma ve ya lı i çi-
lerin yeniden bütünle mesini
te vik etmek.

 – Göçmenlerin istihdama katı-
lımının ve böylece sosyal bü-
tünle melerinin sa lanması.

stihdam Edilebilirlik ve 
Ayrımcılı ın Engellenmesi

Asgari Gelir Yoksullu a Çare mi?

Avrupa Parlamentosu, i sizli in “kara hayaletinin” Avrupa’da 
kol gezdi ini ve 2010’un yoksullu a kar ı mücadele yılı ola-

rak belirlendi ini hatırlattı. Avrupa statistik Enstitüsü (Eurostat) 
verilerine göre Avrupa Birli i genelinde 5 milyon ki inin yoksulluk 
riski altında oldu u biliniyor.

“Yoksulluk ve Sos-
yal Dı lanmaya Kar ı
Mücadele Yılı” olan 
2010’da, gelirleri, ya-
adıkları ülkelerin 

ortalama milli geliri-
nin yüzde 60’dan az 
oldu u için, yoksulluk 
riskiyle kar ı kar ıya
olan, AB nüfusunun 
yüzde 17’sine kar ılık
gelen, di er bir ifa-
deyle sayısı 85 milyon 
insana yardım etme 
amaçlanıyor.

Avrupa Parlamentosu’nun 17 Mart 2010 tarihindeki oturumun-
daki sorunun, asgari geliri düzenleyecek Avrupa genelindeki yönet-
meli in düzenlemesine ili kin oldu u vurgulandı.

sizlik artı ının yoksullu u ortaya çıkaran ana etken olarak 
görülmesinin yanı sıra, aylıkları yoksulluk sınırında veya bunun 
altında olan çalı an yoksulların da risk altında oldu una dikkat çe-
kiliyor.



Dünya ekonomisinde ya a-
nan kriz ülkemizi de do -
rudan etkilemi , üretimdeki 

gerileme ve talep yetersizli iyle reel 
sektörü kapsamı , i sizli in yaygın-
la masına yol açmı tır. Ya anan kriz 
yapısaldır. Ülkemiz uygulamalarında
görüldü ü üzere neo-liberal politika-
lar ekonomide birikim, kalıcı büyü-
me, yapısal de i me, insani geli im,
istihdam, sanayile me, teknolojik 
dönü üm, adil gelir da ılımı, sosyal 
adalet, ekonomik ba ımsızlık gibi te-
mel ve orta uzun döneme dönük he-
defleri gerçekle tirmek konusunda 
beklenen ba arıyı sa layamamı tır.

sizlik ve istihdam göstergeleri 
ülkede uygulanan ekonomik ve sos-
yal politikaların önemli bir göster-
gesidir. Türkiye ekonomisi 2002 yılı
birinci çeyre inden 2008 yılı üçüncü 
çeyre ine kadar sürekli büyümü  ve 
fakat istihdam buna paralel olarak 
artmamı tır. 2009 yılının genelin-
de yüzde 4,7 oranında küçülme ve 
yüzde 14,0 oranında i sizlik oranı
hesaplanmı tır.

Türkiye statistik Kurumu 
(TÜ K) Hanehalkı gücü An-
keti 2009 Yılı Sonuçlarına göre; 
Türkiye’nin nüfusu 70,5 milyon 
olarak tahmin edilmektedir. Buna 
göre; çalı ma ça ında olan ve 15 ya-
ından büyük nüfus olarak tanım-

lanan potansiyel i gücü 51 milyon 
686 bin ki idir. Türkiye yakla ık
19 milyon olarak tahmin edilen 15 
ya ın altındaki nüfus potansiyeli ile 
demografik açıdan “fırsat pencere-

si” olarak nitelendirilen bir durum-
la kar ı kar ıyadır. Ancak 15 ya ın
üstündeki toplamın ancak yarısın-
dan daha azını olu turan yakla ık
25,0 milyonu i gücü piyasasına ka-
tılmaktadır.

Türkiye’de son be  yılda nüfus 
4,2 milyon artmı tır. Yıllık ortalama 
nüfus artı  yüzde 1,35 olmasına kar-
ın, çalı ma ça ındaki nüfus yüzde 

1,52 oranında artmaktadır. Bir di er
ifadeyle, her yıl ortalama 826 bin 
ki i çalı ma ça ına girmektedir.

2009 yılı itibariyle, çalı ma ça-
ında olup da çe itli nedenlerle i -

gücüne dahil edilmeyen 26,9 milyon 
ki i bulunmaktadır. Son dönemde 
potansiyel olarak i gücü piyasası-
na girmesi gereken kesimin bunun 
dı ında kalmı  gözükmesi, tanım
gere i, i sizlik rakamlarına yansıma-
maktadır.

Enis BA DAD O LU
TÜRK-  Ara tırma Müdür Yardımcısı
enisbagdadioglu@gmail.com
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Türkiye’nin temel sorunu yete-
rince istihdam olanakları yaratama-
masıdır. Nüfus artı  hızının gerisin-
de kalan yeni yatırım ve i  olanakları,
i gücü piyasasını olumsuz etkile-
mekte, çalı an nüfusun iktisaden 
faal nüfusa oranını geriletmektedir. 
Ekonomik kriz ve istikrarsızlık, ya-
tırımların yetersizli i, i gücü piya-
sasının kurumsalla amaması, tarım-
dan gelen niteliksiz i gücüne yeterli 
i  imkanlarının yaratılamaması, ça-
lı ma ça ı nüfus artı  hızının toplam 
nüfus artı  hızından fazla olması,
i gücünün niteli inin ekonominin 
ihtiyaçlarına cevap verememesi, i -
gücü piyasası ile e itim sistemi ara-
sındaki ili kinin kurulamaması gibi 
nedenler, Türkiye’de a ırlıklı olarak 
bir istihdam sorunu oldu unu orta-
ya koymaktadır.

Türkiye’de ya ayan yakla ık her 
on ki iden sadece üçü istihdam edi-
lebilmektedir. ktisaden çalı abilir
durumdaki her iki ki iden ise sadece 
biri istihdam edilebilmektedir. 2009 
yılı itibariyle istihdam edilenlerin 
sayısı 21 milyon 277 bin ki idir.
Türkiye ekonomisinin istihdam ya-
ratma kapasitesi önceki dönemlerde 
de çok yüksek olmamakla birlikte, 
son dönemde ekonomik büyüme-
ye ra men istihdam yaratılamaması

nedeniyle, istihdamsız bir büyüme 
sürecine girildi i iddiaları yaygınlık
kazanmı tır. Ekonomik büyüme ile 
istihdam arasındaki ili ki ortadan 
kalkmı tır. Gerçi yeni nüfus kesti-
rimlerine göre revize edilmi  veri-
lerden hareketle sektörel bazda de-
erlendirme yapıldı ında, sanayi ve 

hizmetler sektöründe istihdam yara-
tıldı ı, ancak tarım sektöründeki is-
tihdam gerilemesi nedeniyle toplam 
istihdam artı ının dü ük düzeyde 
kaldı ı da söylenebilmektedir.

Ekonomik büyümeye ra men
istihdamda artı ın yetersiz kalması-
nı bir nedeni de Türkiye’deki üre-
tim yapısının de i mesidir. Bunun 
ipuçları yatırım malı ithalatının son 
yıllarda artmı  olmasında görülmek-
tedir. Türkiye’de teknoloji yenilen-
mi , artan verimlili e de ba lı olarak 
emek tasarrufuna neden olmaktadır.
Ayrıca ara malı ithalatındaki artı  da 
özellikle küçük ve orta ölçekteki i -
yerlerindeki istihdamı gerileten un-
sur olmu tur.

Ülkede ya anan ekonomik kriz-
lerin sonucu istihdam edilenlerin 
sayısında kayda de er bir artı  ger-
çekle memi  ve bunun yanı sıra
nüfus artı ına ba lı olarak i gücü
piyasasına girenlere yeni istihdam 

alanları da sa lanamamı tır. Revize 
edilen verilere göre 2004-2009 yıl-
larını kapsayan be  yıllık dönemde, 
ülke nüfusundaki artı  4,2 milyon 
ve buna ba lı olarak 15 ve daha yu-
karı ya taki ki i sayısındaki artı  4,1 
milyon olurken, istihdam edilenle-
rin sayısı 1,6 milyon artmı  ve i siz
sayısı da 1,1 milyon ki i artmı tır.
2000 yılının verileri de revize edil-
di inde, aslında on yıllık dönemde 
istihdam edilenlerin sayısında fazla 
bir de i iklik olmadı ı ve istihdam 
edilenlerin sayısının 21 milyon civa-
rında oldu u görülecektir.

Türkiye’de 2009 yılında i sizlik
oranı yüzde 14,0 olarak belirlen-
mi tir. Di er bir ifadeyle çalı mak
isteyen 3,5 milyon ki i i sizdir.
Türkiye’de i sizlik oranı uzun yıllar
yüzde 6-8 civarında olurken 2001 
yılında ya anan ekonomik kriz son-
rası yüzde 10’lar düzeyine yükselmi
ve fakat 2008 yılı sonrası ya anan
küresel kriz sonrası daha da yüksel-
mi tir. Ancak ülkemizdeki istihdam 
edilenlerin yakla ık dörtte birinin 
tarım sektöründe oldu u dikkate 
alınarak tarım dı ı i sizlik oranları-
na bakılması daha do ru bir yakla-
ımdır. 2009 yılı itibariyle tarım dı ı

i sizlik yüzde 17,4 oranındadır.

Tablo: Türkiye’de gücü Piyasası

Türkiye Toplamı
Yıllık

2004 2005 2006 2007 2008 2009

A. Nüfus (bin ki i) 66 379 67 227 68 066 68 901 69 724 70 542

B. 15 ve daha yukarı ya taki nüfus (bin ki i) 47 544 48 359 49 174 49 994 50 772 51 686

C. gücü durumu (bin ki i) 22 016 22 455 22 751 23 114 23 805 25 011

    1. stihdam edilenler 19 632 20 067 20 423 20 738 21 194 21 277

    2. siz 2 385 2 388 2 328 2 376 2 611 3 471

D. gücüne dahil olmayanlar (bin ki i) 25 527 25 905 26 423 26 879 26 967 26 938

E. gücüne katılma oranı (%) 46,3 46,4 46,3 46,2 46,9 46,1

F. sizlik oranı (%) 10,8 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0

G. Tarım dı ı i sizlik oranı (%) 14,2 13,5 12,7 12,6 13,6 17,4

Kaynak: TÜ K Hanehalkı gücü Anketi
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TÜ K i siz sayısını hesaplarken 
i  bulma ümidi kalmayan, bu neden-
le i  aramayan, ancak i  bulursa ça-
lı maya hazır olan milyonlarca ki iyi
dikkate almamaktadır. TÜ K’in res-
mi hesaplama yöntemine bu kesim-
ler de eklendi inde Türkiye’de i siz
sayısı resmi açıklamaların neredeyse 
iki katına yükselmektedir. Ancak 
burada TÜ K verileri yanı sıra tar-
tı ılması gereken husus, ülkedeki 
sosyo-ekonomik yapının istihdam 
ve i sizlik verilerine etkisidir. Tarım
sektörünün istihdam içindeki payı-
nın yüksekli i, ücretsiz aile i çili i,
kadınların i gücüne katılımının dü-
üklü ü, i gücüne dahil olmayan-

ların fazla olması, bu nedenle i gü-
cüne katılma oranının yüzde 47,4 
oranında kalması gibi faktörler, i -
sizlikle ilgili verilerin tartı ılmasına
neden olmaktadır.

De erlendirilmesi gereken bir 
husus da genç nüfusta i sizlik oranı-
nın yüksekli idir. 2009 yılında genç 
nüfusta (15-24 ya  grubu) i sizlik
oranı yüzde 25,3’tür. Kentsel yerler-
de bu oran daha da yüksektir (yüzde 
28,2).

Türkiye’nin Uzun Vadeli 
Stratejisi’nde tarım sektörünün istih-
dam içerisindeki payının 2023 yılın-
da yüzde 10’a dü ürülmesi hedefinin 
kondu u göz önüne alınırsa tarım-
dan kopacak niteliksiz i gücünün
kente göç sonucu sanayi ve hizmet-
ler sektöründe istihdam edilememe-
si zaten yüksek olan i sizlik oranını
çok önemli ölçüde artıracaktır.

Anayasada devlete ‘i sizli i önle-
meye elveri li ekonomik bir ortam 
yaratmak için’ gerekli tedbirleri alma 
görevi verilmi  olmasına kar ın, bu-
gün ço u insan ya açık i siz konu-
mundadır ya da ek i  arama veya 
ailesini geçindirecek gelirden daha 
azına çalı ma anlamında eksik istih-
dam ko ullarında bulunmaktadır.
stihdam edilenlerin yarıya yakını da 

sosyal güvenceden uzak, dü ük üc-
retli olarak kayıtdı ı çalı mak duru-
munda kalmaktadır. Ekonomik kriz 

leyici olarak görmektir. Türkiye’de 
uygulanan ekonomik politikalar 
ulusal ekonomilerin kendine özgü 
ko ulları gözetilerek, ülke ihtiyacı
do rultusunda belirlenmek yerine 
uluslararası i  bölümünün gerektir-
di i alanlarda ve yapıda olu turul-
maktadır.

Türkiye çeyrek yüzyılı a an sü-
redir üretim, yatırım, sanayile me,
yani ekonominin reel kesimlerini, 
reel katkı yapacak alanlarını ihmal 
etmektedir. Bugün gelinen noktada 
kamu kesimi tasarruf ve yatırım ya-
pamaz noktaya getirilmi tir. Tasar-
ruf oranını yükseltemeyen bu eko-
nomik modelin bir di er olumsuz 
yanı, en büyük kaynak olan kamu 
mülkiyetinin “özelle tirme“ politi-
kalarıyla iç ve dı  sermaye kesimine 
pazarlanması olmu tur. Geçmi  yıl-
ların kamu gelirleriyle olu turulmu
kurum ve i letmeler tek tek elden 
çıkarılmı /çıkarılmaktadır. Bu du-
rumun Türkiye ekonomisinde ya-
rattı ı a ır tahribat bugün daha iyi 
anla ılmaktadır.

Demokratik de erlerin korunabi-
lece i ve uygulanabilece i bir toplu-
mu olu turmak için “insan onuruna 
yara ır i  olanaklarının yaratılması”
önemli ve öncelikli bir konudur. 
Bunun sa lanması do rultusunda
ortak bir anlayı  olu turulmasına
büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
hedefe ula ılması için istihdam poli-
tikaları, ekonomik büyüme ve istik-
rar gibi makro ekonomik öncelikler-
le aynı statüde görülmelidir. Bunun 
ilk adımı ise istihdam politikasının
uygulanan ekonomik politikanın
temel eksenine yerle tirilmesi olma-
lıdır. Öncelikli yakla ım “ekonomik 
büyümeyi daha çok istihdam odaklı
hale getirmek” olmalıdır.

Türkiye’de Ulusal stihdam Stra-
tejisi” zaman geçirilmeden uygula-
maya konulmalıdır. stihdam ala-
nında izlenmesi gereken politikaları
sistematik bir biçimde ele alınmalı
ve uygulanması gereken öncelikler 
belirlenmelidir.

artlarında milyonlarca i sizin kar-
ısına “kölelik artlarında istihdam” 

çözüm yolu olarak dayatılmamalı-
dır. Ya am mücadelesi veren, geçi-
mini sürdürebilmenin arayı ı içinde 
olan i sizlerin umudu ve çaresizli i
istismar edilmek istenmekte, i siz-
li in seçene i olarak dü ük gelir ve 
olumsuz çalı ma ko ulları çözüm 
yolu olarak dayatılmaktadır.

Kayıtdı ı ekonomi ve ona ba lı
olarak yaygınlık kazanan kayıtdı ı
istihdam önemli bir sorun olarak 
gündemdedir. Kayıtdı ı istihdamın
yaygınlı ı, sosyal hukuk devleti uy-
gulamalarının ve sendikal örgütlen-
menin önündeki en önemli engel-
lerden birisidir. Krizi a abilmenin
önemli hususlarından birisi de kayıt
dı ı ekonominin kayıt altına alınma-
sı zorunlulu udur. Vergi ve sigorta 
gelirlerinde azalmaya, i letmeler ara-
sında rekabet ko ullarında e itsizli-
e, çalı anlar açısından kötü çalı ma

ko ullarına ve sosyal güvenceden 
yoksunlu a neden olan kayıtdı ı ile 
mücadeleden bu dönemde de vazge-
çilmemelidir. Bu konuda tüm sosyal 
tarafların katılımıyla bir “ulusal ey-
lem planı” hazırlanması ve kayıtdı ı
istihdama yönelik mücadelenin çok 
yönlü bir bütünsellik içinde sürekli 
olması gere i açıktır.

stihdamı artırıcı ve i sizli i ön-
leyici politikalar hükümetlerin ön-
celikli hedefi olmak durumundadır.
“Çalı ma Hakkı”, uluslararası belge-
lerde de yer aldı ı üzere, temel insan 
hakkıdır. sizli i önlemeye elveri li
ekonomik bir ortam yaratmak için 
gerekli tedbirleri almak, devletin 
vazgeçilmez ve devredilemez görevi-
dir. sizlik, bir ülkede sadece üretim 
ve gelir kaybına neden olmamakta, 
aynı zamanda sosyal problemler, 
sosyal dı lanma ve yoksullu u da 
beraberinde getirmektedir.

Türkiye’de 1980’li yıllardan bu 
yana egemen olan yakla ım, devletin 
iktisadi ya amdaki konumunu artık
üretici veya yatırımcı de il, düzen-



Avrupa Birli i ülkelerinin 
yakla ık yüzde 75’inde yasal 
olarak belirlenmi  ulusal as-

gari ücret uygulaması vardır. Di er
Avrupa Birli i üyesi ülkelerde ise, 
asgari maa  oranlarının belirlenme-
sinde sektörel düzeyde yapılan toplu 
sözle meler büyük rol oynamaktadır.
Asgari ücret düzenlemeleri Avrupa 
genelinde farklılık göstermektedir. 
26 Avrupa ülkesinin 18’inde aynen 
Kanada, ABD ve Japonya’da oldu u
gibi yasal bir asgari ücret uygulama-
sının oldu u görülmektedir.

Fransa, Yunanistan, Portekiz, 
spanya ve Benelüks ülkeleri i  pi-

yasasının en alt kademelerindeki üc-
retleri korumayı bir gelenek haline 
getirmi ler ve uzun yıllardan beri as-
gari ücreti yasal olarak uygulamı lar-
dır. rlanda ve ngiltere ise bu alanda 
henüz yeni olup, ulusal asgari ücret 
uygulamasına 90’lı yılların sonlarına
do ru geçmi lerdir. Avusturya, Dani-
marka, Finlandiya, Almanya, talya,
Norveç ve sveç ise dü ük ücretlerin 

düzenlenmesinde toplu sözle meleri
temel araç olarak kullanmaktadırlar.

Yasal Asgari Ücretin Uygulandı ı
AB Ülkeleri

Asgari ücret uygulamalarını iki 
farklı ülke grubu çerçevesinde ince-
leyebiliriz. Ço unlu u te kil eden 
grup dahilindeki ülkelerde asgari üc-
ret ya kanunlar yada ulusal düzeyde 
yapılan sektörler arası sözle melerle
belirlenmektedir. Azınlı ı te kil eden 
grup dahilindeki ülkelerde ise sosyal 
ortaklar asgari ücretleri sektörel dü-
zeyde ortakla a belirlemektedirler.

Asgari Ücret Oranları

Yasal asgari ücret uygulamasına
sahip ülkelere baktı ımızda asgari 
ücretlerin ülkelere göre a a ıdaki
tabloda oldu u gibi (aylık brüt) tes-
pit edildi ini görmekteyiz.

AB 15 ülkelerini ele aldı ımız-
da aylık asgari ücret oranlarının
spanya’daki gibi 600 Avro’dan ba -

layıp, Fransa’da oldu u gibi 1321 
Avro’ya kadar çıktı ını görmekteyiz.

Yasal Asgari Ücretin 
Uygulanmadı ı AB Ülkeleri

Azınlı ı olu turan ve yasal bir 

asgari ücret uygulamasının olmadı ı
ülkeler Avusturya, Almanya, talya ve 
skandinav ülkeleridir. Bu ülkelerin 

ortak bir özelli i çalı anlarının bü-
yük bir ço unlu unun toplu sözle -
me kapsamında olmasıdır. Bu toplu 
sözle meler sektörel düzeyde gerçek-
le tirilmektedir. Toplu olarak tespit 
edilen asgari ücret kapsamında çalı-
anların oranı Almanya ve Norveç’te 

yüzde 70 dolayında olup Avusturya 
ve talya’da neredeyse yüzde 100’dür. 
Bu oran Danimarka’da yüzde 81 ile 
yüzde 90 arasında de i mekte, Fin-
landiya ve sveç’te ise yüzde 90’ların
üzerinde seyir etmektedir.

