
DOSYA



Yay›n Organ›

Mart - Nisan 2011  •  Say›: 393

ISSN 1300-6843

•

•

•

•

Tel: 433 31 25 (4 Hat)

•

•

•

Tel :  384 73 44 - 45

•

96

94

70

72

86

82

92

84

104

77

112

91

80



2

4

14

10

16

52

64

18

23

66

62

46

56

26

58

61

68



Bölünmek De il,Bölünmek De il,
Birarada Olmak...Birarada Olmak...

Türkiye önümüzdeki Haziran ayında
yapılacak olan milletvekili genel seçimlerine 
hazırlanmaktadır. ster milletvekili genel 

seçimleri, ister yerel yönetim seçimleri, isterse 
sendika ya da konfederasyon seçimleri olsun, tüm 
seçimler, içinde her zaman yeni umutlar barındırır.
Seçimlerde o ekip ya da bu ekip, o siyasi parti ya 
da bu siyasi parti galip gelebilir. Ama sonuç kadar 
o sonuca götüren yolculuk; o yolculukta sergilenen 
tavırlar da önemlidir. “Tencere dibin kara, seninki 
benden kara” yakla ımı ile sürdürülen seçim 
yarı larının, uzun vadede bir fayda getirdi i bu güne 
kadar görülmemi tir. E er konu milletvekili genel 
seçimleri ise, bu tür yöntemlerle sürdürülen yarı lar,
devlete, siyasete, siyasilere olan güveni daha da 
zedeler, seçmenlerde umutsuzluk yaratır.

Ülkemizi seçime götüren süreç demokrasiyi içine 
sindirmi  ülkelerdeki gibi ya anmamaktadır.
Liderler birbirlerinin altında kalmamak için kötü söz 
yarı ına girmektedir. Ama onların bu tavrı, belki de 
telafisi mümkün olmayan kutupla maların zeminini 
hazırlamaktadır. Siyasiler, seçim sonrası ko ulların
bir gere i olarak siyaseten kucakla abilir, geçmi e bir 
sünger çekip, yeni ufuklara yol alabilir. Ama seçim 
sürecinde kutupla tırdıkları halkımızın bir günde 
kucakla ması ya mümkün olmazsa, bunun bedelini, 
bunun vebalini kim ödeyecektir?

Halkımızın birlik ve bütünlü ü tüm seçim 
çeki melerinin üzerinde bir önem arzetmektedir. 
Siyasi aktörlerden beklentimiz sıkça sergiledikleri, 
çatı macı, kavgacı üslubu geride bırakarak,
seçimleri ülkemiz için bir demokrasi öleni haline 
getirmeleridir. Halkımızın meydanlarda duymak 
istedi i, siyasi partilerin be  yıllık projeleridir. 
Türkiye’nin gerilime de il barı a, kavgaya de il
birlikte i  yapmaya ihtiyacı vardır. Zararın
neresinden dönülürse kardır, tüm siyasi partilerin 
hal ve gidi lerini bu önem üzerinde ekillendirmeleri
temel beklentimizdir.

––––  ––––

ba yazı



Mustafa KUMLU Genel Ba kan

Türkiye’de son yıllarda uygulanan ekonomik ve 
sosyal politikalar dengesizlikleri daha da artırmı ,
eme i ile geçinenler ma duriyet üzerine ma duriyet
ya ar hale gelmi tir. Ka ıt üzerindeki ekonomik 
göstergeler umut verici olabilir. Ancak halkımız
bu umut verici durumu kendi ya antısında
görememektedir. sizlik, yoksulluk ve açlık,
ülkemizin temel sorunu olmaya devam etmektedir. 
Sosyal güvenlik ve sa lık haklarından i sizlik
sigortası fonuna, güvencesiz çalı ma biçimlerinden 
ta eronla maya kadar birçok konuda eme e kar ı
bir tavır içine girilmesi ise sadece bizi de il bütün 
toplumu rahatsız edecek boyutlara ula mı tır. Son 
torba yasa örne inde de oldu u gibi hükümet edi in
bu biçimi tüm toplumda oldu u gibi te kilatımızda
da yo un tepkileri beraberinde getirmi tir.

Hükümetler, i sizli in çözümünü çalı an haklarının
budanmasında, ucuz emekte, güvencesiz çalı mada
ararsa hiç kimsenin üphesi olmasın ki bunun er geç 
bir bedeli olacaktır.

Bütün dünyanın gözü Türkiye’nin üzerindedir. 
Türkiye uluslararası dengelerde giderek daha 
da önem kazanmaktadır. Türkiye’nin stratejik 
konumu, onun örnek bir ülke olma konumunu 
zorunlu kılmakta, bunun yolu da daha çok 
demokratikle meden ve halkın refah düzeyinin 
daha çok gözetilmesinden geçmektedir. Temel 
meselesi i sizlik ve yoksulluk olan bir Türkiye’de 
sosyal barı ı sa lamak kolay de ildir. Sosyal barı ı
sa lamanın yolu da endüstri ili kilerine bir bütün 
olarak bakmaktan geçmektedir. Endüstri ili kilerine
sadece i veren gözlü ü ile bakıldı ı sürece, i çinin,
memurun, emeklinin, yani halkın sorunları ve 
talepleri göz ardı edildi i sürece Türkiye’de sosyal 
barı ın tesisi pek mümkün olamayacaktır.

Artık bir seçim sürecine girilmi tir. Seçimler, 
vatanda ların ülkenin kaderini avuçlarının içine 
aldı ı en önemli demokratik mekanizmalardan 
biridir. Her birimiz AK Parti Hükümeti’nin sekiz 
yıldır sürdürdü ü politikayı ya ayarak gördük. Di er
partiler de vaadlerini her gün seçim meydanlarında
açıklıyor.

Sizlerden beklentimiz, oyunuzu belirlerken söylenen 
her sözü dikkatle dinlemeniz, partilerin seçim 
beyannamelerini ayrıntılı bir ekilde incelemenizdir.

––––  ––––

2009 yılında 1 Mayıs bayram ve tatil edilmi , 2010 
yılında da Taksim alanı 1 Mayıs kutlamalarına

açılmı tır. Bu yıl ise yüz binlerin katılımı ile 
gerçekle en kutlamalarla 1 Mayıs Taksim’de ikinci 
kez ve daha da görkemli bir ekilde taçlandırılmı tır.
Bu yıl yapılan Taksim kutlamaları, ortak amaçlar 
do rultusunda, her türlü görü  ayrılı ına ra men bir 
arada olabilmenin önemini bir kez daha gözler önüne 
sermi tir.

1 Mayıs’ın tatil edilmesi ve Taksim’in kutlamalara 
açılmasında büyük eme i geçen TÜRK- , bu yıl
yapılan Taksim kutlamalarında da birlikteli in
sa lanabilmesi ve korunabilmesi için azami çaba 
sarfetmi , sarfetti i çabanın olumlu sonucu Taksim 
alanından Türkiye’ye ve dünyaya sergilenmi tir.
Taksim’de ve Türkiye’nin her yerinde yapılan 1 
Mayıs kutlamaları co kulu ve disiplinli katılımları
ile hiç ku kusuz sendikalarımıza üye i çilerimizin
ba arısıdır.

1 Mayıs kutlamaları da bir kez daha çarpıcı bir 
ekilde göstermi tir ki, gün bölünme zamanı de il,

bir arada olma zamanıdır. Sendikaları ya da örgütlü 
yapılanmaları yolunda engel olarak görenlerin en 
büyük hayali her zaman bu yapıların bölünme ve 
parçalanma süreçlerine zemin hazırlamak, bölünme 
ve ayrı ma e ilimi ta ıyanlara destek vermek eklinde
olmu tur.

“Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde” yakla ımı
artık köhnemi tir. nsanlar geli tikçe, ayrı
yakla ımlarda olsalar bile aynı amaç do rultusunda
bir arada olabilmenin yolunu bulabilmi ler; bir arada 
olabilmeyi geli mi liklerinin bir ifadesi saymı lar;
bir arada oldukça da hedefe ula abilmenin onurunu 
ya amı lardır. Marifet, örgüt içinde örgüt yaratma 
ayrımcılı ında de ildir. Marifet “böl, parçala, yönet” 
yakla ımlarına prim vermekte de ildir. Marifet, her 
türlü görü  ve yakla ım farklılı ına ra men, o örgütü 
dimdik ayakta tutabilmekte, farklı görü leri ikna 
yöntemiyle bir araya getirebilmekte, en önemlisi de 
e er bir hizmet yarı ı olacaksa, bunun zemininin 
genel kurullar oldu unu bilmektedir.

Kuruldu u günden bu yana geçirdi i tüm 
badirelere ra men; sendikalarımızda ya anan
ciddi kan kayıplarına ra men, böl, parçala, yönet 
yakla ımlarına ra men TÜRK-  bugün hala içinde 
her rengi barındıran en büyük örgütlü güç ise, bunu, 
varlı ına göz dikenlere kar ı gösterdi i dirayete 
borçludur. Biz bu dirayete güveniyor, TÜRK- ’e
yönelik her türlü bölme ve ayrı tırma çabasının
hezimetle sonuçlanaca ına inanıyoruz.



Uluslararası birlik, mücadele 
ve dayanı ma günü 1 Ma-
yıs, ba ta stanbul Taksim 

alanı olmak üzere ülkemizin çe it-
li bölgelerinde co kuyla kutlandı.
TÜRK- , HAK- , D SK, MEMUR-
SEN, KAMU-SEN, KESK, TMMOB, 
TTB, TEB, TÜED, TÜRMOB Genel 
Ba kan ve Yöneticileri 1 Mayıs’ı
kutlamak üzere 7 Nisan 2011 günü 
TÜRK-  Genel Merkezinde bir ara-
ya gelerek 1 Mayıs Birlik, Mücadele, 
Dayanı ma Günü’nün 2011 yılı kut-
lamalarına ili kin de erlendirmeler
yaptı.