Finlandiya ve talya’da kapsam 
oranları oldukça yüksektir. Bunu se-
bebi toplu sözle me ile ortak tespit 
edilen asgari ücretin -örgütlü olsun 
olmasın- ilgi sektördeki tüm i veren-
lerce ödenmesi zorunlulu udur. Sen-
dikalar tarafından müzakere edilen 
asgari ücret seviyeleri tüm çalı anlar
için geçerlidir. Bu bir nevi zorunlu 
asgari ücrettir ve i veren konfede-
rasyonlarına üye olmayan i verenler
için bile geçerlidir.

Almanya’da bazı i  kolları için 
yasal asgari ücret uygulamaları mev-
cuttur. Bu i  kolları in aat, çatı, boya 
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ve enkaz kaldırma/parçalamadır. Bu 
i  kollarında asgari ücretler zaten ol-
dukça yüksektir.

Asgari Ücretin Yapısal Özellikleri

Avrupa Birli i ülkelerinde uy-
gulanan asgari ücretin yapısal özel-
liklerine baktı ımızda hiçbir ülkede 
bölgesel asgari ücret uygulaması ol-
madı ını ve asgari ücretin “ulusal” 
oldu unu görebiliriz. Genelde ya-
pısal farklılıklar ya  ve nitelikler 
alanında kar ımıza çıkmaktadır. 8 
AB ülkesi Belçika, Çek Cumhuriye-
ti, Fransa, rlanda, Malta, Hollanda, 
Slovakya ve ngiltere 16-18, 16-21, 
15-22 eklinde ya  sınıflandırmaları
yaparak bu ya  gruplarına daha az 
ücret ödemektedirler.

Fransa ve Hollanda’da asgari üc-
retliler için ücret sübvansiyonu mev-
cuttur. Fransa’da uzun yıllar boyu 
dü ük ücretliler sosyal güvenlik kat-
kı payı ödememi lerdir. Son yıllarda
kanunda bu hususta bazı de i iklik-
lere gidilmi tir. Bulgaristan, Slovak-
ya, Slovenya ve spanya’da da sosyal 
katkı paylarında indirimler uygulan-
maktadır. 2003 yılında Almanya’da 
ikinci bir asgari ücret yürürlü e gir-
mi tir. Bu ücret in aat sektöründeki 
kalifiye çalı anları kapsamaktadır.

yapılabilir. Fransa’da Hükümet sos-
yal ortaklar ile yapılan müzakerenin 
ardından tüketici fiyatlarındaki artı ı
ve hükümet politikasını yansıtarak
asgari ücreti belirler. Yunanistan’da 
tüm asgari ücret artı ları her iki yıl-
da bir imzalanan Ulusal Genel Toplu 
Sözle meler çerçevesinde Hüküme-
tin verdi i yasal yetki ile tespit edilir. 
Asgari ücret Hollanda’da hükümet 
tarafından, toplu olarak anla maya
varılan ücretteki geli im esas alına-
rak tespit edilir. spanyol Hükümeti, 
ulusal asgari ücreti, sosyal ortaklarla 
müzakere çerçevesinde, enflasyon, 
verimlilik ve genel ekonomik duru-
mu göz önüne alarak tespit eder.

ngiltere’de ise Hükümet asga-
ri ücreti “Dü ük Ücret Komisyonu” 
nun tavsiyeleri do rultusunda be-
lirler. “Dü ük Ücret Komisyonu” 3 
i veren 3 i çi ve 2 akademi temsilci-
sinden olu maktadır. Genelde asgari 
ücret artı ının iki yılda bir yapılması-
nı tavsiye eder.

Yeni AB üyelerinde üçlü yapı son 
derece önemli bir rol oynamaktadır.
Özellikle do u ve orta Avrupa ülkele-
rinde Hükümet, sosyal ortaklarla an-
la maya vardıktan sonra ulusal asgari 
ücreti tespit eder.

Asgari Ücret Tespiti

Yasal Asgari Ücretler düzenli 
olarak Hükümetler tarafından tespit 
edilmektedir. Belçika, Bulgaristan, 
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, 
Macaristan, Malta, Romanya, Slo-
vakya, Slovenya ve ngiltere’de asga-
ri ücretler yıllık olarak tespit edilir. 
Yunanistan ve Hollanda’da ve bazen 
Polonya ve spanya’da tespitler yılda
iki kez yapılır. Hollanda’da asgari üc-
ret artı ları her altı ayda bir 1 Ocak 
ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılmak-
tadır. rlanda, Litvanya ve Letonya’da 
ise asgari ücretler bir yıldan daha 
uzun dönemler aralı ında tespit edi-
lir. rlanda’da ortalama her 16 ayda 
bir asgari ücret artı ı yapılmaktadır.
Letonya Hükümeti her iki yılda bir 
asgari ücret artı ı yapar.

Birçok ülkede asgari ücret tespiti 
sosyal ortaklarla yapılan isti areleri
takiben Hükümetler tarafından yapı-
lır. Eski AB üyesi ülkeler ele alındı-
ında Belçika’da asgari ücret artı ının

iki ekilde yapılabilece ini görürüz. 
Artı  ya fiyat artı larına ba lantılı
olarak yada Ulusal Çalı ma Konse-
yinde sosyal ortaklar arasında yapı-
lacak anla ma ile ba lantılı olarak 

Belçika Aylık 1,308 Avro, 01/10/2008 itibarıyla
Bulgaristan Aylık 112,48 Avro, 01/01/2008 itibarıyla
Çek Cumhuriyet Aylık 318,78 Avro 01/01/2007 itibarıyla
Estonya Aylık 278,02 Avro 01/01/2008 itibarıyla
Fransa Aylık 1,321 Avro 01/07 2008 itibarıyla
Yunanistan Aylık 680,59 Avro 01/01/2008 itibarıyla
Macaristan Aylık 273,60 Avro 01/01/2008 itibarıyla
rlanda Aylık 1499 Avro 01/07 2008 itibarıyla

Letonya Aylık 227,66 Avro 01/01/2008 itibarıyla
Litvanya Aylık 231,70 Avro 01/01/2008 itibarıyla
Malta Aylık 617,05 Avro 01/01/2008 itibarıyla
Hollanda Aylık 1,356 Avro 01/07/2008 itibarıyla
Polonya Aylık 329,49 Avro 01/01/2008 itibarıyla
Romanya Aylık 162,92 Avro 01/01/2009 itibarıyla
Slovakya Aylık 295,50 Avro 01/01/2009 itibarıyla
Slovenya Aylık 566,53 Avro 01/03/2008 itibarıyla
spanya Aylık 600 Avro 01/01/2008 itibarıyla
ngiltere Aylık 1,249 Avro 01/10/2008 itibarıyla
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Yasal Asgari Ücretten Kimler Faydalanır

 Kapsam çi Kapsam Dı ı

Belçika Özel Sektör Çalı anları Kamu Sektörü Çalı anları ve Çıraklar

Bulgaristan Tüm Çalı anlar Kapsam Dı ı Yok

Çek Cumhuriyeti Tüm Çalı anlar 18-21 arası ilk i  ba ı yapanlar

Estonya Tüm Çalı anlar Kapsam Dı ı Yok

Fransa Tüm Çalı anlar Memurlar, Çıraklar, Çalı an Tutuklular

Yunanistan Tüm Çalı anlar Kapsam Dı ı Yok

Macaristan Tüm Çalı anlar Kapsam Dı ı Yok

rlanda Tüm Çalı anlar Kapsam Dı ı Yok

Litvanya Tüm Çalı anlar Kapsam Dı ı Yok

Letonya Tüm Çalı anlar Kapsam Dı ı Yok

Malta Tüm Çalı anlar Sektörel ücret yönetmeli ine tabi çalı anlar

Hollanda Tüm Çalı anlar Kapsam Dı ı Yok

Polonya Tüm Çalı anlar Kapsam Dı ı Yok

Romanya Tüm Çalı anlar Kapsam Dı ı Yok

Slovakya Tüm Çalı anlar  görmezlik ödene i alan engelli çalı anlar için indirilmi
  asgari ücret

Slovenya Tüm Çalı anlar Kapsam Dı ı Yok

spanya Tüm Çalı anlar Çıraklar, Engelliler

ngiltere Tüm Çalı anlar Yeti kinlerde Kapsam Dı ı Yok

sveç’te, toplu pazarlıklar netice-
sinde kararla tırılan asgari ücretler 
üç yıllık sektörel sözle meler ile bir-
likte düzenlenmektedir. Almanya’da 
ise durum biraz daha de i iktir.
Almanya’da kimya sanayisi gibi bazı
i  kollarında sosyal ortaklar yıllık
müzakerelerde bulunurlar. Metal, 
elektrik ve in aat i  kollarında ise 
sosyal ortaklar her iki yılda bir müza-
kere yapar. Bu tür ücret ayarlamala-
rında genel olarak tahmini enflasyon 
artı ı dikkate alınır. Buna ek olarak 
Avusturya, Almanya ve Norveç gibi 
ülkelerdeki sendikalar, çalı anların
verimlilik artı ına katkılarının dikka-
te alınması için çaba sarf ederler.

Uygulama, Denetim ve Ceza

Yasal asgari ücret uygulamasına
sahip tüm ülkelerde (Bulgaristan ve 
Yunanistan hariç), uygulamanın de-

(Danimarka, Finlandiya, talya, Nor-
veç ve sveç) dü mektedir.

Hükümet ve Sosyal Ortakların
Görü leri

Yasal asgari ücret uygulamasına sa-
hip ülkelerdeki Hükümetlerin bir ço u
bu uygulamayı bir çe it sosyal koruma 
aracı olarak görmektedir (Bulgaristan, 
Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, 
Polonya, Romanya, Slovenya, spanya). 
ngiltere ise asgari ücreti adil yapının

te vik edilmesi olarak nitelemektedir.

Birçok sendika asgari ücreti yok-
sulluk ve dü ük ücret uygulamalarına
kar ı mücadele aracı olarak görmek-
tedir. Bazı sendikalar ise bu uygu-
lamanın mevcut haliyle çok dü ük
seviyelerde tutuldu unu ve i vereni
korumaya yönelik oldu unu dü ün-
mektedirler. Bulgaristan, Çek Cum-
huriyeti, Romanya ve Slovakya’daki 

netim ve takibini yapan kurumlar 
vardır. Denetim ve takipten sorumlu 
olan kurumlar ülkelere göre farklı-
lık gösterir. Ço u durumda  Tefti
Kurumları bu görevi yürütür. Di er
ülkelerde sorumlu kurumlar, endüs-
tri ve istihdam mahkemeleri, çalı ma
büroları yada ilgili Bakanlıktır.

Uygulamayı ihlal eden i verenle-
rin tabi oldu u para cezaları da ülke-
den ülkeye de i mektedir. Örne in
Bulgaristan’da hiçbir para cezası yok-
tur. Macaristan’da uygulanan para 
cezası oldukça yüksektir. Letonya’da 
asgari ücretin altında i çi çalı tıran
i veren 2,896 Avro’ya kadar para ce-
zası öder. Macaristan’da bu rakam 
24,500 Avro’ya kadar çıkabilir.

Yasal asgari ücret uygulamasına
sahip olamayan ülkelerde ise, dene-
tim görevi genelde sendikalara, sos-
yal ortaklara, çalı ma mahkemelerine 



86

sendikalar asgari ücretlerin yüksel-
tilmesi için ça rıda bulunmaktadır.
Aynı ça rıyı Fransa’daki bazı sendi-
kalarda tekrar etmektedir.

ların niteliklerine göre sınıflandırılma-
sını talep etmektedirler. Bazı ülke sen-
dikaları asgari ücretlerin artırılması ile 
göçün azaltılaca ını savunmaktadır.

Belçika sendikaları asgari ücret-
lerdeki ya  sınıflandırmasına kar ı
gelmektedirler. Macaristan’daki bazı
sendikalar ise asgari ücretlerin çalı an-

Yasal Asgari Ücret Tespiti ve Uygulanması

Ülke Tespit Aralı ı Tespit Organı Tespit Kriterleri

Belçika Yıllık Sosyal Ortaklar Fiyat Endeksleri

Bulgaristan Düzenli olarak, fakat Hükümet Ekonomik ve Sosyal durum
 belli bir zaman aralı ı (tek taraflı)
 mevcut de il.

Çek Cumhuriyeti Yıllık Sosyal Ortaklarla Tüketici Fiyatları Endeksi
  müzakerenin ardından
  Hükümet tarafından

Estonya Yıllık Sosyal Ortaklarla Tüketici Fiyatları Endeksi
  müzakerenin ardından
  Hükümet tarafından

Fransa Yıllık Sosyal Ortaklarla Fiyat Endeks geli meleri
  müzakerenin ardından
  Hükümet tarafından

Yunanistan Yılda 2 defa Ulusal toplu sözle meye Tüketici Fiyatları Endeksi
  ba lı olarak Hükümet
  tarafından kanunen

Macaristan Düzenli Üçlü isti are neticesinde Yıllık sektörlerarası
  varılan anla ma sonrası pazarlık görü melerine entegre
  Hükümet tarafından edilen müzakereler

rlanda Her 16 ayda Sosyal Anla malar Ulusal anla maların
  Vasıtasıyla bir parçası olarak
  Hükümet ve Sosyal müzakere edilmekte
  Ortaklar tarafından

Letonya Siyasi iradeye ba lı Sosyal Ortaklarla Bütçe ve 2003 yılında Kabine
 olarak, düzensiz müzakerenin ardından tarafından kabul
  Hükümet tarafından edilen ücret artı  planı

Litvanya Düzenli olarak Üçlü Konseyin tavsiyesi Belirli bir kriter
  üzerine Hükümet tarafından mevcut de il

Malta Yıllık stihdam li kileri Kurulu tavsiyeleri Geçinme Endeksi
  üzerine Hükümet tarafından

Hollanda Yılda iki defa Hükümet Kararı Toplu olarak kararla tırılan
   ücretlerdeki geli im

Polonya Yılda bir yada iki Üçlü Komisyon Tüketici Fiyatları Endeksi ve di er
   Ekonomik Göstergeler

Romanya Yıllık Sosyal Ortaklarla Resmi kriter yok
  müzakerenin ardından Hükümet, sosyal
  Hükümet tarafından ortaklarla yapılan isti arenin
   ardından geçim maliyetlerini
   dikkate alarak karar verir

Slovakya Yıllık Sosyal Ortakların kararı Ortalama ücretler ve genel
  üzerine Hükümet tarafından ekonomik durum ele alınarak

spanya Yıllık Sosyal Ortakların kararı Tahmini enflasyon
  üzerine Hükümet tarafından

ngiltere Yıllık “Dü ük Ücret Komisyonu” kararı Genel ekonomik durum
  üzerine Hükümet tarafından
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Tari ’te Mutlu Son
ten çıkarıldıkları 1 Mart 2010 gününden itibaren 

Tari  Genel Müdürlü ü önünde oturma eylemi yapan 
Tari plik ve Dokuma Fabrikası i çilerinin direni i so-
nuç verdi. Tari  Pamuk ve Ya lı Tohumlar Birli i ile 
masaya oturan i çiler prensipte anla tı.

Geçen yıl Mart ayında kapatılan Tari plik ve Do-
kuma Fabrikası’nın i çileri bir yıl kısa çalı ma ödene i
ve i sizlik sigortasından faydalanmı , 1 Mart’ta i ba ı
yapmak üzere fabrikaya gitti inde ise polis barikatıyla
kar ıla mı tı. ten atıldıklarını ve fabrikanın kapana-
ca ını 1 Mart sabahı ö renen i çiler kıdem ve ihbar taz-
minatlarını alana kadar Tari  Genel Müdürlü ü önün-
de oturma kararı almı tı. Birlik yönetimi eylemin ilk 
haftalarında i çilere aylık 600’er TL vermeyi önermi ,
ancak bu da kabul görmeyince i çiler ikinci bir öneriyi 
beklemi ti.

Direni in 46. gününde, i çiler yapılan referandum-
da oybirli iyle Pamuk Birli i’nin kıdem ve ihbar tazmi-
natlarını ödeme planını kabul etti. çilerin toplamda 
13.5 milyon TL’yi bulan alacakların yüzde 70’i 20 Ni-
san ve 4 Mayıs’ta ödenecek. Geri kalan miktar da 30 
Haziran ve 30 A ustos’ta ödenecek.

TGS

ATV-Sabah Grevi Devam
Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) ATV-Sa-

bah i yerlerinde ba lattı ı grev devam ediyor. 13 ubat
2009’da ba layan grev 16 Temmuz 2009’da mahkeme 
kararıyla durdurulmu tu. Durdurma kararı TGS’nin 
hukuksal mücadelesi sonucunda Yargıtay tarafın-
dan bozulmu tu. stanbul 2.  Mahkemesi de 1 Mart 
2010’daki duru masında, Yargıtay’ın bozma kararı-
na uydu. Böylece ATV-Sabah grubunun stanbul ve 
Ankara’daki i yerlerinde 4 Mart 2010 günü grev pan-
kartları tekrar asıldı.

Bu arada, grev henüz 4. günündeyken, 17 ubat
2009’da, greve katıldıkları gerekçesiyle i  akitleri yasa 
dı ı olarak feshedilen 10 i çiden 9’unun i  akdi fesih-
lerinin geçersizli ine dair TGS’nin açtı ı davalar kaza-

nıldı. e dönü  kararları Yargıtay tarafından onandı.
Ancak, i veren, grevin durduruldu u dönemde, i e
dönü  taleplerini kabul etmeyerek, 9 i çinin sendikal 
tazminatlarının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatlarını
ödeyerek i  ili kilerini hukuken sona erdirdi.

TGS’nin eylemleri, grevin 200. gününe kadar ATV-
Sabah gazetesinin Balmumcu’daki merkez binası önün-
de devam edecek. TGS Genel Merkez yöneticilerinden 
birer, TÜRK-  Konfederasyonu’na ba lı sendikalar ile 
ubelerinden yönetici, temsilci veya üye düzeyinde 4’er 

ki i dayanı ma amacıyla grev nöbetine destek verecek.

TÜMT S

UPS’de çi Kıyımı
Dünya çapında 200’ün üzerinde ülkede faaliyet gös-

teren Amerika Kargo devi UPS Kargo’da çalı an i çiler
anayasal haklarını kullanarak Tümtis Sendikamıza üye 
oldukları için i ten atıldı. Tümtis, 6 Mayıs 2010 günü 
UPS Kargo’nun önünde bir basın açıklaması düzenledi. 
Burada konu an Tümtis Genel Ba kanı Kenan Öztürk, 
“Dünya ta ımacılık devi UPS, anayasal haklarını kulla-
narak sendikamıza üye olan i çileri i ten atıyor. Sendi-
ka ve i çi dü manlı ı yapıyor. Türkiye çapında 5 bine 
yakın çalı anı bulunan UPS’de tam bir kölelik düzeni 
hâkimdir. çiler, asgari ücretle günde 10-12 saat, hatta 
zaman zaman 14 saat çalı tırılıyor. Hem de fazla mesai 
ücreti ödenmeden. UPS i çileri, insanca çalı ma ko ul-
larına kavu abilmek için sendikamızda örgütlenmeye 
ba ladılar. UPS’nin ABD ve Avrupa’daki i letmelerinde
kullanılan bir hakkı, sendikala ma hakkını kullanmak 
üzere harekete geçtiler. Ama UPS yönetimi, i çilerin
bu iste ini dü manca bir saldırı ile kar ıladı. 19 Nisan 
günü 33 üyemiz i ten çıkarıldı. ten çıkarılan üyeleri-
miz, sendikamızın öncülü ünde i yeri önünde direni
ba lattı. Üyelerimizin ve sendikamızın kararlı tutumu 
ve giderek büyüyen uluslararası dayanı ma sayesinde 
24 üyemiz yeniden i e alındı. 3 Mayıs ve sonrasında
stanbul, zmir ve Ankara’da 32 üyemizi i ten çıkardı.

Daha sonra çıkarılanlarla birlikte sendikal nedenle çı-
karılan i çi sayısı toplam 47 oldu. Sendikamız, üyeleri-
mizin haklarını korumak için hiçbir mücadeleden ka-
çınmayacaktır. çiler sendikalı olarak i ba ı yapana ve 
T S imzalanana kadar mücadelemizin devam edece ini
ilan ediyoruz” dedi. 

SSendikalarımızdanendikalarımızdan
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Kadına Yönelik Ekonomik iddet
retli i  yaparak para kazanmı  veya 
halen kazanmakta olan 55 kadınla
yüz yüze görü meler gerçekle tiril-
mi  ve kadınların u radıkları eko-
nomik iddet türleri belirlenmi .

Ara tırmada aile içi ekonomik 
iddetin i leme kanalları, ana, baba, 

karde , koca, evlat ve akrabalar ta-
rafından kadının çalı masına yahut 
i inde ilerlemesine engel olmak ya 
da tam tersi zorla istemedi i bir i te
ya da i kolunda çalı tırarak maa-
ına, bankamatik kartına, gelirine 

veya mal varlıklarına el koymak, 
çalı mayı reddedip kadının gelirini 
harcamak, kadının gelirini içkiye 
kumara yatırmak, ailenin geçimi-

ni sadece kadının kazandıklarıyla
sürdürmeyi istemek, kendi parasını
yatırım amaçlı biriktirirken kadının
parasını harcamak, kadını ba lık pa-
rası, süt hakkı parası ile ya da mihir 
ile evlenmeye zorlamak eklinde or-
taya çıkmı .

Çalı madaki istatistikî bilgilere 
göre;

 Dünya nüfusunun yüzde 
51’ini olu turan kadınlar dün-
yadaki toplam i lerin üçte 
ikisini yapıyor; buna kar ılık
dünyadaki toplam gelirlerin 
onda birini alıyor.

 Kadınlar dünyadaki özel mül-
kiyetin ise sadece yüzde birine 
sahipler.

 ILO verilerine göre Türkiye’de 
kadınların i gücüne katılım
rakamları 1955’lerde yüzde 
72 iken bu oran 2009’da yüz-
de 24’lere gerilemi  durumda.

 Birle mi  Milletler kaynakları-
nın iddet çalı malarında, tüm 
dünyada iddet ma duru ka-
dınların yakla ık üçte ikisinin 
aynı zamanda ekonomik id-
dete de u radıkları belirtiliyor.

 Birle mi  Milletler Kadınlara
Yönelik iddetin Önlenmesi 
Bildirgesi (1993), kadına yö-
nelik iddeti; “ister kamusal, 
isterse özel ya amda meyda-
na gelsin, kadınlara fiziksel, 
cinsel veya psikolojik acı veya 
ıstırap veren veya verebilecek 
olan cinsiyete dayanan bir 
eylem veya bu tür eylemlerle 
tehdit etme, zorlama veya key-
fi olarak özgürlükten yoksun 
bırakma” (1. madde) eklinde
tanımlıyor. Bu tanımın son 
haline “kurbanı ekonomik 
ihtiyaçların kar ılanmasından
yoksun bırakmak” cümlesinin 
de dâhil edilmesi ekonomik 
iddetin yava  yava  tüm dün-

ya kamuoyunda görünür kı-
lınmaya çalı ıldı ının bir gös-
tergesi olarak yorumlanıyor.

Ara tırmaya sektörel bazda bakıl-
dı ında ise, hizmet, sa lık ve e itim
sektöründe yo un çalı an memur ve 
ö retmen kadınlar, bir oranda oku-
mu  ve güvenceli i e sahip oldukları
için dikkat çekiyorlar. Kadınların
bir kısmının bankamatik kartı ko-
casında duruyor, gayrimenkuller 
kendi üzerlerine yapılmıyor, miras 
haklarından da tam olarak yararla-
namıyorlar. Ayrıca memur kadınla-
rın ço u yapısal iddet türlerinden 
yakınıyor.”

iddet, tüm dünya ülkelerinde 
kız/erkek çocuklarının ve kadın-

ların özellikle aile kurumu içerisinde 
ya adı ı en büyük sorunlardan biri 
olarak kar ımıza çıkıyor. Bu konuda 
ya anan acı olaylar, medyada da sık-
lıkla yer alıyor.

Aile içi iddet, aile mahremiyeti-
nin bir parçası olarak görüldü ün-
den ve kadınların gururunu fazlasıy-
la incitmesi nedeniyle gizli tutuluyor 
ancak ya anan olayların acı bir ekil-
de sonlanması sonucunda haber bül-
tenleri ve gazetelerin üçüncü sayfa 
haberlerinden ö renilebiliyor.

Dünyada ve ülkemizde ya anan
iddet olaylarında her geçen gün bir 

artı  görülüyor. Bunların nedenleri-
ni, dünyada ya anan ekonomik kriz, 
yoksulluk, i sizlik ve i yerinde stres 
olarak sayabiliriz.

iddet aslında birçok ki i tarafın-
dan sadece fiziksel olarak yapılan bir 
davranı ekli olarak dü ünülse de 
farklı birçok çe idi var. Bunlardan 
biri de “ekonomik iddet”. Aile ku-
rumu içerisinde özellikle erkeklerin, 
e lerine para vermeyerek, ailenin ge-
lir ve giderleri hakkında bilgi verme-
yerek uyguladı ı bir iddet türü.

Kanına yönelik ekonomik iddet
konusu, fiziksel iddetin öne çıkma-
sı nedeniyle, üzerinde çok durulma-
yan bir konu. Bu alanda ara tırma-
lar yetersiz ve bilgiler eksik. Aile içi 
iddet, aile mahremiyetine girdi in-

den çok fazla ara tırma yapılamıyor.
Ancak gazeteci-yazar Filiz Bingölçe 
tarafından yapılan ve Ekonomi Mu-
habirleri Derne i tarafından yayım-
lanan ara tırma bu konudaki eksik-
li i bir ölçüde giderecek nitelikte.

Ankara, stanbul, Konya, Rize 
ve Adana’da hizmet, e itim, sanayi, 
sa lık, din, e lence, tarım, geçici ta-
rım, gezici tarım, gıda ve ev eksenli 
üretim sektörlerinde yapılan “Süper 
Kadın Süper Zor” adlı çalı mada üc-
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Kadınlara Özel zin Tartı ması
Kadınların çalı ma hayatında yer 
almasıyla birlikte erkeklerin istihda-
mının engellendi i de dü ünülüyor.

veren temsilcilerinin konuya 
yönelik farklı demeçler vermesi ve 
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lı ının, yönetmeli in i verenlerin
taleplerini de erlendirerek de i tiri-
lece ini belirtmesi iktidarın sermaye 
yanlısı bir tavır sergiledi ini açıkça
ortaya koyuyor.

Türkiye’nin Avrupa Birli i süre-
cinde Hükümetin yo un çalı malar
yaptı ı, AB’nin norm ve direktifle-
rini mevcut yasalara uyarlama ça-
balarının oldu u biliniyor. Avrupa 
Birli ine uyum çerçevesinde 16 
Haziran 2004 tarihinden bu yana 
A ır ve Tehlikeli ler kapsamında
olan tekstil ve hazır giyim i kolu,
son günlerde söz konusu sektörde 
faaliyet gösteren i veren temsilci-
leri tarafından olumsuz ele tirilere
maruz kaldı. Çalı ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlı ı tarafından yapılan
bir açıklama ile “  Güvenli i yasa 
tasarısını Meclise sunuldu. Tekstil 
sektörü a ır ve tehlikeli i ler kapsa-
mından çıkartılıyor. Yasa çıktı ında
sorun da kalmayacak” denilmesi ve 
“a ır ve tehlikeli i ler” kategorisine 
giren 42 i kolunun bu kategoriden 
çıkarılması Bakanlı ın, Hükümetin 
Avrupa Birli i konusundaki tavrını
i veren temsilcileri ile aralarında so-
run ya amamak adına de i tirebile-
ce inin de bir göstergesi.

Tekstil ve hazır giyim i kolunda
yıllardır var olan bu konu imdiye
kadar sorun yaratmaz ve kadın i -
çiler bu izni suiistimal etmezken, 
konunun bu ekilde gündem yarat-
masının altında kadın istihdamını
engellemek amacı ta ıdı ını yinele-
mek gerekir.

Burada yapılması gereken ka-
dınların sorunlarına kadın gözüyle 
bakılarak çözümler üretilmesidir. 

Bu da ancak yasa ve yönetmeliklerin 
kadınları ilgilendiren maddelerinin 
kadınlar tarafından hazırlanmasını
gerektirir.

Kadınların her ay ya adı ı “özel 
günleri”, kadının çalı ma hayatını
olumsuz etkiledi i ve verimini dü-
ürdü ünün de bir gerçek oldu u-

nu unutmamak gerekir. Bu “özel 
günün” erkekler tarafından anla ıl-
masının beklemesinin yanlı  olaca ı
gibi, kadınları ilgilendiren bir yasa-
nın veya bir yönetmeli in kadınların
görü leri alınmadan hazırlanması ve 
çıkarılması da bir o kadar yanlı .

Bu sektörde yer alan kadın i -
verenlere de görev dü üyor. Kadın
i verenlerin bu konuya daha duyarlı
yakla maları ve aynı sorunu kendi-
lerinin de ya adı ı gerçe inden ha-
reketle çözüm önerilerine katkıda
bulunmaları gerekiyor.

Burada, kadınların karar alma 
süreçlerine katılımlarının ne kadar 
önemli oldu u kar ımıza çıkıyor.
Kadınların karar alma süreçlerinde 
yer almaması, sorunlarına yeterince 
önem verilmemesi, son tartı malar-
da oldu u gibi kadınların aleyhine 
birtakım düzenlemeleri gündeme 
getiriyor. Kadınları ve onların özel 
durumlarını dikkate alarak yapılan
bütün düzenlemeler bir ihtiyacın
gere i ve hiçbiri birer lütuf de il.

Türk kadını günümüzde çalı ma
hayatında, gerek mevzuat ve 

gerekse ekonomik, sosyal ve kültü-
rel sorunlarla kar ıla ıyor. Yasaların
uygulanması a amasında ve kayıt
dı ı sektörde çalı an kadınların tüm 
yasal korumaların dı ında kalmasın-
dan dolayı kar ımıza ciddi sorunlar 
çıkıyor. Kadın i gücü ucuz emek 
olarak emek-yo un i kolları olan 
tekstil, gıda, hazır giyim, tütün gibi 
sanayi dallarında ço unlukla dü ük
ücretli, yo un ve sosyal güvenceden 
yoksun i lerde istihdam ediliyor.

A ır ve Tehlikeli ler
Yönetmeli i’nde kadınlara verilen 
ayda 5 günlük “özel gün izni”nin 
tekstil i kolunda çalı an kadınları
da kapsaması son günlerde gündemi 
me gul etti.

16 Haziran 2004 yılında çıkarı-
lan Tekstil ve Konfeksiyon lerinin
A ır ve Tehlikeli ler Yönetmeli i
ile kadın i çilere ayda 5 gün “adet 
izni” getirildi. Kadınlara getirilen 
özel günleriyle ilgili bu hak, kay-
na ını ILO, Avrupa Sosyal artı vb. 
uluslararası standart ve normların
yanı sıra, Anayasa’nın 50. maddesin-
de belirtilen “küçükler ve kadınlar
ile bedeni ve ruhi yetersizli i olan-
lar çalı ma artları bakımından özel 
olarak korunurlar” biçiminde ifade 
edilen haklardan alıyor.

Kadınlar hangi artlarda çalı ır-
larsa çalı sınlar bu haklardan ya-
rarlanmalı. Ba ka bir ifadeyle, özel 
günleri kadınların istihdamında en-
gelleyici bir durum olmamalı.

Bu konunun ekonomik krizin 
kendini a ır bir ekilde hissettirdi i,
i sizli in giderek arttı ı bir dönem-
de gündeme getirilmesinde farklı
amaçlar yatıyor. Bilindi i üzere ül-
kemizde kadın istihdamı hala belli 
kesimlerce istenmiyor ve kadınlara
sadece biçilen rol olan anne ve e
olarak hizmet etmesi bekleniyor. 
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Siyasal iktidarların önde gelen 
görevlerinden birisi de geni
halk kesimlerinin sa lanan re-

fahtan adil pay almalarını sa lamak,
açlık ve yoksullu u azaltarak geçim 
ko ullarını iyile tirmektir.

Konfederasyonumuzun yirmi 
üç yıldan bu yana aralıksız her ay 
yaptı ı hesaplamanın sonuçları bu 
alandaki geli meleri ortaya koymak-
ta ve çalı anların içinde bulundu u
durumu de erlendirme imkanı sa -
lamaktadır.

Dört ki ilik bir ailenin sa lıklı,
dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 
Nisan 2010 ayı itibariyle yapması
gereken harcama tutarı (açlık sınırı)
852,50 lira olarak hesaplanmı tır.
Gıda harcaması yanı sıra giyim, ko-
nut (kira, elektrik, su, yakıt), ula ım,
e itim, sa lık ve benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması zorunlu di er harca-
malarla birlikte yapılması gereken 
toplam harcama tutarı (yoksulluk 
sınırı) ise 2.776,86 lira olmu tur.

Temel mal ve hizmetlerdeki fi-
yat artı ları nedeniyle çalı anlar bir 
yıl öncesine göre 372 lira daha faz-
la harcama yapmak durumundadır.

Sadece mutfak harcamasına aynı
dönemde gelen ek yük ise 104 li-
radır. Yılba ına göre sadece dört ay 
itibariyle açlık sınırı tutarı 58 lira ve 
yoksulluk sınırı tutarı 189 lira artı
göstermi tir.

Uygulanan ekonomik ve sosyal 
politikaların bir sonucu olarak bu 
dönem geçerli olan asgari ücret net 
576,57 liradır. Sosyal Güvenlik Ku-
rumu verilerine göre ücretli olarak 
çalı an milyonlarca sigortalının yak-
la ık yarısının prime esas kazancı
asgari ücret olarak gösterilmektedir. 
Bu gelir düzeyinin altında çalı mak
durumunda kalan ve neredeyse ka-
yıtlı istihdam edilen sayısı kadar 
kayıtdı ı çalı anların oldu u ülke-
mizde, açlık ve yoksulluk önemli 
bir sorun olmaya devam etmekte-
dir. Ülkenin gündemi, yasalar ve 
anayasa de i mekte ve fakat geni

halk kesimlerinin ya ama ko ulları
aynı kalmaktadır. Ço u çalı an ve 
emeklisi için bir günlük gelirinin bir 
kilogram et almaya yetmedi i ülke-
mizde “insan onuruna yakı ır ya-
am” arayı ları sürekli olarak hayal 

kırıklı ı ile sonuçlanmaktadır.

Ku kusuz TÜRK-  tarafından
yapılan hesaplama sonucu ula ılan
“yoksulluk sınırı” tutarı ücret düze-
yi olarak de erlendirilmemelidir. Bu 
tutar, haneye girmesi gereken gelir 
toplamını ifade etmektedir.

TÜRK- ’in verileri temel alın-
dı ında Nisan 2010 ayı itibariyle 
“mutfak enflasyonu”ndaki de i im
öyledir:

 Ankara’da ya ayan dört ki ilik
bir ailenin “gıda için” yapması
gereken asgari harcama tutarı
bir önceki aya göre yüzde 0,87 
oranında arttı.

 Yılın ilk dört ayı itibariyle ar-
tı  oranı yüzde 7,28 oldu.

 Gıda enflasyonunda oniki ay 
itibariyle artı  oranı yüzde 
15,46 oranında gerçekle ti.

 Yıllık ortalama artı  oranı ise 
yüzde 6,88 olarak hesaplandı.

Yapılana hesaplamaya temel olan 
gıda maddelerinin fiyatları do ru-
dan piyasadan, market ve semt pa-
zarları düzenli olarak dola ılarak
Konfederasyonumuzca alınmaktadır
ve hesaplama sonuçları her ayın son 

Dört ki ilik ailenin açlık sınırı 853 Lira ve
yoksulluk sınırı 2.777 Lira.

Mutfak enfl asyonunda son oniki aylık artı
yüzde 15,46.

“ nsan onuruna yakı ır ya am” açılımı bir ba ka
bahara.

enisbagdadioglu@gmail.com

Anayasa De i iyor Ama 
Halkın Yoksullu u De i miyor

Tablo 1: Dört Ki ilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

 Nisan’2009 Aralık’2009 Mart’2010 Nisan’2010

Yeti kin çi 204,69 218,48 230,83 233,10

Yeti kin Kadın 169,70 184,04 196,36 198,49

15-19 Ya  Grubu Çocuk 216,09 233,25 248,48 250,85

4-6 Ya  Grubu Çocuk 147,84 158,86 169,45 170,05

Açlık Sınırı 738,33 794,63 845,11 852,50

Yoksulluk Sınırı 2.404,97 2.588,36 2.752,80 2.776,86

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle toplamda farklı olabilmektedir.
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haftası açıklanmaktadır. TÜ K tara-
fından yapılan çalı manın sonuçları
ise izleyen ayın ilk haftası açıklan-
makta ve bu açıklamaya temel olan 
fiyatlar, benzeri çalı mayı yapan ku-
rulu ların temel girdisi olmaktadır.

Konfederasyonumuz çalı ması
bu niteli iyle ba ımsız ve tüketici fi-
yatlarındaki artı  e ilimini yansıtan
“öncü gösterge” olarak kabul edil-
mektedir.

Gıda harcaması çalı masına te-
mel alınan beslenme kalıbında yer 
alan bazı ürünlerin fiyatlarında Ni-
san 2010 itibariyle gözlenen de i im
ana hatlarıyla öyle olmu tur:

 Süt, yo urt, peynir grubunda; 
süt fiyatı ile birlikte yo urt ve 
peynir fiyatı da bu ay gerile-
mi tir. Bu durum toplam gıda
harcamasında yakla ık 12 lira-
lık bir azalmaya yol açmı  ve 
mutfa ı rahatlatan, gıda enf-
lasyonunun dü ük kalmasını
sa lamı tır.

 Et, tavuk, balık, sakatat, bakli-
yat gibi ürünlerin bulundu u

grupta; siyasal iktidarın fiya-
tına müdahale etmeyi dü ün-
dü ü et (ku ba ı-kıyma) fiyatı
aynı kalmı tır. Ancak bonfile 
fiyatının 44,00; ku ba ı fiyatı-
nın 26,60 lira oldu u dikkate 
alındı ında, dar ve sabit gelir-
li kesim açısından etin ancak 
vitrinde seyredildi i bir gıda
ürünü oldu u görülmektedir. 
Tavuk fiyatı yüzde 10 artmı -
tır. Sakatat ürünlerinden ci er
fiyatı 1 lira artmı , yürek fiyatı
ise 1 lira dü mü tür. Hesapla-
mada temel alınan hamsi, ala-
balık, uskumru, somon gibi 
balıkların fiyatları genelde 
de i memi tir. Yumurta fiya-
tı ise 2,5 kuru  gerilemi tir.
Bakliyat ürünlerinde (nohut, 
mercimek, kuru fasulye, bar-
bunya vb) ise bu ay yine bir 
fiyat de i ikli i olmamı tır.

 Meyve-sebze ortalama fiyatı
bu ay artmı tır. Sebze-meyve 
ortalama fiyatında bir artı  söz 
konusu olmasaydı “gıda enf-
lasyonu” bu ay gerileme gös-

terecekti. Geçen ay 2,17 lira 
olarak hesaplanan ortalama 
sebze fiyatı bu ay 2,14 liraya 
yükseldi. Kuru so an fiyatı
3,00 lira olurken, geçti imiz
ay pazarda az ve nispeten 
pahalı olan fasulye, patlıcan,
bezelye, sivri biber, dolmalık
biber gibi ürünlerin gerileyen 
fiyatı dikkate alınarak hesap-
lamaya dahil edilmesi nede-
niyle sebze ortalama fiyatı artı
gösterdi. Meyve fiyatı da aynı
nedenden dolayı biraz arttı.
Yapılan hesaplamada -her za-
man oldu u gibi- pazarda yo-
un olarak bulunan ve satılan

ürünler temel alınmaktadır.

 Ekmek, pirinç, un, makar-
na gibi ürünlerin bulundu u
grupta; ürünlerin fiyatı aynı
kalmı tır.

 Son grup içinde yer alan gıda
maddelerinden; tereya ı, zey-
tinya ı, ayçiçe i ya ı fiyatı
aynı kalmı , margarin fiyatı ise 
yüzde 3,00 oranında artmı tır.
Zeytin fiyatı (siyah ve ye il zey-
tin) bu ay yine de i memi tir.
Aynı ekilde bal, reçel, eker,
pekmez, tuz, salça, çay, ıhla-
mur fiyatında da bir de i iklik
tespit edilmemi tir. Baharatla-
rın (kimyon, nane, karabiber, 
vb) fiyatı aynı kalırken, ya lı
tohumlardan (ceviz, fındık,
fıstık, ayçekirde i vb) sadece 
fındı ın fiyatı artmı tır.