Bu kurulu lar, bu yıl 1 Mayıs
kutlamalarının ortak yapılması yö-
nünde görü  ve irade birli i içinde 
olduklarını kamuoyuna açıkladılar.
Kurulu lar, eme in kazanılmı  hak-
larına yönelik saldırılara, i sizli in
ula tı ı kitlesel boyutlara, yoksul-
lu a, kuralsız, güvencesiz, esnek 
çalı ma biçimlerine, ta eronla ma-
ya, sendikal hak ihlallerine, dü ün-
ce özgürlü üne yönelik giri imlere,
ekolojik çevrenin katledilmesi ile 
emekçilerin u radı ı tüm haksızlık-
lara kar ı, emek, barı , özgürlük ve 
demokrasi için 1 Mayıs’ta stanbul

Taksim Meydanı ba ta olmak üzere 
ortak davranılabilecek di er illerde 
de birlikte kutlama kararı aldı.

Bunun üzerine, kutlama çalı ma-
ları kurulu  temsilcilerinden olu an
bir ‘Kutlama Komitesi’ tarafından
yapıldı ve Komite 1 Mayıs’ın ulusla-
rarası geleneklere uygun bir ekilde
kutlanabilmesi için içerik ve teknik 
olarak her türlü ayrıntıyı belirleye-
rek ilgili kararları aldı. Komitede 
TÜRK- ’i temsilen 1. Bölge Temsil-
cisi Faruk Büyükkucak ve Te kilat-
lanma Uzmanı Sinan Vargı yer aldı.

stanbul’da Büyük 
Katılım

stanbul Taksim’de 1 Mayıs mi-
tingi sabahın erken saatlerinde ba la-
dı. TÜRK-  Korteji Dolmabahçe’de 
nönü Stadı çevresinde toplanarak 

Gümü suyu yönünden Taksim’e 
yürüdü. Korteje, TÜRK-  1. Bölge 
Temsilcili i önünde Genel Ba kan
Mustafa Kumlu, Genel Sekreter 
Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter 
Ergün Atalay, Genel E itim Sekrete-
ri sa Gök, Genel Te kilatlandırma

Sekreteri Cemail Bakındı, TÜRK- ’e
ba lı sendikalarımızın genel ba kan-
ları, yönetim kurulu üyeleri ve ube
ba kanları, eski TÜRK-  Genel Ba -
kanları Bayram Meral ve Salih Kılıç
ve demokratik kitle örgütleri temsil-
cileri katıldı.

TÜRK-  Korteji Taksim’e var-
dı ında alandaki yerini aldı. Genel 
Ba kan Mustafa Kumlu ve berabe-
rindekiler Kazancı Yoku una geçe-
rek burada 1 Mayıs 1977’de hayatını
kaybedenler için saygı duru unda
bulundular ve karanfil bıraktılar. 
Genel Ba kan Mustafa Kumlu bura-
da yaptı ı konu mada unları söy-
ledi:

“Bugün 1 Mayıs. Bugün, dünya 
emekçilerinin meydanlarda kol kola 
girdi i, ekmek, barı , özgürlük, de-
mokrasi taleplerini dayanı ma için-
de dile getirdi i co kulu kutlamanın
günü. Bugün yıllardan beri 1 Mayıs-
larda yaptı ımız gibi, yine Kazancı
Yoku una karanfiller bırakıyoruz,
yine 1 Mayıs 1977’de kaybetti imiz
arkada larımızı en içten duyguları-
mızla anıyoruz. 1977 Taksim olayla-
rı her birimizi derinden etkilemi tir.
Co kulu Taksim kutlamaları, yıllar

4

1 Mayıs Co ku
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yılı en büyük özlemimiz olmu , bu 
büyük kavu ma, emekçilerin ısrarlı
talepleri üzerine nihayet geçen yıl
gerçekle mi tir. Kaybetti imiz can-
lara bir borcumuz daha vardır ki, 
o da 1977’de ya anan acı olaylara 
sebep olanların belirlenip adalete 
teslim edilmesidir. Bu borç, Türk 
demokrasisi üzerinde 34 yıldır bir 
kara lekedir. Bu borç ödenmeden 
Türkiye’nin vicdanı rahat etmeye-
cek, demokrasimiz lekeli kalmaya 
devam edecektir.

Bugün tüm dünyada emekçiler, 
eme in u radı ı haksızlıklara kar ı
hep birlikte sesini yükseltiyor. Tüm 
dünyada emekçiler, bir asır önce 8 
saatlik çalı ma u runa canlarını ve-
ren emekçi karde lerini anarken, 
bugün hala birçok ülkede, benzeri 
çalı ma ko ullarının var olmasına
isyan ediyor.

Bugün tüm dünyada emekçiler 
alanlarda demokrasi istiyor, barı
istiyor, özgürlük istiyor. Biz bugün 
burada dünyaya ve ülkemize e it-
li i, barı ı, karde li i, özgürlü ü
ça ırıyoruz. Eme in çıkarının sa-
va ta de il, barı ta oldu unu bili-
yor, sava tan yana hiç bir politikaya 

onay vermeyece imizi haykırıyoruz.
Biz daha çok demokrasi istiyoruz, 
çünkü bunu hak ediyoruz. Biz ör-
gütlenmenin önündeki engellerin 
kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü biz 
örgütlenirsek demokrasimizin daha 
kalıcı hale gelece ini biliyoruz.

Biz bugün burada, 1 Mayıs’ta ve 
Taksim’de ülkeyi yönetenleri ve yö-
netmeye aday olanları emekçilerin 
sesine ve taleplerine kulak vermeye 
ça ırıyoruz.

Taksim Meydanı’ndan Türki-
ye’nin ve dünyanın 1 Mayıs alanla-
rındaki co kulu kutlamalara selam 
yolluyoruz. Taksim ve di er 1 Mayıs
ehitlerini saygıyla anıyoruz. Ruhla-

rı ad olsun.

çilerin, memurların, emeklile-
rin, i sizlerin, gençlerin, emekçile-
rin ve eme e gönül vermi  herkesin 
1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanı -
ma gününü kutluyor, hepinize say-
gılarımızı sunuyoruz.”

Kazancı Yoku undaki törenin ar-
dından Taksim Atatürk Anıtına ge-
çildi. 1 Mayıs kutlamalarına katılan
örgütlerin temsilcileri anıta çelenk 
koydu ve saygı duru unda bulundu.

Bu törenlerin ardından mi-
ting ba ladı. Mitingde i çiler adına
TÜRK- ’i temsilen Petrol-  Sen-
dikamız üyesi Bericap i çisi, D SK’i
temsilen Casper i çisi ve KESK’i 
temsilen de bir sa lık emekçisi ko-
nu malar yaptı, ortak metni okudu.

Mitingte Ruhi Su Dostlar Korosu 
1 Mayıs Mar ını okudu. Grup Yorum 
ve Karde  Türküler arkılar söyledi.

Te ekkür Mesajı

TÜRK-  Yönetim Kurulu, 1 
Mayıs’ın ardından bir te ekkür me-
sajı yayımladı. Yönetim Kurulu adı-
na Genel Ba kan Mustafa Kumlu 
tarafından yayımlanan mesajda u
görü lere yer verildi:

“1 Mayıs 2011, tüm yurtta alan-
larda co ku ile kutlanmı tır. stanbul
Taksim Alanındaki kutlamalar ise 
barı  ve karde lik içinde gerçekle -
mi , emekçiler ve eme e gönül ve-
renler Taksim alanında Türkiye’nin 
özledi i en co kun ve en sevinçli 
kucakla mayı sergilemi tir. Emekçi-
lerin ve eme e gönül verenlerin bu 
kucakla ması, gerginliklerden bıkan

uyla Kutlandı
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halkımıza da moral kayna ı olmu ,
bu kutlama ile eme in birlikteli i-
nin gücü gösterilmi tir.

Konfederasyonumuz, stanbul
Taksim Alanı’ndaki co kulu kutla-
maya katkı veren ba ta TÜRK- ’e
üye sendikalar olmak üzere tüm 

emekçilere; emek dostlarına ve or-
ganizasyonu birlikte gerçekle tirdi-
imiz emek ve meslek örgütleri ile 

bu örgütlerin temsilcilerinden olu-
an Kutlama Komitesi ba ta olmak 

üzere eme i geçen herkese te ekkür
etmektedir.

Konfederasyonumuz, Kutlama 
Komitesi ile irtibat halinde stanbul
Taksim kutlamalarının güvenli ini
sa layan stanbul Valili i’ne, stan-
bul Emniyet Müdürlü ü’ne ve kut-
lamaları an an kamuoyuna yansıtan
yazılı ve görsel medyaya te ekkür
etmektedir.

Konfederasyonumuz, ülkemizin 
dört bir yanında yapılan 1 Mayıs
kutlamalarına katılan, katkı veren 
herkese te ekkür etmekte, eme in
ve eme e gönül verenlerin birlikte-
li inin hayatın her alanında devam 
etmesini dilemektedir.”

Bölgelerde de Co kulu
Kutlamalar Yapıldı

1 Mayıs Bayramı, stanbul Tak-
sim alanının dı ında, ülkemizin çe-
itli il ve bölgelerinde de co kuyla

kutlandı.

Ankara’da Sıhhiye Meydanı’nda
yapılan mitinge co kulu bir kala-

Genel Ba kan Kumlu, Genel Mali Sekreter Atalay ve di er katılımcılar 1977 yılında
Kazancı Yoku u’nda ölenler anısına karanfi l bıraktı.