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki De i im

 Nisan Nisan Nisan Nisan
 2007 2008 2009 2010

Bir önceki aya göre de i im oranı (%)   0,28   2,91 -0,85   0,87

Bir önceki yılın Aralık ayına göre de i im oranı (%)   2,60   4,22 -0,18   7,28

Bir önceki yılın aynı ayına göre de i im oranı (%) 12,37 13,60   2,96 15,46

12 aylık ortalamalara göre de i im oranı (%) 11,12 11,67   9,51   6,88
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lk Alman i çi sendikaları kon-
federasyonu (Generalkom-
mission der Gewerkschaften 

Deutschlands) 14 Mart 1892 yılında
Halberstadt’ta kuruldu. Kurulan bu 
ilk konfederasyon 57 ulusal ve yerel 
sendika vasıtasıyla 300 bin çalı anı
örgütledi. Birinci Dünya Sava ı’nın
ardından sendikalar tekrar örgütlen-
mek durumunda kaldılar ve 30 Hazi-
ran ile 5 Temmuz 1919 tarihleri ara-
sında Nuremberg’de yapılan Kongre 
sonucunda ADGB kuruldu. ADGB 
52 ulusal sendikanın emsiye örgütü 
olarak 3 milyon i çiyi temsil ediyor-
du. ADGB bugünkü DGB’nin selefi.

Almanya’daki tüm sendikalar 
2 Mayıs 1933 yılında Naziler tara-
fından feshedilirler. kinci Dünya 
Sava ının ardından Almanya ikiye 
bölündü. 9-11 ubat 1946’da Sov-
yet yönetimi altında bulunan Do u
Almanya’da FDGB (Ba ımsız Alman 

çi Sendikaları Konfederasyonu) 
kuruldu. FDGB bünyesinde 15 sen-
dika bulunuyordu.

Alman çi Sendikaları Konfede-
rasyonu DGB 23-25 Nisan 1947’de 
müttefiklerin yönetimi altındaki
Batı Almanya’da kuruldu. DGB bün-
yesinde o dönemde 12 sendika bulu-
nuyordu. Batı Almanya’da Fransa ve 
Amerika’nın idaresi altında bulunan 
bölgelerde kurulu i çi vakıfları 12-

14 Ekim 1949’da DGB’ye katıldılar.
DGB’nin resmi kurulu  tarihi Ekim 
1949’dur.

1990 yılında Do u ve Batı
Almanya’nın birle mesiyle FDGB’nin 
üyeleri DGB’ye katıldılar. 1990’lı
yıllardan itibaren Almanya’daki 
sendikalar birle meye ba ladı ve bu 
birle melerin ardından günümüzde 
DGB’nin 8 üye sendikası bulunuyor. 
Bu sendikalar;

 IG Bauen-Agrar-Umwelt ( n-
aat, Tarım, Çevre)

 IG Bergbau, Chemie, Energie 
(Maden, Kimya, Enerji)

 Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (E itim ve Bi-
lim)

 IG Metall (Metal çileri)

 Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (Gıda, çe-
cek, Yemek Hizmetleri)

 Gewerkschaft der Polizei (Po-
lis Sendikası)

 TRANSNET (Demiryolu Çalı-
anları Sendikası)

 Ver.Di - Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft (Birle ik
Hizmetler Sendikası)

DGB Alman sendikal hareke-
ti içinde çalı anların ortak talep ve 

faaliyetlerini koordine eden bir kon-
federasyon. Hükümet makamları,
siyasi partiler ve i veren örgütleri ile 
yapılan temaslarda üye sendikaları-
nı temsil ediyor. DGB toplu pazarlık
müzakerelerine direk olarak katılmı-
yor ve toplu sözle me imzalamıyor.
Toplu pazarlıkları bizzat üye sen-
dikalar kendileri yapıyorlar. 2008 
sonu itibarıyla DGB’nin 6,4 milyon 
üyesi bulunuyor. DGB üyesi kadın
çalı anların oranı yüzde 32.

DGB delegeleri 88 bölge yönetimi, 
9 eyalet yönetimi ve federal yönetim 
(genel merkez) için oy kullanıyor-
lar. Her dört yılda bir 400 delegenin 
katılımıyla DGB Federal Kongresi 
gerçekle tiriliyor. Federal Kongre’de 
sendikal politikaların çerçevesi çizi-
liyor ve Federal Yönetim Kurulu’na 5 
ki i seçiliyor. DGB Federal Yönetim 
Kurulu, DGB Eyalet Ba kanları ve 
üye sendikalardan toplam 70 dele-
genin katılımlarıyla Federal Konsey 
olu turuluyor. Federal Konsey ulu-
sal konular ile ilgili karar almak üze-
re yılda bir kez toplanıyor.

DGB’nin DGB-Jugend adlı bir 
gençlik örgütü bulunuyor. Genel 
Merkezi Berlin’de bulunan Konfe-
derasyon ETUC (Avrupa çi Sen-
dikaları Konfederasyonu) ve ITUC 
(Uluslararası Sendikalar Konfede-
rasyonu) üyesi.

Alman çi Sendikaları Konfederasyonu (DGB)Alman çi Sendikaları Konfederasyonu (DGB)
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Sanayi
Almanya dünyanın en geli mi

sanayi ülkelerinden biri, Amerika ve 
Japonya’nın ardından en büyük ulu-
sal ekonomi konumunda. 82 milyon-
luk nüfusuyla Avrupa Birli inin en 
önemli pazarı. Kriz öncesi 2007 yılı
ihracat hacmi 969 milyar Avro ola-
rak gerçekle ti. Bu ihracat hacmiy-
le dünya ihracat ampiyonu oldu. 
Böylesine yüksek bir ihracat hacmi 
Almanya’nın günümüzün ekonomik 
gerçe i olan küresel ticarete ço u ül-
keden daha yo un bir ekilde yönel-
di ini ve dünya ekonomisiyle daha 
fazla iç içe geçti ini gösteriyor. Ka-
zanılan her dört Avro’dan birinden 
fazlası mal ve hizmet ihracatından
geliyor, her be  i  olana ından birin-
den fazlası dı  ticarete ba lı.

Toplam ihracat içinde yüzde 
87’lik oranla (2006) en büyük katkı
pay sahibi olan sanayi, dı  ticaretin 
dinamosu durumunda. En önemli 
sanayi dalları otomotiv, elektrotek-
nik, makine ve kimya. Sadece bu 
dört sektörde ula ılan ciro 767 mil-
yar Avro düzeyinde. 

Tüm Batılı sanayi ülkelerinde ol-
du u gibi Almanya’nın sanayisi de 
yıllardır yapısal bir dönü üm geçi-
riyor. Bazı sanayi dallarında (çelik, 
tekstil) geçti imiz yıllarda pazar-
ların ba ka yerlere kaymasıyla ve 
ucuz i gücü baskısıyla kısmen bü-
yük ölçüde küçülmeler ya andı ya 
da (örne in ilaç sanayiinde) irket
devirleriyle ve birle melerle yaban-
cı firmaların mülkiyetine geçi ler
oldu. Bu geli melere ra men sanayi, 
Alman ekonomisinin en önemli sek-
törü olmayı sürdürüyor ve Büyük 
Britanya ya da ABD gibi büyük sa-
nayi ülkelerine göre daha geni  bir 
temel üzerinde yükseliyor. Nitekim 
Almanya’da çalı anların sekiz milyo-
nu sanayide istihdam ediliyor.

Otomotiv Sektörü
Almanya’nın en önemli sektörle-

rinden biri otomotiv. Her 
yedi çalı andan biri bu 
sektörde istihdam ediliyor, 
ihracatın yüzde 17’si bu 
sektör tarafından gerçek-
le tiriliyor. Almanya altı

üretici firma olan Volkswagen, Audi, 
BMW, Daimler, Porsche ve Opel (Ge-
neral-Motors) ile Japonya ve ABD’yle 
birlikte en büyük üç otomobil üreti-
cisinden biri. Her yıl Alman otomobil 
fabrikalarındaki üretim bantlarından
yakla ık 6 milyon yeni araba geçiyor, 
Alman firmaları yurtdı ında da 5,5 
milyon araç üretiyorlar.

Hizmetler Sektörü
Son derece yüksek bir dinamiz-

me sahip olan hizmet sektöründe 
yakla ık 28 milyon ki i çalı ıyor.
12 milyon ki i özel ve kamu hizmet 
irketlerinde çalı ırken yakla ık 10 

milyon ki i ticaret, turizm ve ta ı-
macılıkta, altı milyon ki i de finans, 
kiralama ve irket hizmetlerinde ça-
lı ıyor. Bu sektör yüzde 40’lık payıy-
la orta ve küçük ölçekli i letmeler
tarafından belirleniyor.

Kısaca Almanya
Ba kent : Berlin
Nüfus : 82.135.000
Ki i ba ı GSMH : 39,442 Dolar (2009 IMF verileri)
Toplam gücü : 41.777.000

sizlik Oranı : %7,5
gücünün Sektörler Arası Da lımı:

Tarım : %2,3
Sanayi : %29,9
Hizmetler : %67,8
Gençlerde sizlik Oranı : %7,7
Sendikala ma Oranı : %26
Kadın gücü : %47,9
Yabancı gücü : %8,8
Araba sahibi olabilmek için çalı ılması gerekilen süre : 861 saat
Televizyon sahibi olabilmek için çalı ılması gerekilen süre : 32 saat
Ekmek almak için çalı ılması gerekilen süre : 7 dakika
1 kilo et almak için çalı ılması gerekilen süre : 30 dakika
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ABDÜLLAT F ENER Z YARET
Türkiye Partisi Genel Ba kanı Abdüllatif ener ve çalı ma

arkada ları, 16 Mart 2010 günü TÜRK-  Genel Merkezi’ne ge-
lerek Genel Ba kan Mustafa Kumlu ve yönetim kurulu üyeleri 
ile görü tü. Partisinin çalı maları hakkında bilgi veren ener,
ülkemizin ve çalı ma ya amının güncel sorunları hakkında gö-
rü  alı  veri inde bulundu.

MHP HEYET
Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinden olu an bir he-

yet, 24 Mart 2010 günü TÜRK- ’i ziyaret etti. Genel Ba kan
Yardımcısı Mehmet Ekinci’nin ba kanlı ındaki heyet Genel 
Ba kan Mustafa kumlu ve Genel Mali Sekreter Ergün Atalay 
ile görü tü.

DEM RYOLU ÖYKÜ YARI MASI
“Her Yüz Bir Öykü Yazar” ba lı ı ile konusu “Demiryolu, 

Tren, stasyon” olan, Türk demiryolculu unun duayeni Behiç 
Bey (Erkin) anısına düzenlenen öykü yarı ması sonuçlandı.
Jürisinde TÜRK-  Uzmanı, edebiyatçı Özcan Karabulut’un da 
oldu u yarı mada, birincili i “Solgun Kırmızı Hayatlar” öykü-
süyle Ay e Akaltun, ikincili i “Gelincik” adlı öyküsüyle Ay e
Gaffaro lu, üçüncülü ü “Dü ler Atlası” öyküsüyle Miraç Fur-
kan Bayar aldı. Ödüller 19 Mart 2010 günü TÜRK-  Genel 
Merkezi toplantı salonunda düzenlenen bir törenle sahipleri-
ne verildi. Törene Ula tırma Bakanı Binali Yıldırım, TÜRK-
Genel Ba kanı Mustafa Kumlu ve Genel Mali Sekreteri Ergün 
Atalay da katıldı.

TÜRK- ’TE TOPLU SÖZLE ME
TÜRK-  ve Tezkoop-  Sendikası arasında yürütülen toplu 

i  sözle mesi görü meleri anla mayla sonuçladı. ki yıl süreyle 
imzalanan toplu i  sözle mesine göre, TÜRK-  çalı anlarının
ücretlerine 1.1.2010 tarihi itibariyle birinci altı ay yüzde 5, 
ikinci altı ay yüzde 5 zam yapıldı. kinci yıl ücret zammı ise, 
2010 yılında gerçekle ecek olan enflasyonun yüzde 25 artırı-
larak uygulanması olarak belirlendi. Aylık sosyal yardım 100 
TL, yakacak yardımı 300 TL, giyim yardımı 300 TL, Ramazan 
Bayramında 225 TL, Kurban Bayramında 350 TL ödenmesi ka-
rarla tırıldı.

ILO HEYET  Z YARET
98. Çalı ma Konferansında Aplikasyon Komitesinin aldı ı

karar gere i Türkiye’de mevzuatın 87 Sayılı Sendika Özgür-
lü ü ve Sendikala ma Hakkının Korunması ba lıklı Sözle me
ile uyumlu hale getirilebilmesi için i çi, i veren ve ILO tem-
silcisinden olu an üst düzey bir ILO heyeti 4 Mart 2010 günü 
TÜRK- ’i ziyaret etti. Heyet, TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu’dan konuyla ilgili bilgi aldı.
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UTKU ÇAKIRÖZER Z YARET
Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcili i görevine geti-

rilen gazeteci Utku Çakırözer 21 Nisan 2010 günü TÜRK-
Genel Ba kanı Mustafa Kumlu’ya bir nezaket ziyaretinde bu-
lundu. Kumlu, Cumhuriyet Gazetesi gibi köklü ve etkili bir ga-
zetenin temsilcili ine getirilmesi nedeniyle Çakırözer’i kutla-
dı ve yeni görevinde ba arılar diledi. Çakırözer de TÜRK- ’in 
ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü oldu unu belirterek 
çalı anların sorunlarını TÜRK- ’in de deste iyle kamuoyuna 
duyuracaklarını söyledi.

YAMAÇ VE YÜCEL’  KAYBETT K
TÜRK-  ve Tes- ’te uzun yıllar basın mü avirli i yapan, gazeteci Ural Yamaç ile TÜRK- ’te Dı li kiler Mü-

dürlü ü görevinden emekli olan Nevres Yücel’i kaybettik.

Ural Yamaç, 6 Mart 2010 günü Ankara’da vefat etti. 1936 yılında Silistre’de do an Yamaç, uzun yıllar Anadolu 
Ajansı’nda çalı ma ya amı ve Ba bakanlık muhabirli i yaptı. 1978 yılında Anadolu Ajansı’ndan emekli olan Ural 
Yamaç, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Ba kan Vekilli i görevinde de bulundu. Yamaç, Türkiye Emekliler 
Derne i Çankaya ubesi yönetiminde de görev yaptı. Ural Yamaç, evli ve bir çocuk babasıydı. Yamaç, Kar ıyaka
Merkez Camisi’nde ö leyin kılınan cenaze namazının ardından, Kar ıyaka Mezarlı ı’nda defnedildi. Yamaç’ın cena-
zesine ailesinin yanı sıra Anadolu Ajansı çalı anları, çe itli sendika temsilcileri ve yakınları katıldı.

Nevres Yücel 1937 yılında Ürdün’de do du. Daha sonra Türkiye’ye göç eden Yücel 1970-1974 yılları arasında
DYF- ’te tercüman olarak çalı tı. 1974 yılında ABD’ye giden Yücel, 1988 yılında TÜRK- ’te tercüman olarak ça-
lı maya ba ladı. Nisan 2005’e kadar TÜRK- ’te Dı li kiler Müdürü olarak görev yapan Yücel, evli ve bir çocuk 
babasıydı. 14 Mart 2010 günü Ankara’da vefat eden Yücel, Kar ıyaka Mezarlı ında topra a verildi. Yücel’in cenaze 
törenine TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu da katıldı.

Yamaç ve Yücel’e Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına ba sa lı ı dileriz.

Ural Yamaç Nevres Yücel

KÜTÜPHANE HAFTASI
1964 yılından bu yana her yıl Mart ayının son haftası ola-

rak kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle Özel Arı Okulları
(Arı Önokul) ö renci ve ö retmenleri TÜRK-  Kütüphanesi’ni 
ziyaret etti. TÜRK-  Kütüphane uzmanı Meral Özbek, çocuk-
lara, kitap okumanın insan hayatını zenginle tiren, insanlara 
farklı bakı  açıları kazandıran, kendimizi daha iyi ifade etme-
mizi ve önyargılardan kurtulmamızı sa layan yönünü anlata-
rak, kütüphane hakkında bilgi verdi. Özbek, çocuklara birer 
kitap hediye etti.
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1 Ocak 2010

 Yabancıların Çalı ma zinleri Oto-
masyon Projesi ile yabancı perso-
nel çalı ma izin talepleri do rudan
internet üzerinden e-ba vuru ile 
yapılabilecek. Otomasyon Projesi 
ile çalı ma izinlerinin de erlendi-
rilmesinde bürokratik süreçlerin 
kısaltılması, karar süreçlerinin hız-
landırılması ve her i lem a aması-
nın ba vuru sahibince takibi, elek-
tronik evrak akı ı ve e-ar iv gibi 
kazanımlarla hizmetin daha etkin 
yürütülmesi amaçlanıyor.

5 Ocak 2010

 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu’nda, kamuda ilk defa i e
alınacak özürlülere yönelik istis-
nai düzenlemeler yer aldı. Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu’nun “Kad-
roların kullanımına ili kin esas-
lar” ba lıklı 22. maddesinde, kamu 
kurum ve kurulu larının 2010 yılı
içinde atama yapabilece i kadrolar 
belirlendi. Yasada, 657 sayılı kanu-
nun 53. maddesine göre yapılacak
özürlü personel atamaları istisna 
kapsamında tutuldu. Düzenlemeyle 
kadro sayılarının yüzde 3’ü oranın-
da özürlü çalı tırmak zorunda bu-
lunan ancak bu yükümlülüklerini 
kadro sınırlaması ve di er nedenler-
le yerine getiremeyen kamu kurum 
ve kurulu ları, 2010 yılı içerisinde 
özürlü kontenjanlarının tamamını
doldurabilecek. Böylelikle kamu-
daki özürlü istihdamı kadro sınır-
lamasının dı ında bırakılarak, 38 
bin 192 özürlüye devlette i  imkanı
sa lanacak.

stanbul Büyük ehir Belediyesine 
ba lı Bimta  A.  bünyesinde çalı an
itfaiyeciler, bazı özlük haklarının

geri alındı ı gerekçesiyle stanbul
Büyük ehir Belediyesi önünde ey-
lem yaptı. Eyleme çe itli sendika 
üyeleri ve yöneticileri de destek 
verdi. Burada grup adına açıkla-
ma yapan TÜRK-  Genel Ba kanı
Kumlu, stanbul’da itfaiye i çileri-
nin, Ankara’da ise Tekel i çilerinin
eylem yaptı ını belirterek, “Bu ey-
lemlere bakıldı ında, Türkiye’de i
güvencesinin olmadı ını, acımasız
i  ko ullarını ve eme e saygı duyul-
madı ını görüyoruz” dedi.

6 Ocak 2010

 TEKEL i çilerinin 23 gündür de-
vam eden eyleminin devam edip 
etmemesine ili kin “referandum”un 
sonuçlarına göre i çiler “eylemin 
devamı” yönünde oy kullandı. “Re-
ferandum” zmir, Bursa, Bitlis Ha-
tay, Manisa, Mu , Amasya, Trabzon, 
Batman ve Diyarbakır’da yapıldı.

8 Ocak 2010

 Taleplerinin kabul edilmesi için 25 
gündür eylem yapan Tekel i çile-
rine, uluslararası destek geldi. 93 
ülkede faaliyet gösteren sendika ve 
kurulu lar, i çilere destek mesajı
gönderdi. Tekgıda-  Sendikasının
üyesi oldu u Uluslararası Gıda,
Tarım ve Turizm çileri Sendikası
(IUF) ile ba lattı ı “Tekel çilerine
Destek Kampanyası”nın uluslara-
rası alanda duyulmasıyla dünyanın
farklı noktalarındaki sendika ve ku-
rulu lardan destek mesajları gelme-
ye ba ladı. Sendikaya u ana kadar 
93 ülkedeki sendika ve kurulu lar-
dan 2 bin 730 destek mesajı ula tı.

 TÜRK- ’e ba lı sendikaların üye-
leri, aralık ayında alınan “sürekli 
eylem” kararları çerçevesinde ikin-
ci kez i e 1 saat geç gitme eylemi 
yaptı. Bornova’daki Karayolları 2. 
Bölge Müdürlü ü önüne toplanan 
i çiler, sloganlar attı. TÜRK-  Ge-
nel Ba kanı Kumlu, burada yaptı ı
konu mada, i çilerin haklarının
ihlal edildi ini; stanbul’da itfaiye, 

Ankara’da da TEKEL i çilerinin hak 
ihlallerine kar ı mücadele verdi ini
belirterek, “Sadece onlar de il i -
çiler, memurlar, eme iyle geçinen 
herkes bu yangına kar ı sesini yük-
seltiyor. Bugün bir kez daha çalı -
mama hakkımızı kullanıyoruz” diye 
konu tu.

9 Ocak 2010

 TGC’den, 10 Ocak Çalı an Gazete-
ciler Günü dolayısıyla yapılan yazılı
açıklamada, 10 Ocak 1961 tarihinin 
Türk basını, özellikle de çalı an
gazeteciler açısından önemli gün-
lerden biri oldu u belirtildi. Halkın
bilgilenme hakkını kullanabilmesi-
nin olmazsa olmazlarından birini 
olu turan gazetecilerin, sosyal ve 
ekonomik haklarının kabul edile-
bilir bir düzeye çıkarılmasının, 49 
yıl önce yürürlü e giren 212 sayılı
Yasa ile mümkün olabildi inin bil-
dirildi i açıklamada, özlük hakla-
rının giderek yok edilmesiyle ba -
layan süreç, gazetecilerin sendikal 
örgütlenme hakkını da ellerinden 
almı tır. Mesleklerini yerine getir-
meye çalı ırken haksız ele tiri ve 
suçlamalara, tehditlere, kaba kuvvet 
saldırılarına, zaman zaman da can 
güvenliklerine yönelik giri imlere
muhatap olan gazetecilerin, bu yıl
dönümünde de yasalar tarafından
yeterince korunamadı ı belirtildi.

14 Ocak 2010

 Avrupa Gıda Sendikaları Birli-
i (EFFAT) Genel Ba kanı Bruno 

Vannoni, Tekel i çilerinin yanında
olduklarını belirterek, “Problemle-
riniz çözüm buluncaya kadar siz-
lerle birlikte olaca ız. Milletimiz ne 
olursa olsun hepimiz Türküz, hepi-
miz Tekel i çisiyiz” dedi.

15 Ocak 2010

 Belediye-  Sendikası Genel Sekre-
teri Nihat Ayçiçek, stanbul, Anka-
ra, zmir, Antalya Büyük ehir Be-
lediyeleri ba ta olmak üzere 600’e 
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yakın il ve ilçe belediyelerinde 
toplu i  sözle mesi sürecinin ba la-
dı ını kaydetti. Ayçiçek, bazı bele-
diyelerde toplu i  sözle mesi süre-
cinin 1 Ocak, bazılarında da 1 Mart 
2010’dan itibaren geçerli olaca ını
belirtti. Belediyelerin ekonomik sı-
kıntıları bahane gösterip çalı anla-
rın ücretlerini ve sosyal haklarından
do an alacaklarını ödemediklerini 
ve çalı anı tehdit ettiklerini söyle-
yen Ayçiçek, “Belediye çalı anları-
nın toplam 160 milyon TL alaca ı
var” dedi.

16 Ocak 2010

yerleri kapatıldı ı için özlük hak-
ları ile ba ka kamu kurumlarına
geçme talebiyle 33 gündür eylem 
yapan Tekel i çilerinin Türk-i
Genel Merkezi önünde ba lattıkla-
rı oturma eylemi sürüyor. çiler,
oturma eylemi kapsamında geceyi, 
TÜRK-  Genel Merkezi çevresinde 
geçirdi. Rahatsız olan ve so uktan
etkilenen i çiler ise geceyi sendika-
ların misafirhanelerinde geçirdik-
ten sonra eylem alanına geri döndü. 

çilere, bazı siyasi parti ve sivil top-
lum örgütlerinin kurdu u stantlar-
da çay ve çorba da ıtılıyor. çilere,
oturma eylemi sırasında ıslanma-
maları için ya murluklar da ıtıldı.
Bazı i çiler ise eylemi açılan naylon 
brandaların altında sürdürüyor.

19 Ocak 2010

 Tekel i çileri, TÜRK-  Genel Mer-
kezi önünde sürdürdükleri eylemin 
36. gününde açlık grevine ba ladı.
Tekgıda-  Sendikası Genel Sekre-
teri Mecit Amaç, TÜRK-  Genel 
Merkezi önünde yaptı ı açıklama-
da, Tekel i çilerinin eylemlerinin 
36. gününde, ilk günkü kadar ka-
rarlı olduklarını söyledi. Amaç, aç-
lık grevini hiçbir zaman bir çözüm 
yolu olarak görmediklerini belirte-
rek “Tekel i çileri, açlık grevini si-
yasal iktidarın vurdumduymazlı ı
kar ısında çaresizli in çaresi olarak 
dü ünüyor” dedi. Açlık grevinde or-
taya çıkacak ya amsal sorunlardan 
hükümetin sorumlu olaca ını savu-
nan Amaç, unları söyledi: “Dünya-

nın gözleri önünde burada bir dram 
ya anırken mazlum edebiyatı yapıp
bugün mazlumları görmeyenlere 
sesleniyoruz. Burada gözleri ya lı
babalar, anneler, çocuklar var. A la-
yanlar var, iir yazanlar var. Ba ba-
kan konu malarından sonra iirler
okuyor. Bir de bu anaların iirlerini
okusun.”

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Ba kanlı ından, i çi emeklileri ay-
lıklarında yapılan artı ın, “Yasal sü-
recin tamamlanmasının ardından,
ubat ayı ödeme döneminde, öngö-

rülen zamlı aylıkları ile ocak ayına
ait fark tutarlarının ödenece i” bil-
dirildi. SGK’dan yapılan yazılı açık-
lamada, unlara yer verildi: “Sosyal 
Güvenlik Kurumundan 4a (SSK) ve 
4b (BA -KUR) kapsamında gelir ve 
aylık alan emeklilerimize 2010 yılı
ocak ödeme döneminde 1298 TL’ye 
kadar aylık alanlara seyyanen 60 
TL; bu tutarın üzerinde aylık alan-
lara da yüzde 4,62 oranında artı
yapılması öngörülmü tür. Bu artı -
lara ili kin yasal süreç devam etti-
inden, emeklilerimizin aylıklarına

ocak ayında yüzde 4,62 oranında
ilave yapılmı ; yasal sürecin tamam-
lanması akabinde, ubat ayı ödeme 
döneminde, öngörülen zamlı aylık-
ları ile ocak ayına ait fark tutarları
ödenecektir.”

21 Ocak 2010

 TÜRK-  Genel sekteri Mustafa 
Türkel, “Ekmek, Barı , Özgürlük 
çin Demokrasi ve Haklar Mitingi” 

ve sonrasında ya anan bazı olay-
lara yanlı  anlamlar yüklendi ini
söyledi. Türkel, “TÜRK-  ve ba lı
sendikaları, maddi ve manevi ola-
rak bize müthi  katkılar sa ladılar,
sa lamaya da devam ediyorlar. Bi-
nalarını Tekel i çilerine açtılar ve 
gece gündüz yanımızdalar. Bunun 
yanında her birimizin sorumluluk-
larında ve bakı  açılarında farklılık-
lar bulunuyor” dedi.

 TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, D SK Genel Ba kanı Sü-
leyman Çelebi, Memur-Sen Genel 
Ba kanı Ahmet Gündo du, Türki-
ye Kamu-Sen Genel Ba kanı Bircan 

Akyıldız, KESK Genel Ba kanı Sami 
Evren ve Hak-  Genel Ba kan Yar-
dımcısı Mahmut Aslan, Tekel i çi-
lerinin sorunlarını görü mek üzere 
TÜRK-  Genel Merkezi’nde bir 
araya geldi. Toplantıda, Tekel i çile-
rinin sorunlarının çözümü için hü-
kümetle yapılacak görü melerde 26 
Ocak Salı günü saat 17.00’ye kadar 
sonuç alınamaması halinde, aynı sa-
atte “Dayanı ma grevi ve üretimden 
gelen gücün kullanılaca ı tarihi be-
lirlemek dahil olmak üzere yeniden 
bir araya gelinmesi” kararla tırıldı.
Konfederasyonlar, 4/C uygulaması-
nın kaldırılması için ortak mücade-
le kararı aldı.

22 Ocak 2010

 Tekgıda-  Genel Ba kanı ve TÜRK-
 Genel Sekreteri Mustafa Tür-

kel, Tekel i çilerine özverilerinden 
dolayı te ekkür ederek, “Bu ayın
26’sına kadar hükümetle görü me-
lerden sonuç alınmazsa ben de açlık
grevine ba layaca ım” dedi.

24 Ocak 2010

 Tekgıda-  Sendikası Genel Ba kanı
Mustafa Türkel, TEKEL i çilerinin
eyleminin yasal oldu unu savu-
narak, “Kimse ‘yasa dı ı’ diyemez” 
dedi. Ankara Valili i tarafından
TÜRK-  ve Tekgıda-  Sendikası-
na, “kurulan çadırların kaldırılması
yönünde tebligat yapıldı ını” bildi-
ren Türkel, “Valilik, çevre, gürültü 
kirlili i gibi nedenlerle buradaki 
çadırların kaldırılmasını istedi. -
çilerimiz burada anayasal hakla-
rını kullanıyor. Bu i  çözülene ka-
dar buradayız. Onlar kaldırsın, biz 
daha iyisini yaparız. Valilik ‘çadırlar
kötü’ diyorsa, gelsinler daha iyisini 
yapsınlar. Biz gerekli cevabı yarın
kendilerine gönderece iz” diye ko-
nu tu.

 Avrupa Parlamentosu Milletvekili 
Jürgen Klute, eylemlerini sürdüren 
Tekel i çilerine destek ziyaretinde 
bulundu. Klute, TÜRK-  önünde 
eylemlerini sürdüren i çilere hi-
taben yaptı ı konu mada, Avrupa 
Parlamentosu sosyalist fraksiyonu-
nun dayanı masını payla mak için 



98

Türkiye’de bulundu unu belirtti. 
çilerle birlikte olmaktan büyük 

onur duydu unu ifade eden Klute, 
“Mücadeleye devam edin. Biz sizin-
leyiz” dedi.

25 Ocak 2010

 CHP Grup Ba kanvekili Kemal Kı-
lıçdaro lu, Türkiye’nin birçok ye-
rindeki tekel i çisinin eylem için 
Ankara’ya geldi ini belirterek, 
“AKP’ye söylüyoruz, açılım ya-
pacaksan gel tekel i çisine açılım
yap” dedi. CHP Grup Ba kanvekili
Kılıçdaro lu ve CHP Genel Ba kan
Yardımcısı Cevdet Selvi’nin de ara-
larında bulundu u bazı CHP’li mil-
letvekilleri Tekel i çilerine destek 
ziyaretinde bulundu.

1 ubat 2010

 Avrupa ve Almanya Parlamento-
su milletvekilleri eylemdeki Tekel 
i çilerini ziyaret ederek, destek 
verdi. Avrupa Parlamentosu Mil-
letvekili Jurgen Klute ve Almanya 
Federal Parlamentosu Milletvekili 
Sevim Da delen, TÜRK-  Genel 
Merkezi’ne gelerek Tekgıda-  Ge-
nel Ba kanı Mustafa Türkel ile bir 
süre görü tü. “Tekel i çilerinin sür-
dürdü ü mücadelenin Türkiye’nin 
sınırlarını a tı ını” ifade eden parla-
menterler, Tekel i çileriyle dayanı -
ma içerisinde olduklarını belirtti.

2 ubat 2010

çi ve memur sendikaları kon-
federasyonları “üretimden gelen 
gücü kullanma” eylemini 4 ubat 
per embe günü yapmayı karar-
la tırdı. TÜRK- , Hak- , D SK, 
Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen 
ve KESK yöneticileri, TÜRK-  Ge-
nel Merkezi’nde bir araya gelerek, 
daha önce aldıkları eylem kararı-
nı gözden geçirdi. TÜRK-  Genel 
Ba kanı Mustafa Kumlu, daha önce 
Tekel i çileriyle dayanı ma amacıy-
la 3 ubat Çar amba günü yapmayı
kararla tırdıkları “üretimden gelen 
gücü kullanma” eylemini, gerek-
li hazırlıkları yaptıktan sonra 4 
ubat’ta uygulama kararı aldıkları-

nı bildirdi.

4 ubat 2010

 TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, “bugün Türkiye’nin her 
yerinde Tekel ate inin yandı ını”
söyledi. çi ve memur konfederas-
yonları tarafından Tekel i çileriyle
dayanı ma amacıyla gerçekle tiri-
len “çalı mama hakkını kullanma” 
eylemine katılan çalı anlar, TÜRK-

 Genel Merkezi önünde toplandı.
TÜRK-  Genel Ba kanı Kumlu, bu-
rada yaptı ı konu mada, Tekel i çi-
lerinin 52 gündür yaptı ı e i benzeri 
görülmemi  eylemle Türkiye’de bir 
ilki gerçekle tirdi ini ve “uyuyan 
devi uyandırdı ını” ifade etti.

6 ubat 2010

 Tekel i çilerinden 142’sinin dün 
ba layan süresiz açlık grevi, TÜRK-

 Genel Merkezi’nde sürüyor. Aç-
lık grevine katılan i çiler, eylemle-
rine konferans salonunda devam 
ediyor. Eyleme, 16 kadın i çi de 
katılıyor. Ba larına “siyah” kurdele 
ba layan i çilerin üzerindeki beyaz 
önlüklerde de “Onursuz ya amak-
tansa onurlu ölmeyi tercih ederim”, 
“Ölmek var dönmek yok”, “Sadece 
çocuklarım için”, “Çocuklarımızın
gelece ini istiyorum” ifadeleri yer 
alıyor. çilerden bazılarının üzerle-
rindeki önlüklerde de çocuklarının
foto rafları bulunuyor.

9 ubat 2010

 Tekel i çileri, eylemlerinin 57. gü-
nünde Çalı ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlı ı önüne yürüdü. TÜRK-

 Genel Merkezi çevresindeki 
çadırlarda kalan i çiler, topluca 
Ankaray’a binerek A T  dura ın-
da indi. Burada kortej olu turan
i çiler, “Türkiye sevdamız, ekmek 
için kavgamız”, “Biz haklıyız, biz 
kazanaca ız”, “Her yer Tekel, her 
yer direni ” eklinde sloganlar ata-
rak bakanlık önüne yürüdü. çilere
TÜRK- ’e ba lı sendikaların Anka-
ra ubelerinin temsilcileri de destek 
verdi.

11 ubat 2010

 TÜRK- , i çi ve memur sendikala-

rı konfederasyonları ile görü erek,
4/C statüsünü Uluslararası Çalı ma
Örgütüne (ILO) ikayet edip, Ulus-
lararası Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC) ve Avrupa Sendikalar Kon-
federasyonundan (ETUC) Tekel 
i çilerinin sorununun çözümü için 
uluslararası destek istedi.

 Ankara 14. dare Mahkemesi, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4/C maddesine göre çalı anlara da 
sendika üyeli inin yolunu açabile-
cek bir karar aldı. Ankara 14. dare
Mahkemesinin kararında, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın 51’inci 
maddesinin birinci fıkrasındaki,
“Çalı anlar ve i verenler, üyeleri-
nin çalı ma ili kilerinde, ekonomik 
ve sosyal hak ve menfaatlerini ko-
rumak ve geli tirmek için önceden 
izin almaksızın sendikalar ve üst 
kurulu lar kurma, bunlara serbest-
çe üye olma ve üyelikten serbestçe 
çekilme hakkına sahiptir. Hiç kim-
se bir sendikaya üye olmaya ya da 
üyelikten ayrılmaya zorlanamaz” 
hükmüne i aret edildi.

14 ubat 2010

 Uluslararası Sendikalar Konfederas-
yonu (ITUC), TEKEL i çileri için 
“uluslararası eylem günü” düzenle-
yecek. Gelecek hafta düzenlenmesi 
planlanan eylem gününde, ulusal 
sendika örgütleri, Türk yetkililere 
mektup gönderecek. ITUC üyesi 
ulusal sendika konfederasyonla-
rına gönderecekleri mektuplarda, 
TEKEL i çileri ile dayanı ma içe-
risinde olduklarını belirtilecek ve 
hükümetin bir an önce TEKEL i -
çilerinin taleplerine itibar etmesini 
isteyecek.

17 ubat 2010

 Tekel i çileri TÜRK-  Genel 
Merkezi’nde 13 gündür sürdürdü-
ü açlık grevine son verdi. Açlık

grevini bitiren 16 i çi, TÜRK-
Genel Merkezi önünde arkada la-
rınca alkı  ve sloganlarla kar ılan-
dı. çiler daha sonra me alelerle 
Sakarya Meydanı’na yürüdü. Açlık
grevinden çıkan i çilerden Aynur 
Erba , burada yaptı ı konu mada, 
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65 gündür sürdürdükleri eylemi 
“açlık grevi ile taçlandırdıklarını”
söyledi.

18 ubat 2010

 Sendikal haklar konusunda geçen 
yıl Türkiye’ye teknik yardım öne-
ren Uluslararası Çalı ma Örgütü 
(ILO), bu alandaki son geli meleri
yerinde tespit için Türkiye’ye ge-
lecek. Örgüt, geçen yıl Aplikasyon 
Komitesinde alınan karar do rul-
tusunda Türkiye’de 4 ki ilik bir he-
yetle görü meler yapacak. Heyet 2 
Martta Ankara’da olacak. Çalı ma
hayatının tüm taraflarıyla görü me-
ler yapacak heyet, bu kapsamda, 3 
Martta Çalı ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlı ı, Türkiye Kamu-Sen ve 
KESK’i, 4 Martta TÜRK- , D SK ve 
T SK’i, 5 Martta Memur-Sen, Hak-

 ve yeniden Çalı ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlı ını ziyaret edecek. 
Heyet, görü melerinin sonuçlarını
komiteye rapor edecek. Komitece, 
raporun içeri ine göre Türkiye’nin 
durumu hakkında karar verilecek. 
ILO, özellikle 87 sayılı Örgütlenme 
Özgürlü ü ve Örgütlenme Hakkı-
nın Korunması Sözle mesi ile 98 sa-
yılı Örgütlenme ve Toplu Sözle me
Hakkı Sözle mesi’nin ihlal edilmesi-
ni gerekçe göstererek, Türkiye’den 
örgütlenme, grev ve toplu pazarlık
hakkı önündeki engellerin kaldırıl-
masını talep ediyor.

20 ubat 2010

çi ve memur konfederasyonları-
nın aldıkları ortak karar do rultu-
sunda, konfederasyonların il tem-
silcileri, ba lı sendikaların genel 
merkez ve ube yöneticileri, çe itli
illerden otobüslerle sabah saatlerin-
de Ankara’ya geldi. TÜRK-  üye-
leri, konfederasyon genel merkezi 
önünde, Ankara’daki bazı sendika-
ların üyeleri ise kendi genel mer-
kezleri önünde toplandı. Türkiye 
Kamu-Sen üyeleri konfederasyon 
genel merkezi önünde bir araya 
gelirken, D SK ve KESK üyeleri ise 
sabah saatlerinden itibaren Kolej 
Meydanı’nda toplandı. Ayrıca, bazı
siyasi parti, sivil toplum örgütü 

temsilcileri de buradaki gruba ka-
tıldı. Katılımcılar, Tekel i çilerinin
eylemlerini sürdürdü ü bölgeye 
geldi ve dayanı ma amacıyla geceyi 
i çilerle geçirecek.

22 ubat 2010

 TÜRK- , D SK, KAMU-SEN, 
KESK Genel Ba kanları, D SK’e
ba lı Genel-  Sendikası’nın Genel 
Merkezi’nde bir araya geldi. Top-
lantı sonrasında yapılan ortak ba-
sın toplantısında TÜRK-  Genel 
Ba kanı Mustafa Kumlu, “TEKEL 
i çilerinin özlük haklarıyla birlikte 
kamu kurulu larına yerle tirilme
talebi sürmekte ve buna olan des-
tek büyüyerek devam etmektedir” 
diye konu tu. Kumlu, konfederas-
yonların, bugüne kadar aldıkları
tüm eylem kararlarında TEKEL i -
çisinin ve Tekgıda-  Sendikası’nın
iradesini esas aldı ını vurgulaya-
rak, “Konfederasyonlar, bundan 
sonra da TEKEL i çisinin iradesine 
uygun davranacak ve Tekgıda-
Sendikası’nın alaca ı kararlara uya-
caktır. Bugüne kadar oldu u gibi 
bundan sonra da tüm eylemlilikler 
bu kararlar üzerinden ekillendiri-
lecektir” dedi.

23 ubat 2010

 TÜRK-  Genel Sekreteri Mustafa 
Türkel, bu görevinden istifa etti. 
Türkel’in istifa gerekçesinin ayrın-
tılarını daha sonra yapaca ı basın
toplantısıyla kamuoyuyla payla a-
ca ı belirtildi.