Genel Ba kan Kumlu ve beraberindekiler Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak saygı duru unda bulundu.
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balık katıldı. 1 Mayıs kutlamala-
rı için saat 10.00’dan itibaren Gar 
önünde toplanılmaya ba landı. Bu-
radan saat 12.00’den itibaren Sıh-
hiye Meydanı’na yüründü. Sıhhiye
Meydanı’ndaki miting saat 14.00’te 
ba ladı. Mitingde, ‘ nsanca bir ya-
am istiyoruz’, ‘Hak verilmez alınır’
eklinde sloganlar atıldı.

zmir Bölge Temsilcimiz Musta-
fa Kundakçı’nın öncülü ünde, Gün-
do du meydanında yapılan mitinge 
yakla ık 60 bin ki i katıldı. Miting-
de Petrol-  Sendikası Genel Ba ka-
nı Mustafa Özta kın bir konu ma 
yaptı.

zmir Bölgesi kapsamındaki U ak
ve Denizli illerinde de l Temsilci-
lerimizin öncülü ünde mitingler 
yapıldı. Aydın, Manisa, Mu la gibi 
di er illerdeki sendika ubelerimiz
zmir’deki mitinge katıldı.

Bursa Bölge Temsilcili imiz ön-
cülü ünde 1 Mayıs Emek ve Daya-
nı ma Günü, birçok sivil toplum 
örgütünün katılımıyla kutlandı. 1 
Mayıs dolayısıyla i çi ve memur sen-
dikaları konfederasyonlarına ba -
lı sendikalar ile siyasi parti ve sivil 
toplum örgütlerinden olu an grup-
lar, Atatürk Stadı önünde Altıpar-
mak Caddesi giri inde toplandı. Bu-
radan ellerinde dövizlerle, sloganlar 
atarak yürüyen kalabalık, Çar amba
Caddesi’nden Kent Meydanı’na ula -
tı. 1 Mayıs halaylar çekerek, türkü-
ler söyleyerek kutlandı.

Eski ehir’de Temsilcili imiz ön-
cülü ünde yapılan 1 Mayıs mitingi 
görkemli geçti. Yakla ık 10 bin ki-
inin katıldı ı mitingde Temsilcimiz 

Necat Kılıç’ın yanı sıra Arçelik’te 
çalı an kadın i çi Suzan Uzungel bir 
konu ma yaptı.

Balıkesir’de 1 Mayıs çi Bayra-
mı kutlamaları renkli görüntülere 
sahne oldu. Bahçelievler Mahalle-
si Çar amba Pazarı’nda toplanan 
katılımcılar 100. Yıl Caddesi’nden 
yürüyerek Kuvay-ı Milliye Alanına

geldi. TÜRK-  ve KESK’e ba lı çok 
sayıda sendika üyesi ile sivil toplum 
kurulu ları temsilcileri tarafından
yapılan mitingin ardından kutlama 
sona erdi.

Çanakkale Cumhuriyet Meyda-
nı’nda yapılan mitingde ise, l Tem-
silcimiz Osman Akkurt bir konu ma
yaptı.

1 Mayıs Bayramı, Adana Bölge-
miz kapsamındaki illerde de co -
kuyla kutlandı. Adana’da TÜRK-
´ ’in öncülü ünde yapılan mitingde 

Tezkoop-  Sendikası ube Ba kanı
Hülya Özcan bir konu ma yaptı.

Mersin’de yakla ık 10 bin i çinin
katıldı ı kutlamalarda Yol-  Sen-
dikası ube Ba kanı rfan Gültekin 
konu ma yaptı.

Gaziantep’teki kutlamalara yak-
la ık 7 bin i çi katıldı. l Temsilci-
miz Teksif ube Ba kanı Nuri Bay 
bir konu ma yaptı.

Samsun’da 1 Mayıs Bayramı
Cumhuriyet Caddesi Gar Apart-
manı önünde yakla ık 4 bin ki i-
nin katılımıyla ba ladı. TÜRK-  ve 
KESK’in tertip komitesi ba kanlı ını
üstlendi i 1 Mayıs’a sendika, der-
nek, siyasi parti temsilcileri, çe itli
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kurulu lar, ö renciler ellerinde bay-
rak, flama ve pankartlarla katıldı,
güzergah boyunca sloganlar atıldı.
Sendika temsilcileri Atatürk Anıtı’na
çelenk koydu. Bazı i çiler a ızlarına
bant yapı tırarak, sessiz protesto-
da bulundu. Kortejin Cumhuriyet 
Meydanı’nda toplanmasının ardın-
dan TÜRK-  6. Bölge Temsilcisi s-
mail Ek io lu bir konu ma yaptı.

Trabzon’da 1 Mayıs, sendika-
larımız ve çok sayıda sivil toplum 
örgütünün katılımıyla kutlandı. Be-
lediye önündeki meydanda toplanan 
kalabalı a Tertip Komitesi adına
seslenen Yol-  1 Nolu ube Ba ka-
nı Hasan Basri Hatipo lu, “1 Mayıs’ı
güvencesiz, kuralsız, ta eronla ma-
nın yaygınla tı ı bir dönemde kar ı-
lıyoruz” dedi.

Konya Bölge Temsilcili imizin
merkezi kutlaması Konya’da yapıldı.
Konya’da TÜRK- ’in öncülü ünde
siyasi partilerin, milletvekillerinin 
ve çok sayıda sivil toplum kurulu-
unun katılımıyla Zafer Alanında

toplanıldı, Alaattin Tepesi etrafında
yürüyü  ve basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasını Bölge Temsilci-
miz Necati Kökat yaptı. Bölgedeki 
di er illerde ise;

Antalya’da TÜRK- , KESK ve 
D SK ile ortakla a yapılan ve yakla-
ık 10 bin ki inin katıldı ı miting-

de l Temsilcimiz Tes- ube Ba -
kanı Hacı Mevlut Ünal bir konu ma 
yaptı.

Isparta’da Gar Meydanında ya-
pılan ve yakla ık 2500-3000 ki inin
katıldı ı mitingde TÜRK- l Tem-
silcisi Teksif ube Ba kanı Sadık
Kaya bir konu ma yaptı.

Aksaray’da TÜRK- ’in öncülü-
ünde Atatürk Anıtına çelenk kon-

du ve basın açıklaması yapıldı.

Karaman ve Burdur’da basın
açıklaması ve yürüyü ler yapıldı.

Afyon’da Cumhuriyet Alanında
TÜRK-  ve KESK ortak olarak mi-
ting düzenledi.

Ankara

zmir

Adana

Kayseri

Samsun
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Güneydo u Anadolu Bölgemizde 
yapılan kutlamaların merkezi Diyar-
bakır oldu. Da kapı Meydanında ya-
pılan geni  katılımlı basın açıklama-
sına çok sayıda i çi ve kamu çalı anı
katıldı. Buradaki açıklamayı TÜRK-
Bölge Temsilcisi Bahri Zülküf Kara-
koç yaptı. Bölgedeki di er illerde ise;

Mardin’de TÜRK-  ve KESK’in 
önderli inde geni  katılımlı bir mi-
ting yapıldı.

anlıurfa’da 1 Mayıs bildirileri i -
yerlerinde da ıtıldı.

Adıyaman’da TÜRK-  ve KESK 
tarafından miting yapıldı.

Bitlis’te TÜRK- l Temsilcili i
i yerlerinde bildiri da ıttı.

Van’da: TÜRK- l Temsilcili i
tarafında geni  katılımlı basın açık-
laması yapıldı.

Elazı ’da TÜRK- ’e ba lı ube-
lerimizin katılımıyla basın açıkla-
ması yapıldı.

Batman’da Petrol-  Sendikamı-
zın öncülü ünde di er bile enlerle
ortak basın açıklaması yapıldı.

ırnak’ta dil ilçesinde miting ya-
pıldı.

Hakkari’de ortak basın açıklama-
sı yapıldı.

Siirt ‘te TÜRK- l Temsilcili i
tarafından basın açıklaması yapıldı.

1 Mayıs Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanı ma Günü, 
Zonguldak’ta görkemli ve co kulu
kutlandı. Binlerce maden i çisinin,
i çi ve memur sendikaları üyeleri-
nin, üniversite ö rencilerinin, siyasi 
partilerin, milletvekili adaylarının
katılımıyla kutlanan 1 Mayıs’ta Ma-
denci Anıtı’nda büyük bir co ku ya-
andı. Yürüyü ler sırasında “Geliyor, 

geliyor madenciler geliyor”, “ te
madenci, i te sendika”, “Eme in
Ba kenti anlı Zonguldak” sloganla-
rı atıldı. 1 Mayıs mitinginde Genel 
Maden-  Sendikası Genel Ba kanı
Eyüp Alaba  bir konu ma yaptı.

Diyarbakır

Bursa

Erzurum

Konya

Eski ehir



TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 
1 Mayıs bayramı ve kamu 
kesimi toplu i  sözle mele-

rini görü mek üzere, 31 Mart 2011 
günü TÜRK-  Genel Merkezi’nde 
toplandı. Toplantının açı  konu -
masını Genel Ba kan Mustafa Kum-
lu yaptı. Kumlu konu masında u
görü leri dile getirdi:

“Türkiye önümüzdeki Haziran 
ayında yapılacak olan milletvekili 
genel seçimlerine hazırlanmaktadır.
Genel seçimler, içinde yeni bir ba -
langıç umudu barındıran ve mille-
tin tercihlerinin devlete yansıtıldı ı

en önemli demokrasi unsurlarından
biridir. TÜRK- , seçimleri sadece 
demokrasinin bir göstergesi olarak 
de erlendirmemekte, ülkemiz için 
yeni bir fırsat, bir ümit olarak gör-
mektedir. Seçim sürecinde siyasi 
partilerin Türkiye’nin sorunlarına
yönelik yeni projeler gündeme ge-
tirmesi, aynı zamanda ülkemizin 
yeni bir hamle yapma gücünün de 
ifadesi olacaktır.

Seçime giden Türkiye’nin en 
çok konu ulan ve merak edilen ko-
nusu üphesiz sivil ve demokratik 
bir anayasa yapılması meselesidir. 

Siyasi parti liderleri, yaptıkları çe-
itli açıklamalarda yeni bir anaya-

sa ya da anayasa de i ikli i konu-
sunda çalı ma yaptıklarını ifade 
etmektedir. Bizim talebimiz, siyasi 
partilerin yaptıkları çalı maları
seçim öncesinde halkla payla ma-
ları, halka taslakları hangi ölçüde 
benimsedi ini gösterme fırsatı ver-
meleridir. Çünkü seçim süreci ve 
seçimler, siyasi katılımın en geni
anlamda olu tu u dönemlerdir. Bu 
konuda toplumu bilgilendirmeyen, 
kamuoyunda meseleyi mu lak bir 
halde bırakan yakla ımlar benim-

10

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu Toplandı

Kumlu: “Siyasi partilerden beklentimiz, eme in
hak ve kazanımlarına saygı duyulması, bu 
kazanımların demokrasimizin bir kazancı
oldu unun fark edilmesi ve eme in hak 
ve kazanımlarına el uzatmak yerine 
geli tirmek için çaba sarf edilece ininin
sözünün verilmesidir.”
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senirse siyasi partilerin seçim önce-
sinde ortaya koyacakları projelerin 
inandırıcılı ı büyük ölçüde zedele-
necektir.

Türkiye’de Anayasa’nın bütün 
toplum kesimlerini ku atacak bir 
anlayı la de erlendirilmesi eko-
nomik ve toplumsal geli memize
oldu u kadar toplumsal barı a ve 
uzla maya da katkı sa layacaktır.
Sivil ve demokratik anayasa ülke-
nin ortak de erlerinden güç alma-
dan ne sivil ne de demokrat olabi-
lir. TÜRK- , ça da , demokratik 
ilkeleri benimseyen, laik, sosyal 
hukuk devleti yapısını koruyan, bi-
reysel özgürlükleri temel alan, hu-
kukun üstünlü ü temeline oturan, 
demokratik rejimin vazgeçilmez 
kuralı olan kuvvetler ayrılı ı ilke-
sini benimseyip erkler arasındaki
denge ve ahengi koruyan, uygarlık
yolunda de i ime ve geli ime açık,
toplumumuzun temel de erleriyle
bütünle mi , uzla tırıcı bir anaya-
sa de i ikli i beklentisi içindedir. 
Yapılacak de i ikli in anayasanın
bütününü kapsaması ve daha önce 
yapılan de i ikliklerin ürünü olan 
çeli kileri de gidermesi önemlidir.

Ya adı ımız seçim sürecinde, 
Türkiye’nin gündeminde önem-
li meseleler bulunmaktadır. Bu 
meselelerin ba ında hiç üphesiz
bölgemizde ya anan geli meler ve 
uluslararası sistemin bölgedeki de-
i melerle birlikte yeni dengelere 

do ru dönü tü ünü gösteren olay-
lar yer almaktadır.

Tunus’tan ba layan, Mısır’a ve 
oradan neredeyse bütün Ortado u
ülkelerine sirayet eden olayların,
giderek ciddi bir toplumsal ve si-
yasal de i im talebini yansıttıkları
ortaya çıkmı tır. Bu ülkelerin dik-
tatörleri, içinden geçti imiz ça da
baskı rejimlerinin artık sürdürüle-
mez oldu unu görememi  oldukla-
rı için bu ülkelerin insanları aya a

kalkmı , özgürlük ve demokrasi ta-
lep etmeye ba lamı lardır.

Tunus ve Mısır’da ya anan
de i imlerin yarın Libya’da orta-
ya çıkması sürpriz olmayacaktır.
Libya’daki baskı rejiminin lide-
ri olan Kaddafi’nin kendi halkına
kar ı iddet uygulaması, bunun 
uluslararası kamuoyunda olu tur-
du u tepki ve nihayet NATO’nun 
müdahalesi bütün Libya halkı için 
acı bir tablo yaratmı tır. Dile imiz
sivil halkın bu müdahaleden en 
alt düzeyde etkilenmesi ve bir an 
önce Libya halkının talep etti i de-
i imin gerçekle mesidir. Libya’ya 

yönelik müdahalenin Libya’nın
zenginliklerini talan etmeye yöne-
lik bir ya maya dönü memesi ve 
bunu gerçekle tirecek bir kukla yö-
netim yerine Libya halkının kendi 
iradesiyle olu acak özgürlükçü bir 
demokrasiye yerini bırakması bu 
co rafyanın istikrarı için zorunlu 
olan bir de i im olacaktır.

Türkiye’nin ekonomik ve top-
lumsal modernle mesi çok önem-

lidir. Fakat ekonomik ve sosyal 
alanda sa lanan geli meleri sürekli 
kılmanın yolu daha fazla demokra-
siden geçmektedir. Demokrasi içe-
risindeki geli me her eyden önce 
biz çalı anlar için sosyal hak ve öz-
gürlüklerin geni letilmesi anlamını
ta ımaktadır. Çalı ma hayatı ile il-
gili hukuki düzenlemelerin de bu 
anlayı la ele alınması gerekir. Ça-
lı anlarının hak ve özgürlüklerinin 
geni letilmedi i, aksine budandı ı
bir ülkenin daha fazla demokratik-
le mesi mümkün de ildir.

Son birkaç yıldır Türkiye’nin 
sosyal geli mesini ihmal eden bir 
ekonomik büyüme anlayı ı ile kar ı
kar ıya oldu umuz açıktır. Sosyal 
sorunların dikkate alınmadı ı bir 
büyüme anlayı ı kaçınılmaz olarak 
toplumdaki e itsizlikleri, dengesiz-
likleri artırmaktadır. TÜ K’in son 
yayınlanan gelir da ılımı ara tırma-
sı bu dengenin nasıl bozuldu unun
da bir ifadesidir. sizlik rakamları
bunun bir ba ka göstergesidir. El-
bette biz kalkınan bir ülke istiyo-
ruz. Ama bu kalkınmayı sadece 
ekonomik büyüme ile de il, sosyal 
geli me ile birlikte ele alan bir yak-
la ıma ihtiyaç oldu unun da altını
çiziyor, bugüne kadar takip edilen 

Demokrasi
içerisindeki geli me
her eyden önce biz 
çalı anlar için sosyal 
hak ve özgürlüklerin 

geni letilmesi
anlamını ta ımaktadır. 

Çalı ma hayatı
ile ilgili hukuki 

düzenlemelerin de bu 
anlayı la ele alınması
gerekir. Çalı anlarının
hak ve özgürlüklerinin 

geni letilmedi i,
aksine budandı ı bir 
ülkenin daha fazla 
demokratikle mesi
mümkün de ildir.

Elbette biz kalkınan
bir ülke istiyoruz. Ama 
bu kalkınmayı sadece 
ekonomik büyüme ile 
de il, sosyal geli me
ile birlikte ele alan 
bir yakla ıma ihtiyaç 
oldu unun da altını
çiziyor, bugüne kadar 
takip edilen politikaların
böyle bir anlayı la
olu turulmadı ını
belirtmek istiyoruz.
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politikaların böyle bir anlayı la
olu turulmadı ını belirtmek istiyo-
ruz. Sosyal güvenlik ve sa lık hak-
larından sizlik Sigortası Fonu’na, 
güvencesiz çalı ma biçimlerinden 
ta eronla maya kadar birçok ko-
nuda eme e kar ı bir tavır içine 
girilmesi sadece bizi de il bütün 
toplumu rahatsız edecek boyutlara 
ula mı tır.

Hükümet edi in bu biçimi tüm 
toplumda oldu u gibi te kilatımız-
da da yo un tepkileri beraberinde 
getirmi tir. Torba Yasada yer alan 
emek kar ıtı hükümlerle kendisini 
bir kez daha ifade eden bu yakla-
ımın seçimler sonrasında devam 

edece ine ili kin i aretler tarafı-
mızdan gayet net okunmaktadır.

AK Parti’den ve di er siyasi par-
tilerden beklentimiz, eme in hak 
ve kazanımlarına saygı duyulması,
bu kazanımların demokrasimizin 
bir kazancı oldu unun fark edilme-
si ve seçimi kim kazanırsa kazan-
sın, iktidar olacak parti ya da parti-
lerin eme in hak ve kazanımlarına
el uzatmak yerine geli tirmek için 
çaba sarf edilece inin sözünün ve-
rilmesidir. Bu alanda verilecek me-
sajların içtenli i, temsil etti imiz
kitlenin oylarının ekillenmesinde
hiç ku kusuz belirleyici olacaktır.

Türkiye’nin demokratikle me-
sinin en önemli alanlarından birisi 
dü ünce özgürlü ü konularında
ya anan sorunların çözülmesi ile 
ilgilidir. nsanlara dü üncelerinden
dolayı baskı yapılan, açıkladı ı ya 
da açıklamadı ı dü üncelerinden
dolayı müdahale edilen ülkelerde 
demokrasinin sorunlu oldu u açık-
tır. Türkiye bu alandaki sorunlarını
çözmek, kamuoyu vicdanında en-
di e yaratan ve kar ılık bulamayan 
uygulamaları hızla terk etmek zo-
rundadır.