24 ubat 2010

 Uluslararası Sendikalar Konfede-
rasyonu (ITUC) ve Avrupa Sen-
dikalar Konfederasyonu (ETUC), 
Tekel i çilerinin taleplerinin kabul 
edilmesi için Ba bakan Recep Tay-
yip Erdo an’a mektup gönderdi. 
Mektupta, Türk Hükümetinin Tek-
gıda-  ve TÜRK-  ile müzakere-
lere devam etmesi ve i çilerin tüm 
özlük hakları ile birlikte yasalara 
uygun olarak di er kamu i letme-
lerine nakledilmeleri ça rısında bu-
lunuldu.

26 ubat 2010

 Uluslararası Çalı ma Örgütü (ILO), 
Tekel i çileriyle ilgili olarak “ILO 
sözle melerinin ihlal edildi i” ge-
rekçesiyle yapılan ba vuru üzerine 
Türkiye’den açıklama istedi. ILO, 
TÜRK- ’in, i çi ve memur sendika-
ları konfederasyonlarının aldıkları
“uluslararası i çi konfederasyonları
düzeyinde Tekel i çileriyle dayanı -
manın artırılması için çaba gösteril-
mesi” kararı do rultusunda yaptı ı
ikayeti i leme koydu. Örgüt, ilgili 

makamlardan ILO sözle melerine
aykırılık iddialarına konu olaylara 
ili kin açıklama istedi. ILO, TÜRK-

’e de bir yazı göndererek ba vu-
runun i leme konuldu unu ve yet-
kililerden açıklama talep edildi ini
bildirdi. TÜRK-  Genel Ba kanı
Mustafa Kumlu imzasıyla yapılan
“Tekel çilerine Önerilen 4/C Uy-
gulaması ILO Sözle melerine Aykı-
rıdır” ba lıklı ba vuruda, 4/C sta-
tüsünde çalı anların “i  güvencesi 
haklarından mahrum bırakıldıkla-
rı” savunulmu tu.

2 Mart 2010

 Tekgıda-  Sendikasının iptal ba -
vurusunu inceleyen Danı tay 12. 
Dairesi, 4 ubat 2010 tarihli Bakan-
lar Kurulu Kararı’nın, TEKEL i çi-
lerinin de aralarında bulundu u ge-
çici personelin 4/C’ye geçi  için 30 
günlük süre içinde ilgili kurumlara 
ba vurmasını öngören hükmünün 
yürütmesini durdurdu.

 Hükümet Sözcüsü ve Ba bakan Yar-
dımcısı Cemil Çiçek kısa çalı ma
ödene i ile ilgili sürenin 6 ay daha 
uzatıldı ını bildirdi. Çiçek, “2009 
yılında bu kısa çalı ma imkanından
faydalanan ki i sayısı 192 bin 162 
ve ödenen para da yakla ık 163 mil-
yon TL’dir. 2010 yılı ubat ayı sonu 
itibariyle yararlanan ki i sayısı yak-
la ık 203 bin olmu tur. Dolayısıyla
artı ı da dikkate alarak bu imkan-
dan istifadeyi altı ay daha uzatmı
oluyoruz” dedi.

 Zonguldak’ta, özel kömür oca ında
meydana gelen göçükte 1 i çi ya a-
mını yitirdi. Dilaver Mahallesindeki 



100

özel kömür oca ında, tavan kısmın-
dan ta  ve toprak kayması sonucu 
meydana gelen göçü ün altında ka-
lan i çi Metin Köseo lu (39) hayatı-
nı kaybetti.

3 Mart 2010

 TEKEL i çileri, TÜRK-  önün-
de kurdukları çadırları sökmeye 
ba ladı. Çevre esnafıyla helalle en
i çiler, barikat kuran polislere de 
karanfil verip, “Ho çakalın” dedi. 1 
Nisan’da 1000 i çinin Ankara’ya ge-
lece ini bildiren Tekgıda-  Ba kanı
Mustafa Türkel, “Sorun çözülene 
kadar eylemler sürecek” dedi.

 Sa lık-  Genel Ba kanı Mustafa Ba-
o lu, ta eron i çilerin sendikalara 

üye olma yolunun açılması gerekti-
ini bildirdi. Ba o lu, yaptı ı yazılı

açıklamada, birçok i yerinde çalı tı-
rılan ta eron i çilerin hiçbir güven-
cesi olmadı ını belirterek, bunun 
çok açık bir emek sömürüsü oldu-
unu savundu. Ta eron i çilerin

Kanunu kapsamına alınmasını ve 
i kolundaki sendikaya üye olabil-
melerinin yolunun açılmasını iste-
yen Ba o lu, “hükümetin bu hak-
sızlı ı ortadan kaldırma giri iminde
bulunmadı ını” kaydetti.

stanbul 2.  Mahkemesi, ATV-
Sabah “grevin durdurulması yö-
nündeki kararı” iptal etti. Grev 8 
aylık bir aranın ardından yeniden 
ba layacak. Grev sözcüsü Mete Öz-
türk, artık grevin önünde bir engel 
kalmadı ını belirterek, taleplerinin 
hâlâ geçerli oldu unu söyledi.

4 Mart 2010

 Türkiye veren Sendikaları Konfe-
derasyonu (T SK), i sizlikte yıllık
oranın son 20 yılın zirvesine ula tı-
ını, 757 bin ki inin i  bulma ümidi 

olmadı ını vurguladı. gücü artı ı-
nın, nüfus artı ının üzerine çıkarak
943 bini buldu u belirtilen T SK
bülteninde, “ siz sayısındaki artı
860 bin ki iye vardı.  bulma ümidi 
olmayanların sayısı da 2009’da yüz-
de 24 artarak 757 bine ula tı” de-
nildi. TESK Genel Ba kanı Bendevi 
Palandöken de, 2009’da i sizli in

tarihi rekorlardan birine ula tı ını
belirterek, KOB ’lerin önü açıldı ı
takdirde i sizli in önlenece i de-
erlendirmesinde bulundu.

5 Mart 2010

 Petrol-  Sendikası, 2010 yılında ge-
çerli olacak asgari ücretle ilgili As-
gari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
ile dayanak Yönetmelik hükmünün 
iptali için yürütmenin durdurul-
ması istemiyle Danı tay’a dava açtı.
Hükümet, 2010 yılı ba ından geçerli 
olmak üzere ilk altı aylık dönemde 
asgari ücreti 16 ya ından büyükler 
için net 577. 01 TL, 16 ya ından kü-
çükler için ise 499 TL olarak belir-
lemi ti. Türkiye statistik Kurumu 
ise bir i çinin geçinebilmesi için 
gerekli net asgari ücretin 2009 yılı
ilk altı ayı için 719. 77 TL olması
gerekti ini tespit etmi ti.

6 Mart 2010

 Türk Hava Yollan (THY) ile Türkiye 
Sivil Havacılık arasında yürütülen 
toplu i  sözle mesi görü melerinde
anla ma sa lanamadı ından, uyu -
mazlık tutuldu.

12 Mart 2010

 TÜRK-  3. Bölge Temsilcili in-
de bir araya gelen TAR  i çileri,
TAR ’in bir Amerikan irketine
satılmak üzere bilinçli bir ekil-
de iflasa sürüklendi i iddia ettiler. 
TÜRK-  3. Bölge Temsilcisi Musta-
fa Kundakçı, burada yaptı ı konu -
mada, Teksif ile birlikte bu fabrika-
nın bacasının tütmesi için herkesin 
fedakarlıkla çalı tı ını söyledi. Tek-
sif Genel Saymanı brahim Öner de, 
hiçbir özel sektöre uygulanmayan 
te viklerin TAR ’e uygulandı ını,
çok iyi durumda olan kurumun 4 
senede borç bata ına sürüklendi i-
ni öne sürdü.

sizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 
8’inci maddesini belirtilen esaslar 
çerçevesinde, 2010 yılında kısa ça-
lı ma yapmak üzere ilk defa ba -
vuran i yerleri ile 22 Haziran 2009 
tarihinde çıkan Bakanlar Kurulu 
Kararından altı ay süreyle yararlan-

mayan i yerleri için, 31 Aralık ta-
rihine kadar uzatma ba vurusunda
bulunulması, kısa çalı ma uygula-
ması devam eden aynı ki ileri kap-
sayan uzatma talepleri hariç di er
talepler içi yeni bir uygunluk tespiti 
yapılması ko ulu ile kısa çalı ma
süresinin altı ay daha uzatılması ka-
rarla tırıldı.

13 Mart 2010

 Türk Sa lık Sendikası’nın yaptı ı
ara tırmaya göre, Türkiye’de yak-
la ık 11 bin doktor görev yapıyor.
Türkiye’de en az doktor, 74 doktor 
ile Bayburt’ta hizmet veriyor. En 
çok doktorun bulundu u il ise 7 
bin 456 doktor ile stanbul olurken 
4 bin 943 doktor ile Ankara ikinci 
sırada. stanbul, Ankara ve zmir’de
görev yapan pratisyen ve uzman 
doktorların toplamı 16 bin 326 ola-
rak açıklandı. Bu istatisti e göre, 
doktorların yüzde 30’u üç büyük 
ilde çalı ıyor.

 Sa lık ve Sosyal Hizmet Emekçile-
ri Sendikası’nın (SES) 25 ilde 3600 
sa lık çalı anı ile yaptı ı anketle, 
sa lık çalı anlarının statü ve sendi-
ka farkı gözetmeksizin hükümetin 
“Sa lıkta Dönü üm Programı”nı
onaylamadı ı sonucuna vardı.
Anket sonuçlarına göre sa lık
emekçileri hükümetin sa lık poli-
tikalarının hem kendileri, hem de 
vatanda  açısından “yıkım” olarak 
görüyorlar.

15 Mart 2010

 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir 
çok ilde düzenlenen etkinliklerde 
AKP hükümetinin uyguladı ı sa -
lık politikaları ele tirildi. Ankara’da 
Aralarında TTB, SES, Dev-Sa lık

’inde bulundu u sa lık örgüt-
leri Hacettepe Hastanesi Heykel 
Anıtı önünde toplanarak Sa lık
Bakanlı ı’na yürüdü.

 Gaziantep’te sendikal hakları ve in-
sanca çalı ma ko ulları için grevde 
olan Çemen Tekstil i çileriyle, TE-
KEL i çileri arasındaki dayanı ma
artıyor. Adıyaman ve Urfa TEKEL 
i çilerinin ziyaretinin ardından,
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Hatay’dan TEKEL i çileri de grevci-
leri ziyaret etti.

 Sosyal Güvenlik Kurumunun 2008 
yılı verilerine göre, 2008 yılında
toplam 72963 i  kazası ya andı.
kazaları sonucunda 865 ki i hayatı-
nı kaybetti.

18 Mart 2010

 Türkiye  Kurumu (I KUR) stan-
bul l Müdürü Muammer Co kun,
Küçükçekmece Sanayici ve adam-
ları Derne i (KS AD) tarafından dü-
zenlenen toplantıda yaptı ı konu -
mada, “Bugün itibarıyla kentlerdeki 
i sizlik oranı yüzde 16’lar civarında.
Gençler arasındaki i sizlik oranı ise 
yüzde 25,6” dedi. Co kun, buna 
göre ülkedeki her 4 gençten biri-
nin i siz oldu unu kaydetti. Ülke-
deki i sizlikten daha önemlisinin 
mesleksizlik oldu una i aret eden 
Co kun, okulların e itim-istihdam
ili kisi içerisinde bir yapılanmaya
gitmesi gerekti ine dikkat çekti.

 Türkiye statistik Kurumunun 
(TÜ K) üçer aylık dönemler itiba-
riyle her ay açıkladı ı Hanehalkı

gücü Ara tırması “Kasım, Aralık
2009, Odak 2010” dönemini kap-
sayan “Aralık” sonuçlarına göre, 
Türkiye genelinde i siz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine göre 29 bin 
ki i artarak, 3 milyon 361 bin ki iye
yükseldi. sizlik oranı da 0,5 puan-
lık azalı la yüzde 13,5 seviyesinde 
gerçekle ti. Aralık 2009 dönemin-
de istihdam edilenlerin yüzde 24’ü 
tarım, yüzde 20,3’ü sanayi, yüzde 
5,7’sı in aat, yüzde 50’sı ise hiz-
metler sektöründe yer aldı. Yaptı ı
i ten ötürü herhangi bir sosyal gü-
venlik kurulu una kayıtlı olmadan 
çalı anların oranı, önceki yılın aynı
dönemine göre 1,2 puanlık artı la
yüzde 43’e yükseldi.

23 Mart 2010

 Türkiye  Kurumu ( KUR), stan-
bul Büyük ehir Belediyesi ve 38 ilçe 
Belediyesi istihdama yönelik i bir-
li i protokolü imzaladı. Protokole 
göre BB ve ilçe Belediyeleri KUR
ubesi gibi vatanda lardan gelen i

bulma ve i sizlik ödene i ba vurusu
yapabilecek.

24 Mart 2010

 Türkiye Sivil Havacılık Sendikası
(Hava- ), THY ile sürdürülen ve 
uyu mazlık a amasında bulunan 
22. dönem toplu i  sözle me gö-
rü melerinde resmi arabulucunun 
tayin edildi ini bildirdi. Hava- ’ten
yapılan açıklamada, tarafların dün 
stanbul Bölge Çalı ma Müdürlü-
ünde bir araya gelerek, Marmara 

Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacı-
lık Yüksekokulundan Yrd. Doç. Dr. 
brahim Suba ı’nın resmi ara bulu-

cu tayin edilmesine karar verdikleri 
belirtildi.

25 Mart 2010

 Danı tay dari Dava Daireleri Ku-
rulu, 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu’nun geçici personel 
çalı tırılmasına olanak sa layan
4/C maddesinin iptali istemiyle 
Anayasa Mahkemesi’ne ba vurma
kararı aldı. Davayı Türkiye statis-
tik Kurumu’nda (TÜ K) 18 yıl bo-
yunca 4/C statüsünde “geçici i çi”
olarak çalı an Sabahattin Gürler 
adına 2009’da açan Avukat Gökhan 
Cando an “Bu karar TEKEL i çile-
ri için de geçerli olur. Her ko ulda
olumlu bir karar” diye konu tu.
Danı tay 2. Dairesi’nin reddetti i
davada, Gürler’in itirazı üzerine 
konuya ili kin dosyayı inceleyen 
Kurul, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun geçici personel çalı -
tırılmasına ili kin 4/C maddesini 
anayasaya aykırı bularak, maddenin 
iptali istemiyle itiraz yoluyla Anaya-
sa Mahkemesi’ne ba vurma kararı
aldı ve gerekçesinde bu kapsamda 
çalı tırılan personele anayasada yer 
alan temel hak ve özgürlükler ile 
sosyal güvenli e ili kin hakların
verilmedi i vurgulandı. Gerekçede, 
anayasadaki düzenlemeler dikkate 
alınmaksızın 4/C’ye ili kin tüm yet-
kinin Bakanlar Kurulu’na bırakıl-
ması da hukuka aykırı bulundu.

 TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, sendikal alanda yapılma-
sı planlanan yeni düzenlemelerde, 

toplu i  sözle mesi yapabilmek 
için aranan i  yerinde çalı anla-
rın yandan bir fazlasının sendika 
üyesi olması artının esnetilmesi-
ni istediklerini söyledi. 2821 sayılı
Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı
Toplu  Sözle mesi, Grev ve Lo-
kavt Kanunu’nda yapılması planla-
nan de i iklik çalı malarını de er-
lendiren Kumlu, sendikal haklar 
konusunda Uluslararası Çalı ma
Örgütü (ILO) ve AB standartlarının
hayata geçirilmesini talep ettiklerim 
söyledi. ILO’nun, i  yeri ve i  kolu 
barajlarının kaldırılmasını istedi i-
ne dikkati çeken Kumlu, son Üçlü 
Danı ma Kurulu toplantısında ken-
dilerine sunulan de i iklik tasla ı-
nın, “i  yeri barajı” konusunda bir 
yenilik getirmedi ini ifade etti.

26 Mart 2010

 Türkiye veren Sendikaları
Konfederasyonu’nun (T SK), ana-
yasa de i iklik tasla ına ili kin gö-
rü , öneri ve ilave teklifleri Devlet 
Bakanı ve Ba bakan Yardımcısı
Cemil Çiçek ile Adalet Komisyonu 
Ba kanı Ahmet yimaya’ya sunuldu. 
T SK’ten yapılan yazılı açıklamada,
Anayasa de i ikli inin toplumsal 
uzla ma temeline dayanması gerek-
ti i belirtilerek, “Anayasa’nın de i -
tirilmesinde TBMM içerisinde bir 
uzla maya varılması esas olmakla 
beraber, toplum kesimlerinin sivil 
toplum kurulu ları yoluyla asgari 
mü tereklerde bulu turulması” ge-
re ine i aret edildi.

29 Mart 2010

 Emekliler, Anayasa de i iklik pake-
ti kapsamında emeklilere sendika 
kurma ve sendikaya üye olma hakkı
tanınmasının da gündeme alınma-
sını istedi. Türkiye Emekliler Der-
ne i Genel Ba kanı Kazım Ergün, 
demokrasinin vazgeçilmez unsur-
ları olan sivil toplum kurulu ları
ile sendikal hak ve özgürlüklerin 
önündeki engellerin kaldırılması
için atılacak her türlü adımı destek-
leyeceklerini bildirdi. Anayasamı-
zın 51. Maddesi’nde yer alan ‘i çiler
ve i verenler’ ifadesine ‘emekliler’ 
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ifadesinin eklenmesiyle bu sorun 
da çözülece ini söyleyen Ergün, 
AB ülkelerinde örneklerine sıkça
rastladı ımız ekliyle, ülkemizde 
de emeklilerimiz için sendika hak-
kı tanınması öncelikli taleplerimiz 
arasında yer almaktadır görü ünü
savundu.

1 Nisan 2010

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 
i verenlerin kuruma olan birik-
mi  prim ve idari para cezalarını
ödeyebilmeleri için 36 aya kadar 
tecil etme ve taksitlendirme imka-
nı bulundu unu bildirdi. SGK’dan 
yapılan yazılı açıklamada, kuruma 
birikmi  prim ve idari para ceza-
sı bulunan i verenlerin borçlarını
ödeyebilmeleri için 6183 sayılı Ka-
nun çerçevesinde 36 aya kadar tecil 
etme ve taksitlendirme imkanları-
nın bulundu u konusunda yeter-
li bilgi sahibi olmadıkları dikkate 
alınarak e-bildirge ekranları aracılı-
ıyla bilgilendirme yoluna gidildi i

ifade edildi.

7 Nisan 2010

KUR Genel Müdürü Namık Ata, 
2009 yılında 105 bin ki iyi i e yer-
le tirdiklerini, kısa çalı ma öde-
ne iyle birlikte 200 bin ki inin
istihdamda kalmasına katkı sa la-
dıklarını söyledi. Avrupa stihdam
Stratejisi Konferansı’nda konu an
Ata, küresel krizin kamunun istih-
dam alanındaki düzenleyici, koru-
yucu ve istihdam geli tirici özel-
liklerini bir kez daha vurguladı ını
ifade etti.

9 Nisan 2010

sizlik Sigortası Fonu’ndan i sizle-
re 3 milyar 178 milyon 172 bin 536 
lira 76 kuru  ödendi. sizlik öde-
ne inden yararlanmak için geçen ay 
39 bin 112 ki i KUR’a ba vurdu.

sizlik Sigortası Fonu Bülteni’ndeki 
bilgilere göre, uygulamanın ba ladı-
ı Mart 2002’den 31 Mart 2010’a 

kadar sisteme 2 milyon 188 bin 550 
ki i ba vurdu. Bunlardan 1 milyon 
870 bin 325’i i sizlik ödene i alma-
ya hak kazandı. Bu ki ilere, toplam 

3 milyar 178 milyon 172 bin 536 
lira 76 kuru  ödendi. sizlik Sigor-
tası Fonu’nun toplam varlı ı ise 43 
milyar 371 milyon lira olarak belir-
lendi.

12 Nisan 2010

stanbul Valisi Muammer Güler, 1 
Mayısta Taksim Meydanı’nda kut-
lama yapılmasına izin vereceklerini 
bildirdi.

13 Nisan 2010

 Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, ara-
larında bin ö retmen kadrosunun 
da bulundu u 5 bin 148 engelli 
kadrosu için onay verdi. Edinilen 
bilgiye göre, Milli E itim Bakanlı-
ı, Dı  Ticaret Müste arlı ı, çe itli 

üniversite rektörlükleri ile belediye 
ba kanlıklarına özürlülük oranı en 
az yüzde 40 olan ö retmen ve me-
mur alınacak.