Tabii son günlerin önemli ko-
nularından biri de hükümete kanun 
hükmünde kararname çıkarma yet-

kisi veren tasarıdır. AK Parti Hükü-
meti 8 yıl boyunca böyle bir talepte 
bulunmamı tır ve iyi de yapmı tır.
Seçimlere üç kay kala seçim sonra-
sını da kapsayan ve TBMM’nin dev-
re dı ı bırakılmasını beraberinde 
getiren böyle bir yetkinin istenmesi 
bizce hükümet edi  biçimini de içe-
ren birçok tartı mayı beraberinde 
getirecektir. Türkiye’de yürütme-
nin tüm tasarruflarını yasama or-
ganının onayladı ı yasalar olu tur-
malıdır.

Her dönem oldu u gibi bu dö-
nemde de kamu kesimi koordinas-
yon kurulunu olu turduk ve kurul 
toplantılarına ba ladı. Bu sözle me
döneminde de dü ük ücretlerin iyi-
le tirilmesini, ücretlerin enflasyona 
yenik dü ürülmemesini ve refahtan 
pay alınmasını hedefliyoruz. Söz-
le melerin seçimlerden önce bitiril-
mesi elbette ki temel hedeflerimiz-
den biridir. Yakla ık 250 bin ki iyi

kapsayan toplu i  sözle melerimiz,
aileleriyle birlikte toplam bir mil-
yon ki iyi ilgilendirmektedir. Bu 
bir milyon ki inin memnuniyeti ya 
da memnuniyetsizli i de elbette se-
çim sandı ına yansıyacaktır.

Biliyorsunuz 2009 yılında 1 
Mayıs bayram ve tatil edilmi , 2010 
yılında da Taksim alanı 1 Mayıs
kutlamalarına açılmı tır. Bizler 
Taksim konusundaki ısrarımızı
sürdürürken, temel hareket nokta-
mızı, yasaklı bir alanı yasaklardan 
arındırarak demokrasimize katkıda
bulunmak, 1 Mayıs 1977 yılında
ya anan acı olayların zihinlerde 
yarattı ı travmatik etkiyi geride bı-
rakabilmek olmu tur. Taksim alanı
kutlamalara açılarak bu sa lanmı -
tır. Gelinen noktada TÜRK-  için 
Türkiye’nin tüm alanları 1 Mayıs
alanıdır. Merkezi kutlama için Tak-
sim alanı seçeneklerimizin ba ında
gelmektedir. Ba kanlar Kurulu top-
lantımızda 1 Mayıs’ı nerede ve nasıl
kutlayaca ımızı konu up, bu konu-
daki yol haritamızı belirleyece iz.

Bugün Japonya’da ya anan dep-
rem ve tsunami sonrasında meyda-
na gelen nükleer sızıntı, nükleer 
enerji konusunu dünyanın tüm ül-
kelerinde tartı ılır hale getirmi tir.
Hiçbir ey insan hayatından daha 
önemli de ildir. Japonya’da ya a-
nan nükleer sızıntı, tüm dünyada 
oldu u gibi, Türkiye’de de bir uyarı
olarak algılanmalı, Türkiye nükle-
er enerji konusundaki yakla ımını
gözden geçirmelidir.

Ülkemiz bir seçime do ru gi-
derken bütün siyasi aktörlerden 
beklentimiz sıkça sergiledikleri, 
çatı macı, kavgacı üslubu geride 
bırakarak, seçimleri ülkemiz için 
bir demokrasi öleni haline getir-
meleridir. Halkımızın meydanlarda 
duymak istedi i, siyasi partilerin 
be  yıllık projeleridir. Türkiye’nin 
gerilime de il barı a, kavgaya de il
birlikte i  yapmaya ihtiyacı vardır.”

Ülkemiz bir seçime 
do ru giderken bütün 

siyasi aktörlerden 
beklentimiz sıkça

sergiledikleri,
çatı macı, kavgacı

üslubu geride 
bırakarak, seçimleri 

ülkemiz için bir 
demokrasi öleni

haline getirmeleridir. 
Halkımızın

meydanlarda
duymak istedi i,

siyasi partilerin be
yıllık projeleridir. 

Türkiye’nin gerilime 
de il barı a, kavgaya 

de il birlikte i
yapmaya ihtiyacı

vardır.”
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TÜRK-  Ba kanlar Kurulu

Sonuç Bildirgesi
“TÜRK-  Ba kanlar Kurulu 1 Mayıs Emek ve Dayanı ma Bayramı’nın merkezi 

olarak stanbul Taksim Meydanı’nda; bunun yanı sıra tüm bölge ve illerde düzen-
lenecek mitinglerle kutlanmasına karar vermi tir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, Taksim Meydanı’nda ve di er il ve bölgelerde ya-
pılacak kutlamaların di er emek ve meslek örgütleri ile birlikte yapılmasına ve 
kutlamaları ortakla tırmak için gerekli adımların atılmasına karar vermi tir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, yakla ık 250 bin i çiyi, aileleriyle birlikte bir mil-
yonu a kın insanı ilgilendiren kamu kesimi toplu i  sözle melerinin 12 Haziran 
Genel seçimlerinden önce ba ıtlanmasını istemektedir. Ba kanlar Kurulu, bu 
amaçla, Hükümeti duyarlılı a ça ırmakta ve görü melerin hızlandırılması talebin-
de bulunmaktadır.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, AK Parti iktidarında Türkiye’nin sosyal ihtiyaçları-
nı ihmal eden bir ekonomik büyüme anlayı ı ile hareket edildi i, bu anlayı ın bir 
sonucu olarak da toplumdaki huzursuzlukların, dengesizliklerin ve e itsizliklerin
arttı ı tespitini yapmı tır.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, seçimlere girecek tüm siyasi partileri sosyal devlet 
anlayı ından, esnek çalı ma biçimlerine, kıdem tazminatından, ta eronla maya,
i sizlik sigortası fonundan, yasa de i iklikleri ve asgari ücrete kadar çalı ma ya-
amını ilgilendiren tüm konularda görü lerini açıklamaya ça ırmaktadır. TÜRK-
 Ba kanlar Kurulu çalı ma hayatı ile ilgili taleplerini yapaca ı ziyaretlerle siyasi 

partilere iletme kararı almı tır.

TÜRK- , Ba kanlar Kurulu, siyasi partilere, yapılacak anayasa de i ikli i ile 
ilgili dü üncelerini seçimler öncesinde kamuoyuna açıklama ça rısı yapmaktadır.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, TÜRK-  toplulu una 12 Haziran genel seçimle-
rinde oy kullanırken siyasi partilerin seçim beyanname ve taahhütlerine dikkatle 
bakmalarını önermekte, seçimleri ülkemiz için bir fırsat, bir ümit olarak de erlen-
dirmektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu dü ünce ve ifade özgürlü ü alanında ya anan so-
runlardan kaygı duymakta, Türkiye’nin basılmamı  kitapların toplatıldı ı bir ülke 
konumundan çıkarılmasını istemektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, Hükümeti Kanun Hükmünde Kararname uygula-
masından vazgeçmeye ça ırmakta, Türkiye’de yürütmenin tüm tasarruflarını yasa-
ma organının onayladı ı yasaların olu turmasını istemektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, Deri-  Sendikamızın DESA i yerinde; Petrol-
Sendikamızın Bericap ve Polypex i yerinde sürdürdü ü mücadele ba ta olmak üze-
re emek hak ve çıkarları için verilen tüm mücadeleleri desteklemektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, Belediye-  Sendikamızın stanbul belediyelerin-
deki üyeleri üzerinde i verence yaratılan sendika de i tirme baskısını kınamakta,
sendikamızın verdi i mücadeleyi desteklemektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, Japonya’da deprem ve tsunami sonrası gündeme ge-
len nükleer tehlikeyi nükleer enerji konusunda bir uyarı olarak kabul etmekte, Hü-
kümetten, nükleer santral konusu ülke gündeminden çıkarmasını istemektedir.”



ktisadi Kalkınma Vakfı’nın, du-
ra anla an Türkiye-AB ili kile-
rinin yeniden canlandırılması

amacıyla düzenledi i toplantı, 22 
Mayıs 2011 günü stanbul’da yapıl-
dı. Geni  bir katılımcıyla gerçekle -
tirilen toplantıda TÜRK- , Genel 
Ba kan Mustafa Kumlu tarafından
temsil edildi.

Kumlu burada yaptı ı konu -
mada, TÜRK- ’in, 3 Ekim 2005 
tarihinde müzakerelerin ba lama-

sını olumlu kar ıladı ını ve süreci 
demokrasiye ve halka getirece i kat-
kıları dikkate alarak destekledi ini
ifade ederek ba ladı. Kumlu, TÜRK-

’in, müzakerelerin ba laması ile 
Türkiye’nin demokrasiyi daha sa -
lam temellere oturtaca ına ve özel-
likle örgütlenme sorununu daha 
hızlı bir ekilde çözece ine inandı-
ını dile getirdi.

TÜRK- ’in eskiden beri Avrupa 
Sosyal Modelini sendikal hak ihlal-

lerine, sendikasızla tırmaya, kayıt-
dı ı çalı tırmaya, ta eronla maya ve 
örgütlemenin yasal düzenlemeler ve 
baskılarla kısıtlanmasına kar ı pan-
zehir olarak gördü ünü vurgulayan 
Kumlu ayrıca, TÜRK- ’in,“Bireyin
piyasa ko ulları altında ezilmemesi, 
insan onuruna yakı ır ko ullarda ça-
lı ması ve ya aması, ekonomik, sos-
yal ve siyasal ya amında ça da  hak 
ve özgürlüklerden bir bütün olarak 
yararlanabilmesi açısından Avrupa 
Sosyal Modeli’nin önemli bir kaza-

14

AB li kilerini Yeniden Canlandırma Toplantısı
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nım oldu una inandı ını” da dile 
getirdi. “Son yıllarda Avrupa Birli i
üyesi ülkelerde sosyal hakları geriye 
götürmeyi amaçlayan ve giderek ar-
tan neoliberal politikalara kar ı Sos-
yal Modelin korunması için TÜRK-

, Avrupa’daki i çi örgütleri ile her 
zaman dayanı ma içerisinde oldu” 
diyen Kumlu, “TÜRK-  toplulu u,
Uluslararası Çalı ma Örgütü Genel 
Direktörü Somavia’nın söyledi i gibi 
Sosyal Modelin tüm çalı anlar için 
bir umut kayna ı oldu una, ya a-
tılması ve geli tirilmesi gerekti ine
inanmı tır” dedi.

AB üyeli ine giden yolun sosyal 
haklardan, demokrasiden, sendi-
kal hak ve özgürlüklerden ve insan 
haklarından geçti ini bugüne kadar 
defalarca dile getirdik” diyerek söz-
lerine devam eden Kumlu, ancak, 
müzakere sürecinde siyasi konulara 
a ırlık verildi ini, TÜRK- ’in görü
ve taleplerinin de yer aldı ı Sosyal 
Politika ve stihdam ba lıklı 19. Fas-
lın ihmal edildi ini vurguladı.

Müzakerelerin, çalı an kesim 
açısından çalı ma hayatının ve sen-
dikal ya amın, ILO Sözle meleri ile 
uyumlu hale getirilmesi anlamına

geldi ini belirten Kumlu, “Bu an-
lamda TÜRK-  ve çalı an kesim 
açısından müzakerelerin henüz ba -
lamadı ını söylemek yanlı  olmaya-
caktır” dedi. Kumlu, ba ta örgütlen-
me olmak üzere sendikal haklar ve 
özgürlükler açısından Türkiye’nin 
2005 öncesinden daha kötü durum-
da oldu unu da ifade etti.

Kumlu, di er yandan, olu turu-
lacak ortak platformun, “duraklama 
dönemine” giren AB’ye tam üyelik 
sürecinin canlandırılmasında son 
derece etkili olaca ına inandı ı-
nı dile getirdi. Platformun, AB’de 
Türkiye’nin üyeli ine kar ı var olan 
önyargıların ortadan kaldırılması-
na katkıda bulunaca ını da belirten 
Kumlu, “Platform imtiyazlı ortak-
lık, i çilerin serbest dola ımına ka-
lıcı olarak kısıtlama getirilmesi gibi 
AB’nin temel ilkeleri ile ba da ma-
yan ve kabul edemeyece imiz ben-
zer dü üncelere kar ı hepimizin sesi 
olacaktır” dedi.

Toplantı, “Türkiye Avrupa Birli-
i Katılım Süreci çin Sivil Toplum 

Giri imi: Ortak Açıklama” ba lıklı
metnin okunmasıyla sona erdi.

Kumlu:
“AB üyeli ine
giden yol 
sosyal
haklardan,
demokrasiden,
sendikal hak ve 
özgürlüklerden
ve insan 
haklarından
geçiyor.”



Dünyada ve Türkiye’de sendi-
kala manın ve sendikaların
ciddi tehditler aldı ı, hatta 

tehditlerin saldırıya dönü tü ü bir 
sürecin içindeyiz. Aslında bu saldı-
rılar, demokrasiye yapılmaktadır.
Örgütlenmeye ve sendikalara kar ı
olan herkes, demokrasiye de kar ı
demektir. Çünkü sendikalar, tıp-
kı siyasi partiler gibi demokrasinin 
vazgeçilmez unsurlarıdır.

Dünyada oldu u gibi, Türkiye’de 
de sendikalı i çi sayısı giderek azal-
maktadır. 1980’li yıllarda 2,5 milyon 
olan sendikalı sayısı, bugün 600-700 
bin arasında sıkı ıp kalmı tır. Bunun 
adı dü ü  de il, resmen çökü tür.

Bugün artık sendikaların bu gaf-
let uykusundan uyanma zamanıdır.
Bugün artık tüm çalı anların, sendi-
kala ma ve örgütlenme zamanıdır.
Bu konudaki en ufak gecikme veya 
erteleme, sendikalar için sonun ba -
langıcı olacaktır. Dolayısıyla zaman, 
sendikalar için ya hep ya hiç zama-
nıdır.
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TÜRK- Genel SekreteriTÜRK-  Genel Sekreteri

Pevrul KavlakPevrul Kavlak

“Sendikalar“Sendikalar
örgütlenmeyiörgütlenmeyi
hedef halinehedef haline 
getirmelidir,getirmelidir,
çünkü artıkçünkü artık
sendikalar içinsendikalar için 
ya hep ya hiçya hep ya hiç 
zamanıdır.”zamanıdır.”
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Sendika genel kurulları, dünyaya 
ve Türkiye’ye eme in penceresinden 
bakan, önemli ve ciddi organlardır.
Bugün bu pencereden dünyaya bak-
tı ımızda, gördü ümüz manzaraya 
siyahın ve beyazın yerine grinin yani 
belirsizli in hâkim oldu unu görü-
yoruz.

Türkiye’nin ekonomisi ile ilgili 
sıkıntıları dile getirmek, sendikala-
rın temel görevidir. Sendikalar ele -
tirmeyi bildi i kadar, alkı lamayı da 
bilir. Bizim iyi niyetimizden ku ku
duymadan, söylediklerimize kulak 
verilmelidir.

Türkiye’de ya ayan her 100 ki i-
den 15’i yoksuldur. Bir taraftan bü-
yüyeceksiniz, bir taraftan yatırımlar
artacak ve enflasyon dü ecek ama 
buna kar ılık yoksulluk da artacak. 
Büyümek demek, refah demektir, 
refahın halka yayılması demektir. 
Halka yansımayan büyümenin, kü-
çülmekten ba ka bir anlamı olamaz. 
Bundan 10 sene öncesine kadar 
Türkiye’de dolar milyarderi 4’ü 5’i 
geçmiyordu. Ama bugün, milyar-
der sayısı 35’e yükseldi. Bu tabloya 
baktı ımızda kimin büyüdü ü daha 
iyi anla ılıyor. Bundan 10 yıl önce, 
ki i ba ına 3 bin 500 dolar olan 
milli gelirimiz, bugün 10 bin doları
a tı. Ama bu ülkede bugün, geçmi-
e oranla daha fazla i siz var, yoksul 

var, aç var. Buna ra men tüm bu so-
runlar çözülebilir.

Tek ihtiyacımız sosyal diyalog. 
Türkiye’de hükümetler, sosyal ta-
raflar ile diyalog kurmayı ba ardı ı
takdirde çözülmeyecek hiçbir soru-
numuz yok. Biz Türkiye’nin yangın
yerine dönmesini istemiyoruz. Biz, 
ele tiri hakkımızı kullanıyoruz. Bu 
ele tiriler bizim siyasi anlamda bir 
taraf oldu umuz anlamına gelmez. 
Biz kimseye irin görünme çabası
içinde de de iliz. Bizim taraf oldu-
umuzu dü ünenler var ise, evet biz 

emekten yana tarafız.

Tüm bunlara ra men, bunca kara 
buluta ra men Türk halkı umutları-
na sıkı sıkı sarılıyor. nsanlarımızın
yüzde 40’ı mutlu, yüzde 71’i ise ge-
lecekten umutlu oldu unu söylü-
yor. Umutlarımıza sahip çıkmamız,
onları tüketmememiz gerekiyor. Ül-
kemizde 12 Haziran’da genel seçim-
ler olacak. Herkes, kendi iradesiyle 
oyunu verecek ve Türkiye’de yeni bir 
hükümet i ba ına gelecek. E er, bu-
günkü hükümet yoluna devam ede-
cek olursa, bizim de u hatırlatmayı
yapmamız gerekiyor: Geçti imiz
günlerde Sayın Ba bakan, 2002’den 
2007’ye kadar olan dönemin kendi-
leri için çıraklık dönemi oldu unu
söyledi. 2007’den bugüne kadar olan 
dönemin kalfalık dönemi, 2011’den 
sonra da ustalık döneminin ba la-
yaca ını söyledi. E er, yine iktidar 
olurlarsa, yapacakları tek ey; Türk 
halkının i sizlik, yoksulluk, e itim
ve sa lık konusunda kar ıla tı ı
problemleri çözmek olmalıdır. Çün-
kü ustalık bunu gerektirir.

Türkiye’de sendikal mücadele 
deyince akla ilk gelen TÜRK- ’tir.
TÜRK- , i çi hareketinin aklıdır,
fikridir, yüre idir. Her zemin ve 
zamanda TÜRK- ’in önceli i, ça-
lı anlar olmu tur. Hak ve çıkarları
bakımından çalı anların tutunaca ı
tek dal, TÜRK- ’tir. Ancak, görü-
yoruz ki çalı anların tek tutunacak 
dalı olan TÜRK- ’i kesmek isteyen-
ler var. Bu çevreler, uzakta da de il,
TÜRK- ’in içinde.

Peki, bazı çevreler tarafından sü-
rekli ele tirilen TÜRK-  neler yap-
tı?

2008 yılı ba larında Genel Sa -
lık ve Sosyal Sigortalar Yasası ile 
ilgili olarak, çalı anların temsilcisi 
olarak itirazlarını dile getirdi. 13 
Mart tarihinde, 81 ilde kitlesel basın
açıklaması ve yürüyü ler, iki saat i
bırakma eylemi yaptı. Eylemleri kar-
ısında, hükümet, TÜRK- ’in itiraz-

larına cevap verdi. 13 maddenin 9’u, 

TÜRK- ’in talepleri do rultusunda
de i tirildi.