 “Mesleki E itimin Geli tirilmesi
birli i Stratejisi Toplantısı” ya-

pıldı. Toplantıda konu an Çalı ma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer, yaptıkları çalı malarla piya-
sanın ihtiyaçlarına cevap veren bir 
mesleki e itimi hedeflediklerini be-
lirterek, “Bizim iste imiz bu ülkede 
özellikle ilk-ö retimden sonraki ö -
rencilerimizin en az yüzde 70’inin 
mesleki e itime yönlenmesi ve bir 
mesle i kazanmı  olması, bir altın
bilezik sahibi olmasıdır” dedi.

20 Nisan 2010

 G20 Çalı ma ve stihdam Bakan-
ları ilk kez ABD’de bir araya geldi. 
TÜRK-  Genel Mali Sekreteri Er-
gün Atalay, ABD Çalı ma Bakanı
Hilda Solisin yönetti i toplantıda, en 
büyük ekonomiye sahip 20 ülkenin 
bakan, i veren ve sendika liderleri-
ne seslendi. Atalay, IMF’nin istedi i
katı ve klasik politikaların üretim 
artı ı, ekonomik büyüme, istihdam 
artı ı, gelir atı ı, sosyal geli im gibi 
pozitif sonuçlar do urmadı ını vur-
guladı. Ba ta Türkiye olmak üzere, 
IMF hedeflerine ula mak için çaba-
layan ülkelerde en fazla zarar gören 
kesimin çalı anlar ve çiftçiler oldu-

una i aret eden Atalay, dar ve sabit 
gelirlilerin ya am ve çalı ma ko ul-
ları kötüle irken tarımın neredeyse 
yok edildi ini kaydetti. Atalay, ko-
nu masının son bölümünde, istih-
dam odaklı sürdürülebilir bir bü-
yüme stratejisi olu turulabilmesi ve 
kaliteli i  olanakları yaratılabilmesi
için söz konusu uluslararası para 
kurulu larının de il, Uluslararası
Çalı ma Örgütünün (ILO) sürece 
resmi olarak dahil edilmesi gerekir 
dedi.

22 Nisan 2010

 TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, kıdem tazminatına do-
kunulmasının konfederasyonları
açısından grev nedeni oldu unu 
belirtti. Kumlu, kıdem tazminatı
konusunun 1967’den beri i veren-
lerin ve hükümetlerin gündeminde 
oldu unu söyledi. O günlerden bu 
günlere konunun zaman zaman 
ısıtıldı ını, zaman zaman so utul-
du unu ama gündemden hiç çı-
karılmadı ını ifade eden Kumlu, 
TÜRK- ’in, ne zaman “kıdem taz-
minatı” dense buna tepkisini gös-
terdi ini kaydetti.

25 Nisan 2010

çi ve memur sendikalarının bir 
araya gelerek, 1 Mayıs Bildirisi 
hazırladılar. “Barı  için, özgürlük 
için, demokrasi için, ekmek için, 
daha güzel bir dünyada sömürüsüz, 
baskısız, insan onuruna yara ır bir 
ya am için birlikteyiz” sözleriyle 
ba layan bildiride, 1 Mayıs’ın gü-
vencesiz, kuralsız çalı manın yay-
gınla tı ı ko ullarda kar ılandı ı
ifade edildi.

29 Nisan 2010

 TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, 2010 1 Mayıs’ının Türkiye 
için bir milad olaca ını ifade ede-
rek, bu miladın de erinin sonraki 
yıllarda çok daha iyi anla ılaca ını
belirtti. Kumlu, “E er bugün 1 Ma-
yıs, tatil edildiyse ve Taksim alanı
kutlamalara açıldıysa bu, verilen 
kararlı mücadelenin sonucudur” 
diye konu tu.
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Avrupa Çalı ma
Ya amından Kesitler

Avusturya: Sendikalar Parla-
mentoyu i yerinde stres konusuna 
yönelmeye davet etti.

Avusturya hizmetler sendikası
VIDA sa lık ve sosyal bakım çalı an-
ları üzerindeki artan baskılara yöne-
lik bir çalı ma yapması konusunda 
Parlamentoyu uyardı. Uzun çalı ma
saatleri, nöbet sürelerinin uzaması
ve personel sayısının yetersiz olu u
sektördeki en büyük sorunu olu tu-
ruyor. Ülkede 22 bin i çi VIDA’nın
soruna ili kin taleplerine destek için 
imza vermi  bulunuyor.

Belçika: Sendika liderleri GM’i 
(General Motors) Antwerp Opel 
fabrikasına yönelik planına ili kin 
uyardı. Belçika’daki sendika lider-
leri General Motors’un Avrupa kolu 
olan Opel’e ait Antwerp’deki tesisle-
re yönelik icra kararının ertelenme-
sine ili kin planı ve öngörülenden 
daha az sayıda i çi çıkartılmasına 
ısınmaya ba ladı. GM’den gelen 
açıklamaya göre Antwerp’deki te-
sisler Eylül sonuna dek bir yatırım-
cıya satılmak üzere tekliflere açık
bırakılacak. Sendikal liderlerinin 
söyledi ine göre söz konusu yatı-
rımcı yılsonuna kadar tesisleri devir 
almak zorunda olacak, ayrıca GM 
Antwerp’te 2 bin 600 yerine 1200 
ki iyi i ten çıkaracak.

Bulgaristan: Gelirlerin vergi-
lendirilmesi üzerine anla ma. Sen-
dikalar ve hükümet kriz kar ıtı po-
litikalarını beyan ettikleri bir basın
toplantısında da belirttikleri üzere 
gerçek ki ilere ait kayıt dı ı gelirle-
rin yasalla tırılması amacıyla gelir-
lerden vergi alımı konusunda an-

la maya vardılar. Ancak söz konusu 
basın toplantısında teklif edilen ön-
lemler konusunda tartı malar çıktı.
Bulgaristan Sanayiciler Derne i’ne
göre geçen 20 yıl boyunca ülkede 
insanlar kayıt dı ı sektörlerden vergi 
ödemeyerek ve sigorta yaptırmaya-
rak kayıt dı ı gelir elde ettiler imdi
de hükümetle konu hakkında af çık-
ması için müzakere yapılaca ı beyan 
ediliyor.

Kıbrıs Rum Kesimi: Sendikalar
geçim gideri tahsisatı reformunu red-
dediyor. Adadaki birle ik sendikalar 
20 Mart 2010 tarihinde Geçim Gideri 
Tahsisatı reformu ya da çalı anların
hayat standartlarını özellikle de en 
dü ük maa  katsayısı ile çalı anları
olumsuz etkileyecek hükümete ait 
ba ka önlemleri kabul etmeye hazır
olmadıkları yönünde beyanat verdi-
ler. Rum kesimindeki PEO, SEK ve 
DEOK, üç büyük sendika federasyo-
nunun temsilcileri hükümetin öner-
di i kemer sıkma önlemlerine kar ı
bir demeç verdiler.

Çek Cumhuriyeti: Sendikalar
ula tırma grevinden vazgeçti. Ula -
tırma sendikaları hizmet akdinin 
zaten bir parçası olan ücret dı ı ge-
lirlerden vergi alınmasının durdu-
rulması yönündeki taleplerini de er-
lendirmesi için parlamentoya zaman 
tanımak suretiyle 4 Mart günü yapıl-
ması planlanan grevden vazgeçtiler.

Danimarka: Ta ımacılık i çileri
sosyal çökü  ile mücadeleye yönelik 
önlemleri elde etti. verenler sarsıcı
bir toplu sözle me neticesinde ya-
bancı uyrukluların ayrımcılı a u ra-
ması ve sosyal çökü e kar ı mücade-
leye yardım etmeye hazırlanıyor. 3F 
sendikası i veren Dansk Industri’nin 
(DI) temsilcisi ile alanında bir ilk 
olacak olan, sendikanın deniz a ırı
ülkelerden gelen i çilere Danimar-
kalı muadillerinden daha az ücret 
ödendi ini tepsi etmesi durumunda 
sendika temsilcilerinin maa  bord-
roları ve di er bilgilere eri imine
yetki verilmesini öngören bir anla -

mayı müzakere etti. Yeni hükmün 
ta ımacılık sektörünün tümü için 
geçerli toplu sözle melerin ço un-
lu una eklenmesi bekleniyor. Buna 
ilaveten DI firması üyeleri bir yük-
lenici ile çalı tıklarında sendikaya 
bilgi verecekler. Bu da sendikanın
gerekli oldu u hallerde yüklenici-
ye toplu sözle meyi dayatmasını ve 
greve gitmeyi mümkün kılıyor. Hü-
küm sadece Danimarkalı yüklenici-
ler için de il Danimarka’da faaliyet 
gösteren deniz a ırı firmalara da uy-
gulanacak.

Finlandiya: Üniversite anla ması
grev sonrası tehditten koruyor. Üni-
versite sektörünün genelinde çetin 
birtakım pazarlıklar ve grev tehdidi 
sonrası sendikalar i verenin hastalık
ücretlerinin kesintiye u ratılması
ve çalı ma saatlerindeki esnekli in
artırılması konusundaki taleplerini 
geri çekti i bir sözle meyi müzakere 
etmeyi ba ardılar. Sözle me 1 Mart 
2010 ile 29 ubat 2012 arasında ge-
çerli ve Kasım 2010 itibariyle yüzde 
0,98’lik bir ücret artı ını kapsıyor.
Bu da genel olarak yüzde 0,4’lük bir 
artı  ile ücret sisteminin geli imine
yüzde 0,58’lik bir ek anlamına geli-
yor. Buna ilaveten yine aylık ücretin 
toplam yüzde 5,5’lik bölümü de bu 
sene baharda yapılması planlanan 
ancak daha sonra ertelenen ücret 
artı ının telafisi olarak Kasım 2010 
itibariyle ödenecek.

Kamu i kolu sendikaları ücretle-
rin dondurulmasını engelledi. Kamu 
sektöründe pazarlıklar hükümetin 
ücretleri gelecek 2 yıl boyunca don-
durmak istemesi yüzünden ba lan-
gıçta sıkıntılıydı. Ancak sendikalar 
kamu sektörünün genelinde yapı-
lan büyük reformlar ı ı ında devlet 
memurlarının ücretlerinde artı  ve 
statülerinin korunması konusunda 
pazarlık etmeyi ba ardılar. Sözle me
1 Mart 2010 ile 2012 ubatı arasın-
daki süreyi kapsıyor.

Fransa: Kamuda çalı an i çiler
grevde. Fransa genelinde kamu-

Dünyadan Sendikal HaberlerDünyadan Sendikal Haberler
Burak EKMEKÇ O LU
intdept@turkis.org.tr
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da çalı an i çiler 23 Mart 2010 Salı
günü ülkede ya anan ekonomik sı-
kıntıları ve hükümetin gözden dü -
mü  reformlarını protesto etmek 
amacıyla greve gitti. Grev Fransa’nın
birçok kentinde özellikle banliyöler-
de ya ayanları sıkıntıya soktu. Belçi-
ka ve ngiltere’ye olan tren seferleri 
aynen devam etti ancak ülke içinde-
ki trafi in yüzde 65’i i ledi. Sendika-
lar Fransa Devlet Ba kanı Nicholas 
Sarkozy ve muhafazakâr hükümeti-
nin i ler, ücretler, satın alma gücü 
ve çalı ma artları ile ilgili tatmin 
edici bir plan öneremedi ini ve yerel 
seçimlerde alınan yenilgiden ötürü 
halktan öç aldı ını belirttiler. Söz 
konusu yenilgiden sonra Sarkozy, 
Çalı ma Bakanı Xavier Darcos’u i -
ten kovmu tu.

Okul öncesi hazırlık tehditleri 
üzerine grev

Fransa Demokratik Çalı ma Kon-
federasyonu CFDT’ye üye Interno 
Federasyonu anaokullarını kapsa-
yan yönetmeliklerdeki de i iklikleri
protesto etmek amaçlı 11 Mart 2010 
tarihinde ülke genelinde greve gitti. 
Söz konusu de i iklikler anaokulla-
rına personel alımının azaltılmasına
ve dü ük nitelikli personel istihdam 
edilmesine yol açacak.

Almanya: Toplu sözle me Al-
man letme Yönetimi Yüksek Li-
sansı yapanların i ine yarayacak. 
Almanya’da i letme yüksek lisansı
yapanların artık toplu sözle meleri
var. Yüksek lisans sahiplerinin aylık
ortalama geliri 4,434 Avroyu bulu-
yor. Bu da benzer toplu sözle mele-
rin bulunmadı ı i letmelerde çalı-
an muadillerinden 410 Avro fazla 

ücret alacakları anlamına geliyor. 
Almanya’da bilgisayar ba lantılı ola-
rak internet üzerinden 3 bin yüksek 
lisanslının katılımıyla gerçekle ti-
rilen anketten çıkan sarsıcı sonuç-
lar bunlar. Otalama aylıkları 4,210 
Avro iken i kolları arasında en yük-
sek ücret aylık ortalama 4,713 Avro 
ile bankacılık sektöründe ödeniyor. 

Söz konusu anketten çıkan di er bir 
dikkat çekici sonuç ise, deneyim öl-
çütünde ödenen ücretlerde bir artı
oldu u. Örnek verecek olursak, 20 
yıllık kıdeme sahip bir çalı an tüm 
sektörlerin genelinde ayda ortalama 
5,283 Avro alırken, yeni ba layan bir 
ki i aylık ortamla 3,254 Avro alabi-
liyor. Öte yandan yüksek lisans sa-
hibi bayan çalı anlar ayda ortalama 
3,705 Avro kazanıyor ki bu da erkek 
meslekta larından yüzde 18 daha 
dü ük ücret aldıkları anlamına ge-
liyor. Yüksek lisans sahibi bayanlar 
çalı ma hayatlarının daha en ba ın-
da yüzde 14 lük bir cinsiyet ayrılı ı
ile kar ı kar ıya kalıyorlar.

Asgari ücret hasta bakım perso-
neli açısından ücret dampingine bir 
nokta koydu. Hizmet i kolunda ör-
gütlü Alman Verdi Sendikası hasta 
bakım personeli için asgari kararını
ho nutlukla kar ılıyor ve söz konu-
su kararın bir an önce uygulamaya 
konmasını umuyor. Verdi’den konu 
hakkında yapılan açıklamada bu ka-
rarın çok daha önce verilmi  olması
gerekti i kaydediliyor. Fakat yine de 
ücretlerin korkunç biçimde dampin-
ge u ratılmasına bir son verece i ile-
tiliyor. Daha evvel Çalı ma ve Sosyal 

ler Bakanlı ında ilgili komisyon 
üyesi i veren ve i çi temsilcileri, söz 
konusu personel için asgari ücretin 
2010 Temmuzu itibariyle hayata ge-
çirilmesi kararını almı ; ülkenin ba-
tısında çalı anlar için 8,50 Avro do-
usundakiler için ise 7,50 Avro’luk 

bir rakam tespit etmi lerdi. Sendika-
nın açıklamasında ayrıca i çi temsil-
cilerinin tümünün i veren temsilci-
lerinin ise bir kısmının açık biçimde 
daha yüksek bir asgari ücretten yana 
oldukları ve birle menin üzerinden 
20 yıl geçmesine ra men ülkenin 
do usu ile batısı arasında böyle bir 
ayrımcılı a gidilmesinin kabul edi-
lemez oldu u vurgulanıyor.

Lufthansa kabin ekibi personeli 
yeni bir grevde pilotlara katılabilir.
Lufthansa Havayollarına ait uçu la-
rın pilotların grevinden ötürü karı-

ıklık içine girmesinden bir ay sonra 
ilgili sendika 4 günlük yeni bir greve 
gitmeye hazırlanıyor. Ancak bu kez 
UFO ve Kabin Ekibi Sendikası ile 
olan pazarlıkların çıkmaza girme-
si nedeniyle Lufthansa Havayolları
daha fazla baskıyla kar ı kar ıya.
Lufthansa ile pazarlıkların 2. Devre-
sine girmeden önce sendikadan ya-
pılan açıklamada grevin engellene-
bilmesinin üpheli oldu u belirtildi. 
Lufthansa i vereni kabin ekiplerine 
fazla mesai ücreti ödenmesine ili -
kin uygulama ba lamadan önce ça-
lı ma saatlerini artırmayı istiyor. Bu 
sayede çalı anlara ait ücret artı ı ya-
pısını de i tirerek, gelirlerin bir kıs-
mını kar oranına katmayı amaçlıyor.
UFO ve Kabin Ekibi Sendikası ile 
13-16 Nisan tarihleri arasında greve 
gitmeyi planlıyor.

Yunanistan: Konfederasyon grev 
eylemine gidiyor. Kamu görevlileri 
sendikası ADEDY kamu i kolunda
yapılan ücret ve emekli aylı ı ke-
sintilerini protesto etmek amaçlı bir 
grev eylemine gidebilecekleri konu-
sunda uyardı. ADEDY özel sektörde 
örgütlü konfederasyon olan GSEE 
ile beraber 11 Mart’ta genel greve 
gitmi ti. 16-17 Mart tarihlerinde-
ki 2 günlük grevi takiben enerji i -
kolu çalı anları hükümetin yüzde 
7’lik ücret kesintisi ile yüzde 10’luk 
emekli aylı ı kesintisi kararını geri 
çekmemesi durumunda 48 saatlik 
yeni bir greve gidilece i tehdidinde 
bulundu.

Macaristan: Sendika perakende 
zinciri Tesco’yu adil ücret için mah-
kemeye veriyor. Perakende çileri
Ba ımsız Sendikası Birle ik Krallık
men eili perakende sektörü devi 
Tesco üzerinde e it ücret için baskı
kurabilmek adına Tesco’ya ait süper-
marketlerin bulundu u ülkenin her 
kö esinde ilgili mahkemeye ba vur-
du. Sendikadan yapılan açıklamada
aynı i i yapan Tesco çalı anlarının
aldı ı ücretlerin çalı tıkları ma aza-
nın bulundu u yere göre yüzde 10, 
20 hatta yüzde 30 seviyesinde de i-
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iklik gösterdi i kaydedildi. Ayrıca
Tesco’nun i sizli in yo un oldu u
bölgelerde daha az ücret ödedi i
belirtildi. Açıklamalar kar ısında
Tesco yetkilileri ise aynı i in ma aza
içerisinde aynı ücret oldu u savun-
masında bulundular.

rlanda: Kamu sektörü görü -
meleri devam ediyor. 29 Mart’ta 
kamu hizmeti sendikaları ve hükü-
met yetkilileri kamu sektörü refor-
mu ve ödenen ücretler konusundaki 
karga ayı çözmek için tekrar top-
landılar. Kamu hizmeti sendikaları
ücret kesintilerini protesto etmek 
amacıyla endüstri genelinde 2 ay-
lık i  yava latma eylemine gitmi ti.
Çalı ma li kileri Komisyonu cra
Ba kanı uzun soluklu görü meler-
de birçok sorunun ortaya çıktı ını
kaydetti. Ancak en ciddi sorun olan 
ücret konusunun çaresine bakılma-
sı gerekti ini kabul etti. 29 yoksul-
luk kar ıtı ve e itli i savunan ulusal 
düzeydeki örgütten olu an Cemiyet 
Platformu bir evvelki gün dü ük
ücretli kamu i çileri için bir çözüm 
bulmak ve gelecek haftalarda gerçek-
le ecek endüstriyel eylemden sosyal 
yardım hizmetlerinin etkilenmesini 
önlemek adına rlanda Sendikalar 
Kongresi, ICTU ile beraber çalı ma
yapması konusunda hükümeti uyar-
dı. Cemiyet Platformu tarafından
konuya ili kin yapılan açıklamada
mevcut hükümetin adil olmayan 
tercihlerinden ötürü kamu i çileri-
nin a ır darbe aldı ı belirtildi.

talya: Konfederasyon 1 milyon 
i çinin sokaklara döküldü ünü iddia 
etti. 12 Mart’ta CGIL Konfederasyo-
nu kriz, vergilendirme, istihdam ve 
göçmenlere ili kin haklar gibi konu-
larda hükümetin izledi i politikaları
protesto etmek için ülke genelinde 4 
saatlik genel grev ile bir dizi gösteri 
tertip etti. Konfederasyonun iddi-
asına göre bir milyon i çi ülkedeki 
meydanları doldurdu. CGIL’den ya-
pılan açıklamada özellikle daha fazla 
sanayile mi  alanlarda i sizli in art-

tı ı ve hükümetin bu konuda hiçbir 
ey yapmadı ı ifade edildi. Sadece 

i çilerin ve de emeklilerin vergi öde-
di i vurgulandı. Çalı ma kanunun-
da reform yapılması gerekti inin
altı çizilerek hükümetin kazanılmı
hakları geriye götürmek suretiyle 
i çileri kendilerini mahkemelere 
teslim etmek zorunda kaldıkları bir 
çe it tahkime sürükledi i suçlama-
sında bulunuldu.

Malta: Yarı zamanlı çalı anlar
için yeni haklar. stihdam ve En-
düstriyel li kiler yasasında yapılan
de i iklikle adada yarı zamanlı ça-
lı anlar artık tam zamanlı çalı an
muadilleriyle aynı saat ücretini ala-
caklar. Söz konusu yasa de i ikli i
12 Mart tarihinde yürürlü e girdi. 
Düzenleme yasa de i ikli inin resmi 
gazetede yayımlanma tarihi olan 12 
Mart 2010 tarihi itibariyle i e ba la-
yan tüm yarı zamanlı çalı anlar için 
geçerli olacak.

Hollanda: Temizlik i kolunda
greve devam. Yeni bir toplu sözle -
meye yönelik pazarlıkların 5. devre-
sinden sonra sendikalar ve temizlik 
sektörü i verenleri anla maya vara-
madılar. veren örgütü ücretlerin 
dondurulmasına sıkı sıkıya ba lı
kalırken FNV sendikası temizlik i -
kolunda çalı anların mütevazı talep-
lerinin üzerinde duruyor. çilerin
talebi 2010 ile 20111 için saat ba ına
0,20 Avroluk bir artı . Bu ba lamda
grev ve ilgili eylemler sürüyor. Te-
mizlik i kolunda belli ba lı iki i -
verenden Hollanda Demiryolları ve 
Schipol Havaalanı Yer Hizmetleri 
daha evvelden tutundukları arabu-
lucu tutum ve ihtilafa taraf olma-
mama e ilimlerine devam ediyorlar. 
Öte yandan greve kamu deste i de 
gitgide artıyor. Temizlik i çilerinin
eylemleriyle Hollanda Parlamentosu 
ba ta olmak üzere birçok belediye-
de asgari ücret ve çalı ma standart-
ları dâhil olmak zere sürdürülebilir 
kamu hizmetleri konusuna ili kin
görü meler ba lamı  oldu.

Sendikalar yerel yönetimle pa-
zarlıkları askıya aldı. 8 Mart’taki 
pazarlıkları takiben yerel yönetim 
i verenleri ücretlerin dondurulması
yönündeki taleplerine sadık kaldı-
lar. Buna kar ılık pazarlı ı sürdü-
ren 3 sendika FNV Abvakabo, CNV 
Publieke Zaak ve CMHF yeniden 
yapılanma gibi konularda i verenle
isti areye en az 3 ay ara verecekleri-
ni açıkladılar. Sendikalar en azından
üyelerinin satın alma gücünü koru-
yabilecekleri bir anla mayı güvene 
altına almaya kararlılar.

Norveç: Özel sektör sendikası
birdenbire pazarlıkları durdurdu. 
Özel sektörde en fazla üyesi bulu-
nan Fellesforbundet Sendikası metal 
sektöründe Norsk Industri i veren
federasyonu ile pazarlıkları dur-
durdu. Tekstil, giyim, paketleme ve 
birkaç daha küçük i kolundakilerle
birlikte metal sektöründeki pazar-
lıklar ülke genelinde sonuçların
müzakeresi açısından nihai olacak. 
1 haftadan fazla süren pazarlıklar-
dan sonra Fellesforbundet Sendikası
arabulucu olmadan toplu pazarlı ı
sonuçlandırmaktan vazgeçti. Konu 
hakkında sendikanın yaptı ı açık-
lamada sendikanın Norveç’te dü ük
ücret alan her i çiye kar ı sorumlu 
oldu u, Norsk Industri i verenine
ait teklifin söz konusu sorumlulu-
u omuzlamaktan son derece uzak 

oldu u kaydedildi. Öte yandan nor-
mal çalı ma saatlerinin muhafaza 
edilmesi ve i kolu genelinde dü ük
ücret alan tüm i çilerin ücret garan-
tisinin elde tutulması gibi sorunlara 
dair hiçbir önemli adım atılmadı ı-
na de inildi. Ayrıca yabancı i çilere
daha adil davranılması ve evlerinden 
uzaktaki i çilere ili kin münavebeli 
çalı ma zaman çizelgelerine ili kin
taleplerin kar ılanması konusunda 
da hiçbir hareket olmadı ı vurgu-
landı.

Polonya: LOT Havayollarında
gerginlik artıyor. Geçti imiz Nisan 
ayı öncesinde Polonya LOT Hava-
yolları istihdam ve ücret sistemini 
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de i tirmeyi planlamı tı. letmede
örgütlü sendikalar uzun süredir ça-
lı anlara ödenen ücretlerin nispeten 
dü ük kaldı ı imasında bulunuyor-
lardı. Gerek pilotlar sendikası gerek-
se de kabin ekibi sendikası önerilen 
de i iklikleri kabul etme niyetinde 
de illerdi. Bu yüzden havayolları yö-
netimi ile uyu mazlı a dü tü. Sendi-
kalar grev eylemi olasılı ını yok say-
madıkları için yakın zamanda greve 
gidilmesi mümkün gözüküyor.

Portekiz: Kamu sektörü grevine 
üst düzey destek. STAL ve SINTAP 
sendikaları kamu sektöründe ülke 
genelinde 4 Martta gerçekle en grev 
eylemine çok üst düzeyde destek 
geldi ini bildirdiler. Greve katılım
oranının yüzde 85’leri buldu u ve 
kamu sektörünün tüm kollarında et-
kili oldu u kaydedildi. Söz konusu 
grev hükümetin kamu sektöründe 
ücretlerin dondurulmasına ili kin
talebi ve düzgün bir pazarlık süreci 
konusundaki iste ini protesto etmek 
amaçlı yapılmı tı.

Romanya: Metro i çileri için 
yeni bir toplu sözle me. Bükre ’teki
metro i çileri 5 aylık uyu mazlı ın
ardından yeni bir toplu sözle me
sonucu elde ettiler. Uniunea Sindi-
catelorLibere Metrou’nun (USLM) 
temsil etti i i çiler devlete ait bir 
i letme olan Metroex yöneticileri ile 
sendika arasında yeni bir toplu söz-
le me imzalanmasının ardından 18 
Mart’ta yapmayı planladıkları grevi 
askıya aldılar. Sözle me makul bir 
ücret artı ı, mevcut i lerin korun-
masına yönelik bir taahhüdü, belli 
kategorilerdeki çalı anlar için hak 
ve menfaatlerin uyumlu hale getiril-
mesi ve çalı ma ko ullarının iyile -
tirilmesine dair teminatı içerisinde 
barındırıyor.

Slovenya: Asgari ücret artı ı.
Büyük bir sendikal gösteri ve aylar 
süren pazarlıklardan sonra i veren-
ler ve sendikalar ülke genelinde as-
gari ücretin artırılması konusunda 
anla maya vardılar. Gelecek üç yıl
boyunca her yıl bir kereye mahsusu 
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olmak üzere asgari ücret artı ı öngö-
rülüyor. Söz konusu artı lar netice-
sinde asgari ücret bir ki inin temel 
ihtiyaçlarını kar ılayacak biçimde 
geçinmesi için gerekli miktara e it-
lenmi  olacak. Toplamda yüzde 
22,9’luk bir artı ın öngörüldü ü dü-
ünülürse 2012’ye kadar asgari üc-

retlinin eline geçen net miktar aylık
562 Avro olacak.

spanya: Opel Zaragoza’da ön 
anla ma.10 saat süren pazarlıktan 
sonra GM yönetimi, i çi kontrol ko-
misyonu ve Zaragoza yakınındaki 
Figueruelas Opel birimi çalı anlar 
tarafından onaylanması gereken bir 
ön anla maya vardılar. Tesiste ör-
gütlü UGT Sendikasından yapılan 
açıklamaya göre söz konusu anla -
ma Opel Zaragoza’da çalı an 7 bin 
i çinin 900’ünün i ten çıkarılması-
nı içeriyor. Geri kalan i gücü için 
2010 ylında yüzde 1’lik 2011 ve 
2012 yıllarında ise yüzde 2’lik artı ı
öngören bir toplu sözle me yürür-
lü e girecek.

sveç: Konfederasyon toplu pa-
zarlık çerçevesinde eylem koordine 
ediyor. LO mavi yakalı i çiler kon-
federasyonu üyeleri 13 Mart itiba-
riyle toplu sözle melerin de erinin 
ve öneminin vurgulanması için ülke 
genelinde bir dizi eylem ve gösteriye 
katıldı. Ana toplu pazarlık devresi 
uygulamaya girmek üzere ve LO i -
çilerin toplu sözle melerin faydaları
konusunda bilinçli olmalarını istiyor.

Birle ik Krallık: Yeni ve mevcut 
uzun dönemli sözle meler arasın-
daki fark daralıyor. gücü Ara tır-
ma Birimi yeri Raporu dergisin-
de müzakere edilmi  sözle melere
dayalı yayınlanan son verilere göre 
en dü ük temel oranlar ile yeni söz-
le melerde belirlenen oranlar ve u
an mevcut uzun süreli sözle melere
ba ıtlı çalı anlara ödenen ücretler 
arasında imdi çok fazla bir ayırım
kalmadı. 2000 Aralı ı ile 2010 u-
batı arasındaki üç aylık dönem için 
yayınlanan artı  oranı yüzde 1,6 idi. 

Bu da bir evvelki üç aylık döneme ait 
yüzde 1,5’luk orana göre cüzi bir ar-
tı  anlamına gelmekteydi. Ücretlerin 
dondurulması da bundan büyük et-
ken oldu. Ancak uzun mevcut uzun 
dönemli sözle meler hariç yeni ba-
ıtlanan sözle melerde cüzi artı la-

rın telafisi öngörülüyor.

Sendika ülke genelinde yapıla-
ca ı duyurulan asgari ücret artı ını
memnuniyetle kar ıladı. GMB sen-
dikası Dü ük Ücret Komisyonuna 
ait önergelerin kabul edilebilir ol-
du u yönündeki hükümet beyanını
memnuniyetle kar ıladı Yeni oranlar 
1 Ekim 2010 tarihinden itibaren ge-
çerli olacak. Öngörülen yüzde 2,2’lik 
artı la 21 ve üzeri ya lardaki i çilerin
saatlik ücreti 5,93 Sterlin, 18-20 ya
arasındaki i çilerin ise yüzde 1,9’luk 
artı la saatlik ücretleri 4,92 Sterline 
çıkacak. 16-17 ya  aralı ındaki çalı-
anlar için ise yüzde 2’lik artı  öngö-

rülüyor ki bu da saatlik 3,64 Sterline 
kar ılık geliyor. Sendikadan konuyla 
ilgili yapılan açıklamada içinde bu-
lunulan zor zamanlarda söz konusu 
ücret artı ının en çok dü ük ücret-
lilere faydası dokunaca ı ve tüketici 
talebinde bir artı a yol açarak sürdü-
rülebilir toparlanmaya destek olaca-
ı belirtildi.

Kamu hizmetleri sendikası hü-
kümet bütçesine kar ılık verdi. 24 
Mart’ta Kamu ve Ticari Hizmetler 
Sendikası PCS’ ba lı 200 bin çalı an
hükümetin ücret kesintileri ve i -
ten çıkarma tazminatlarında dü ü ü
öngören bütçesini protesto etmek 
amaçlı 1 günlük i  bırakma eylemi 
düzenledi. Sendika sözde etkin ta-
sarruflar olarak adlandırılan mevcut 
bütçe, hükümetin neden sadık devlet 
memurlarının sözle melerini parça-
lara ayırdı ını netle tiriyor eklinde
bir açıklama yaptı. Ayrıca seçimleri 
kim kazanırsa kazansın söz konusu 
sözle melerde kesintiye gitmenin 
en kolay ve en masrafsız yol oldu u
belirtildi. Etkin tasarrufların bir e-
kilde minder altından çıkartıldı ı ve 
hizmetler üzerinde hiçbir etkisi ol-

madı ını dü ünmenin saçma oldu u
da vurgulandı.

Britanya Gaz letmesinde greve 
gidilmesi konusunda güçlü oy des-
te i. GMB Sendikası üyesi olan Bri-
tanya Gaz letmesinde çalı anların
yüzde 82’si katılım oranının yüzde 
61 oldu u oylamada greve gidilmesi 
yönünde oy kullandı. Konu hakkın-
da sendikadan yapılan açıklamada,
Britanya Gaz letmesine yapıcı bir 
cevap vermesi için 1 hafta süre ta-
nındı ı kaydedildi. Sendika yetki-
lileri her ne pahasına olursa olsun 
i letmenin elde etti i karın ba ımsız
bir birim tarafından soru turulması-
nı istediklerini belirttiler. Daha önce 
de ba ta yer altı in aat i çilerinin ka-
tıldı ı 8 bin çalı an arasında yapılan
isti ari oylamada eyleme geçilmesi 
için yüzde 90 oranında bir destek 
sa lanmı tı. Çalı anların tepkisi yö-
netimin alıcı ile kar ıla mayan fakat 
tam zamanlı çalı an personelin üc-
retlerinde yüzde 25’lere varan bir 
kesinti öngörmü  olması.

Sendika ücretlerin dondurul-
masının dü ük ücretli kadın i çile-
re olan etkisine dikkat çekti. Kamu 
hizmetleri sendikası UNISON yerel 
hükümeti ücretlerin dondurulması
yönündeki talebini geri çekmeye da-
vet etti. Sendika 4 yerel yönetimden 
3’ünde çalı anların kadın oldu u ve 
bu kadınların 3/2’sinin yılda 20 bin 
Avro’dan az kazandıkları kanıtını
gösterdi. Sendikanın Yerel Hükümet 
temsilcisi konsey personelinin kamu 
sektöründe zaten en dü ük ücret 
alanlar arasında oldu unu belirtti. 
Bu ki ilerin enflasyon yükselirken 
Nisan ayı itibariyle ücretlerinin 
dondurulmasına ili kin gaddar bir 
durumla kar ı kar ıya kaldıklarını
ifade eden sendika temsilcisi ayrı-
ca, bo  pozisyonları ikame etmek 
ve hizmetlerin yürümesi için her za-
mankinden daha fazla çalı an bu in-
sanların i lerini kaybetme üzüntüsü 
duyduklarını vurguladı.

Kaynak: Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Ensti-
tüsü ETUI, Toplu Pazarlık Bülteni, Sayı: 3.
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Ç N N K TAPLI I

Türkiye Maden-  Sendikası üyesi i çiler 1963 yılının ilk 
aylarında Kavel Kablo Fabrikası’nda 36 gün süren bir grev 
yaptılar. Bu grev, Türkiye i çi sınıfı tarihinde önemli grevler-
den biri olarak kabul edilir. Grevi önemli hale getiren en belir-
gin unsur, 1961 Anayasası’nın i çilere tanıdı ı grev hakkının
nasıl kullanılaca ına ili kin yasal düzenleme olmadan, üstelik 

 Yasası’nda grev yasa ı sürerken yapılmı  ‘kanunsuz’ bir grev 
olmasıdır.

Kristal-  Sendikamızda e itim uzmanı olarak çalı an Za-
fer Aydın, titiz bir çalı mayla emek hareketinin hafızasında iz 
bırakmı , önemli grevler arasında yer alan Kavel grevini kitap-
la tırmı . Sendikal tarihe ilgi duyanlar için gerekli ve önemli 
bir kitap.

”Kanunsuz” Bir Grevin Öyküsü
KAVEL 1963
Zafer Aydın

Sosyal Tarih Yayınları çi Dizisi: 2

stanbul, Ocak 2010

TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞÇİ 
ÇIKARMA
Dr. tar Urhano lu CENG Z

Turhan Kitabevi Yayınları

Ocak 2009

Ya adı ımız kriz sürecinde bireysel i ten çıkarmalar yanın-
da çok sayıda i ten çıkarmalar da gerçekle ti. Gördüklerimiz, 
toplu i ten çıkarmanın özel düzenlemeler ile kontrol edilmesi 
gere ini ortaya koyuyor.

Toplu i ten çıkarma, i  hukuku ö retisinde nedense ihmal 
edilmi  bir konudur. tar Cengiz’in bu çalı ması önemli bir ih-
tiyacı gidermektedir.

Be  bölümden olu an kitap, Türk hukukunda toplu i ten 
çıkarma ile ilgili mevzuatı ele alması yanında, uluslararası i
hukuku düzenlemeleri, Avrupa Birli i normları ve mukayeseli 
hukuktaki düzenlemeleri de içermesi ve konuyla ilgili Yargı-
tay kararlarına yer vermesi nedeniyle ilgilenenlere yararlı ola-
caktır.
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TARIM-‹
Genel Ba kan: BEDRETT‹N KAYKAÇ
Bankac› Sokak No. 10   Kocatepe / ANKARA
Tel: (312) 419 04 56 (6 Hat)  •  Faks: (312) 419 38 47

ORMAN-‹
Genel Ba kan: BAK  YÜKSEL
Özveren Sokak No. 19   Maltepe / ANKARA
Tel: (312) 229 10 56-57-58-59  •  Faks: (312) 229 21 15

TÜRK‹YE MADEN-‹
Genel Ba kan: SMA L ASLAN
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: RAM S MUSLU
Mithatpa a Mah. Nizam Cad. emsi Denizer Sk. No. 18
Tel: (372) 251 44 77  •  Faks: (372) 253 66 35    ZONGULDAK

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

TEKGIDA-‹
Genel Ba kan: MUSTAFA TÜRKEL
4. Levent Konaklar Sokak   Levent / ‹STANBUL
Tel: (212) 264 49 96-97-98  •  Faks: (212) 278 95 34

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

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

DER‹-‹
Genel Ba kan: MUSA SERV
Ali Nihat Tarlan Cad. Erta  Sok. No. 4 (Ardil ‹  Merkezi) Kat: 3
Tel: (216) 572 90 50-51-52  •  Faks: (216) 572 90 53  Bostanc›/‹ST.

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

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

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

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

BASS
Genel Ba kan: TURGUT YILMAZ
Sümer 2 Sok. No. 29 Kat. 3   K›z›lay / ANKARA
Tel: (312) 232 50 09-11  •  Faks: (312) 231 67 30

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

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

TÜRK-METAL
Genel Ba kan: PEVRUL KAVLAK
K›z›l›rmak Mah. Eski ehir Yolu 1. km.   Sö ütözü / ANKARA
Tel: (312) 292 64 00 (30 hat)  •  Faks: (312) 284 40 18

Genel Ba kan: MUSTAFA KUMLU
Bay›nd›r Sokak No. 10  ANKARA  Tel: (312) 433 31 25 (4 Hat)
Faks: (312) 433 68 09 - 433 85 80
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DOKGEM‹-‹
Genel Ba kan: H. NEC‹P NALBANTO⁄LU
Pirimehmetpa a Mah. Kumbarahane Cad. No. 58 Kat: 2-3
Tel: (212) 369 73 90 (pbx)  •  Faks: 369 73 93   Beyo lu / ‹ST.

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

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

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

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

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

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

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

HAVA-‹
Genel Ba kan: AT‹LAY AYÇ‹N
‹ncirli Cad. Volkan Apt. 68/1-2-3-4   Bak›rköy / ‹STANBUL
Tel: (212) 660 20 95 (5 Hat)  •  Faks: (212) 571 90 51

L‹MAN-‹
Genel Ba kan: MUZAFFER AKPUNAR
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 4/5   S›hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 74 18  •  Faks: (312) 230 24 84

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

SA⁄LIK-‹
Genel Ba kan: MUSTAFA BA O⁄LU
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
‹nebey Mah. Küçük Langa Cad. No. 16/18 Kat. 3 Bilir ‹  Merkezi
Tel: (212) 530 73 82-585 52 07  •  Faks: 530 72 99  Aksaray / ‹ST.

TÜRK HARB-‹
Genel Ba kan: AHMET KALFA
‹nk›lap Sokak No. 20   K›z›lay / ANKARA
Tel: (312) 417 50 97-98-99  •  Faks: (312) 417 13 64

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

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

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

HÜR-‹
Genel Ba kan: YAKUP Ö. LAT FO LU

ehit ener Enver Sok. No. 23   Yeni ehir - Lefko e / KKTC
Tel: (0.392) 228 24 56  •  Faks: (0.392) 228 64 31
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TÜRK- : “Maden Kazaları Kader De il

Siyah akar Zonguldak'ın deresi;
Yüzkarası de il, kömür karası;
Böyle kazanılır ekmek parası.

Orhan Veli Kanık

Madenci Ölümleri Kader De ildir!
Zonguldak'taki grizu patlamasında hayatını

kaybeden madencilerimizi saygıyla anıyoruz.
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