Arkasından ekonomik kriz gel-
di. TÜRK-  yine bo  durmadı. Bi-
lim adamlarından olu an bir kriz 
izleme komisyonu kuruldu. Kri-
ze kar ı emek masası olu turuldu.
Di er konfederasyonlarla birlikte, 
Kadıköy’de 70 bin emekçinin katıl-
dı ı bir miting yapıldı. En önemlisi, 
krizin zararlarını azaltmak için Kısa
Çalı ma Ödene i uygulaması TÜRK-

 sayesinde hayata geçti.

Tekel eylemi sırasında Tekel 
emekçileriyle dayanı mak için dört 
hafta süreyle iki saat çalı mama
hakkımızı kullandık. 25 Aralık’ta
81 ilde iktidar partisi binaları önün-
de kitlesel basın açıklamaları yap-
tık. 28 Aralık’ta ube ba kanlarıyla
Güvenpark’ta bulu tuk. Orada açık-
lama yaptık. Sonra Meclis’te gurubu 
bulunan partilere durumu anlat-
tık. Tekel Eylemi süresince üç kez 
Ba kanlar Kurulunu topladık. 17 
Aralık’ta son 25 yılın en büyük mi-
tingini Sıhhiye’de yaptık. 19 ubat’ta
tüm illerde oturma eylemi yaptık.
TÜRK- ’e ba lı sendikaların tem-
silcilerini Tekel emekçilerine destek 
için Ankara’ya ça ırdık. Geceyi tekel 
i çileriyle geçirdik.

Torba Yasada aleyhimize yapıl-
mak istenen birçok maddeyi geri 
çektirdik, 1 Mayıs’ın tatil edilmesi 
ve Taksim’in açılması için ola anüs-
tü çaba harcadık, her dönem Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu’nda müca-
dele verdik.  kazaları konusunda 
çalı malar, eylemler, açıklamalar
yaptık.

Bunlar dı ında, görünen, görün-
meyen birçok ba arıya imza attık,
temsil etti imiz kesimlerin hak ve 
çıkarlarını korumaya çalı tık.

Eme in ve ekme in konu uldu-
u, hakkının arandı ı her yerde bu-

güne kadar nasıl olduysak, bundan 
sonra da olaca ız. Bundan kimsenin 
üphesi olmasın.



TÜRK- ’in 2011 yılı dönemi 
 Sa lı ı ve Güvenli i E i-

tim Seminerlerinin ilki 15-16 
Mart 2011 günlerinde Balıkesir’de
yapıldı. Bu yıl e itim programları
“Genel  Sa lı ı ve Güvenli i E i-
timi”, “  Sa lı ı ve Güvenli i Kadın

çi E itimi”, “  Sa lı ı ve Güven-
li i Kurullarında Görev Yapan çi
Temsilcileri E itimi” ba lıklarından
olu uyor ve katılımcılara uygun üç 
farklı e itim içeri i olu turuluyor.

TÜRK-  üyesi kadın i çileri
ve  Sa lı ı ve Güvenli i Kurulla-
rında görev yapan i çi temsilcileri-
nin katıldı ı i  sa lı ı ve güvenli i
e itimleriyle i  kazaları ve meslek 
hastalıklarından korunma bilinci-
nin artırılmasına, tarafların ulusal 
mevzuattan kaynaklanan haklarını

kullanmasına ve yükümlülüklerini 
yerine getirmesine, kısa ve orta va-
dede i  sa lı ı ve güvenli i kültürü-
nün olu turulması yoluyla i  sa lı ı
ve güvenli i ulusal sistemi uygula-
malarının geli tirilmesine katkıda
bulunulması amaçlanıyor.

Balıkesir’in ardından, 22-23 Mart 
2011 günlerinde Eski ehir’de
Sa lı ı ve Güvenli i Kadın çi E i-
tim Semineri, 23-24 Mart 2011’de 
Bursa’da  Sa lı ı ve Güvenli i Ku-
rullarında Görev Yapan çi Temsil-
cileri E itim Semineri ve 5-6 Nisan 
2011’de Burdur’da Genel  Sa lı ı
ve Güvenli i E itim Seminerleri dü-
zenlendi.

Burdur eker Fabrikası’nda dü-
zenlenen seminere, TÜRK-  Genel 
E itim Sekreteri ve eker-  Sendi-

kası Genel Ba kanı sa Gök, Burdur 
eker Fabrikası Müdürü Abdülkadir 

Gülsün, TÜRK-  Burdur l Temsil-
cisi Mustafa Omay ile i çi ve memur 
sendikalarının temsilcileri katıldı.

TÜRK-  Burdur l Temsilcisi ve 
eker-  Sendikası Burdur ube Ba -

kanı Mustafa Omay seminerin açılı-
ında yaptı ı konu mada, i  sa lı ı

ve güvenli inin, çalı ma hayatının
en temel konularından biri oldu u-
nu belirterek, “Gereken önem ve-
rilmedi inde bu alandaki sorunlar 
kendini çevre kirlili i, hastalıklar,
üretim kaybı, i  kazaları, meslek 
hastalıkları, sakat kalmalar ve ölüm-
ler eklinde göstermektedir” dedi. 
Omay, ba ta devlet olmak üzere ta-
rafların birlikte çalı arak huzurlu, 
sa lıklı ve güvenli bir çalı ma orta-

18
 Sa lı ı ve Güvenli i E itim Seminerleri Devam Ediyor

Gök: “  sa lı ı ve güvenli i uluslararası belgelerde yer 
aldı ı gibi bir insan hakkıdır.  sa lı ı hizmetleri 
serbest piyasanın insafına bırakılmamalıdır.”

Balıkesir
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mını birlikte geli tirmelerini gerek-
ti ini söyledi.

TÜRK-  Genel E itim Sekreteri 
ve eker-  Sendikası Genel Ba ka-
nı sa Gök de, katılımcılara TÜRK-

’in çalı maları hakkında bilgi ver-
di. Gök konu masında u görü leri
dile getirdi:

“Dünyada büyük de i imin ya-
andı ı, her alanda sorunların arttı ı

bir dönemden geçilmektedir. 80’ler-
de ba layan, ‘özgürlük ve zenginlik’ 
sloganıyla dünyayı etkileyen küresel-
le me olgusu, insanlara kurtulu un
anahtarı, refahın yolu gibi sunuldu. 
Ancak küreselle meyle kurulan yeni 
dünya düzeni dünyaya yoksulluk ve 
sava  getirdi. IMF, Dünya Bankası
gibi kurulu ların uyguladıkları po-
litikalar sonucunda en zengin ve en 
yoksul ülkeler arasındaki gelir farkı
30’dan 60 kata çıkmı tır.

Ülkemizin nüfusu 71 milyon, 15 
ya ın üstündeki insan sayımız ise 

52 milyon. stihdam edilebilen nü-
fusumuz ise sadece 22 milyondur. 
Geriye kalan 30 milyonu i gücüne
dahil olmayanlar ile i sizler olu -
turmaktadır. Resmi verilere göre, 
ülkemizde 3 milyon i siz var. Genç 
nüfustaki i sizlik oranı yüzde 25. 

sizlik ve gelir da ılımı bozuklu u
açısından OECD ülkeleri arasında
ikinci sıradayız. Son dönemde eko-
nomi sürekli büyüdü, ancak ne ya-
zık ki istihdam yaratılamadı.

Ülkemizin temel sorunu i sizlik,
yoksulluk ve gelir da ılımdaki ada-
letsizliktir. Devletin resmi rakam-
larına göre, en yoksul ile en zengin 
arasında 8,5 kat gelir farkı vardır.
Türkiye’de zengin kesim Avrupa 
Birli i düzeyinde ya am sürerken 
en yoksul kesim Afrika düzeyinde 
ya am mücadelesi vermektedir. Bu 
olumsuz tablonun bu ekilde sür-
mesi mümkün de ildir. ini, ek-
me ini koruma mücadelesi veren 

çalı anların, i  bulma arayı ı içinde 
olan i sizlerin umudu daha fazla is-
tismar edilmemelidir.

Sendikaların üye kaydetmeleri, 
toplu i  sözle me yapmaları konu-
sunda de i ik süreçler ve zorluklar 
bulunmaktadır. 4857 sayılı  Kanu-
nu ile birlikte çalı ma ko ullarında
yapılan de i iklikler örgütlenme 
özgürlü ünü olumsuz yönde etkile-
mi , esnek çalı manın yasal statüye 
kavu turulması sunucunda ta eron
çalı tırma yaygınlık kazanmı tır.
Demokratik sitemin en temel kuru-
mu olan sendikalar korunmadı ı ve 
çalı anlara güvenceler sa lanmadı ı
sürece, ekonomik ve sosyal hakları-
mız tehlikededir.

verenler, ta eron i çili in daha 
da kuralsızla tırılmasını istemekte-
dir. Çalı ma Bakanlı ı buna uygun 
düzenleme yapmı tır. Bu durum 
giri imlerimizle engellenmi tir. -
verenler özel istihdam bürolarına

Eski ehir
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i çi kiralama yetkisinin verilmesini 
istemektedir. Düzenleme bir gece 
yarısı operasyonu ile meclisten ge-
çirilip Cumhurba kanlı ına gönde-
rilmi tir. Cumhurba kanlı ından
veto talebimiz olmu tur. Bu talep 
kar ılı ını bulmu , buna ra men
Bakanlı ın tutumu devam etmi , an-
cak giri imlerimizle engellenmi tir.

verenler esnek çalı ma biçimleri-
nin yaygınla tırılmasını istemi tir.
Düzenleme Torba Yasa Tasarısına
konmu tur. Giri imlerimiz sonucu 
tekriri müzakere ile geri çekilmi tir.

verenler deneme süresinin iki ay-
dan dört aya çıkarılmasını istemi -
tir, düzenleme torba yasa tasarısına
konmu tur. Giri imlerimiz sonucu 
tekriri müzakere ile geri çekilmi tir.

verenler Turizm sektöründe denk-
le tirme süresinin 2 aydan 4 aya çı-
karılmasını istemi tir. Düzenleme 
Torba Yasa’ya konmu tur. Giri im-
lerimiz sonucu tekriri müzakere ile 
geri çekilmi tir. Ekonomik olarak 

zayıf durumda olanların korunması
ilkesinin çi nendi i bu yapıya, torba 
yasalara TÜRK-  itiraz etmektedir.

2821 ve 2822 sayılı kanunları
de i tirmek amacıyla hazırlanan
tasarılar TBMM’ye gönderilmi  an-
cak kanunla mamı tır. Hazırlanan
ve TBMM’ye gönderilen kanun 
teklifinde ulusal seviyedeki yüzde 
10 barajı yerine daha ba ka kriter-
leri esas alan yeni bir baraj sistemi 
önerilmi tir. TÜRK-  ilkesel ola-
rak ulusal baraj sistemine kar ıdır.
Ancak geçmi  yılların tecrübesi ile 
ulusal barajın bir anda sıfırlanma-
sının faydalı olmayaca ını dü ün-
mektedir. TÜRK- , barajın a a ı
çekilmesi konusunda kademeli bir 
geçisin daha sa lıklı olaca ını dü-
ünmektedir.

Bize göre en önemli sorun ‘i ye-
rinde çalı anların yarıdan fazlasını
üye kaydetme’ ko ulu, yani ikinci 
barajdır. Toplu sözle me yapacak 

sendikanın i yerinde çalı anların ya-
rıdan fazlasını üye yapma zorunlu-
lu u örgütlenme ve toplu sözle me
hakkını önemli ölçüde kısıtlamakta-
dır. Özellikle esnek çalı manın mev-
zuatımıza girmi  olması sonucu 
Kanununda yeniden yapılan ‘i çi’ ve 
‘i yeri’ tanımlamaları yarıdan fazla 
ço unlu un elde edilmesini zorla -
tırmaktadır. Amaç, uluslararası kri-
terlere uygunluk sa lamaksa, “yarı-
dan fazla üyeye sahip olma” ko ulu
de i tirilmelidir. Sonuç olarak, Ba-
kanlık tarafından 2009 ve 2010 yıl-
larında her iki kanun için yeniden 
tasarı taslakları hazırlanmı ; 2010 
Kasım ayında ve 2011 Ocak ayında
bu konuda iki toplantı yapılmı  an-
cak taraflar uzla amamı tır.

Günümüzde özelle tirme, ta e-
ronla tırma, sendikasızla tırma ve 
esnek çalı ma biçimleri Türkiye’de 
sa lıksız ve güvenliksiz bir çalı -
ma hayatını i çilere dayatmaktadır.

Bursa
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Nitekim son yıllarda Tuzla tersa-
nelerinde, Dursunbey, Mustafa Ke-
malpa a ve Karadon maden ocakla-
rında meydana gelen i  kazalarında,
Davutpa a’da, en son Ankara’da 
Ostim’de ve vedik’te gerçekle en
patlamalarda onlarca i çi hayatlarını
kaybetmi , onlarcası sakatlanmı tır.

ILO verilerine göre, Türkiye 
Avrupa ülkeleriyle kar ıla tırıldı-
ında, 2006-2007 döneminde yüz 

binde 20 ve 12 ile ölümlü i  kazası
oranında ilk sırada yer almaktadır.
Türkiye’deki ölümlü i  kazası oranı
ngiltere’den 20 kat fazladır. Dün-

yada en fazla i  kazası olan ülkeler 
arasında Türkiye üçüncü sırada yer 
alırken, AB ülkeleri arasında ölüm-
lü i  kazaları açısından ilk sırada yer 
almaktadır.

Dünya Sa lık Örgütü’ne göre 
Türkiye 2006-2007 döneminde yüz 
binde 7.3 ve 14.2 ile meslek hasta-
lıklarında son sırada yer almaktadır.

AB ülkeleriyle kar ıla tırıldı ında,
Türkiye’deki meslek hastalı ı oranı
sveç’ten 32 kat fazladır.

Çalı an sayısına göre yılda her 
bin i çi için 4-12 yeni meslek has-
talı ı vakası beklendi i dikkate 
alınırsa ve 2009 yılında sadece 9 
milyon SGK’lı çalı an üzerinden 
bir hesaplama yapılacak olunursa, 
Türkiye’de 36.000 ile 108.000 ara-
sında yeni meslek hastalı ı vakası
olması gerekmektedir. Türkiye’de 
meslek hastalıklarında en büyük so-
run, var olan meslek hastalıklarının
ortaya çıkarılamaması, istatistikle-
rin düzenli olarak tutulmaması ve 
meslek hastalıklarının tedavilerinin 
yapılamamasıdır.

TÜRK-  olarak bu tabloya her 
platformda i aret ettik, raporlar ha-
zırladık, bu alandaki son raporu, tek 
gündem maddesi olarak i  sa lı ı ve 
güvenli i konusunun görü üldü ü
Üçlü Danı ma Kurulu’na sunduk. 

Biz, 4857 Sayılı  Kanunu içinde 
kimi maddelerin yer aldı ı bir i  sa -
lı ı ve güvenli iyle ilgili bir mevzuat 
de il, geli kin ülke örneklerinde ol-
du u gibi müstakil bir çi Sa lı ı ve 

 Güvenli i Kanunu’nun en kısa za-
manda çıkarılmasını savunuyoruz. 
Biz ILO sözle melerinin onaylanma-
sını, mevzuata yansıtılmasını, etkin 
biçimde uygulanmasını istiyoruz. 
sa lı ı ve güvenli i hizmetlerinin 
serbest piyasanın insafına bırakıl-
mamasını, i  sa lı ı hizmetlerinin 
i çi sayısı ve i letme büyüklü ü ne 
olursa olsun tüm i yerlerine, kamu-
özel tüm çalı anlara yaygınla tırıl-
masını talep ediyoruz.

Sendikalar her türlü olumsuz-
lu a kar ın, i  sa lı ı ve güvenli i
alanında birimleriyle, e itimleriy-
le, ara tırmalarıyla iyi bir düzeye 
gelmeli, i kollarının gerektirdi i
e itimleri yaygınla tırmalı, i çile-
rin hak ve özgürlüklerini koruyup 

Burdur
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geli tirmeye çalı ırlarken, i  sa lı-
ı ve güvenli iyle ilgili maddelerin 

T S’lerde yer alması için mücadele 
etmeli, i çilerin i  sa lı ı ve güven-
li i haklarını geli tirmelidirler. Ça-
lı anlar öncelikle kendi sa lıkları
ve güvenlikleri için i  sa lı ı ve gü-
venli i tedbirlerini almalı, i  sa lı ı
ve güvenli i kurullarında etkin ça-
lı malı, çalı ma barı ı için, i letme-
ninin verimlili i için eksiklerimizi 
tamamlamalıyız. verenler i  sa lı-
ı önlemlerine maliyet unsuru ola-

rak bakmamalı, i  sa lı ı kültürüne 
sahip olmalıdır. Çünkü i  sa lı ı ve 
güvenli i uluslar arası belgede yer 
aldı ı gibi bir insan hakkıdır.”

Seminerlere, Burdur’un ardından 
20-21 Nisan 2011 tarihleri arasında 
Adana’da düzenlenen  Sa lı ı ve 
Güvenli i Kurullarında Görev Yapan 

çi Temsilcileri E itim Semineri ile 
devam edildi. Seminerin açılı  ko-
nu ması TÜRK-  4. Bölge Temsilci-
si Edip Gülnar tarafından yapıldı.

Gülnar seminerdeki konu ma-
sında, verilen e itimlerin amacına
ula ması için, seminere katılan sen-
dika temsilcilerinin ö rendiklerini,
çalı ma arkada larına anlatmaları
gerekti ini belirtti. Gaziantep ve 
Mersin’de de kadın i çilerin sa lı ı
ve güvenli i için seminerler düzen-
lediklerini belirten Gülnar, kadın
i çilerin ya adıkları zorlukların far-
kında olduklarını ve bunun düzel-
tilmesi için çalı malarının devam 
edece ini bildirdi.

 Sa lı ı ve Güvenli i E itim 
Seminerlerinde u konular i lendi: 
Doç. Dr. Ali Naci Yıldız “Sa lık, 
Sa lık Hakkı-  ve Sa lık li kisi-
Sa lı ı Temel Kavramlar-  Sa lı ı
Uygulama lkeleri-Türkiye’de ve 
Dünyada  Sa lı ının Durumu-
Meslek Hastalıkları Genel Kav-
ramlar- yeri Ortam Faktörleri ve 
Korunma Yöntemleri Temel Bil-
gileri-Yeti kin E itiminin Temel 

Prensipleri- leti im Becerileri- -
yerlerinde Sa lı ı Geli tirici Uygu-
lama Örnekleri-Çalı ma Hayatında 
Kadın-  Sa lı ı ve Üreme Sa lı ı”, 
Doç. Dr. Aydın Ba bu  “Ödünç -
çilik ve Alt veren li kilerinden 
Do an Sorunlar ve  Sa lı ı ve Gü-
venli i”, Özcan Karabulut “  Sa -
lı ı ve Güvenli ine Sendikal Yak-
la ım-TÜRK- ’in Uygulamaları-
Sa lı ı ve Güvenli i Kurullarının
Önemi ve Çalı ma ekli”, Celal To-
zan “SGK Uygulamalarında  Ka-
zaları ve Meslek Hastalıkları”, Enis 
Ba dadio lu “Ekonomik ve Sosyal 
Geli meler”, Hülya Uzuner “Çalı -
ma Hayatında Kadın çilerin So-
runları ve TÜRK- ’in Çalı maları”, 
Kadir Tomas “  Güvenli i-KKD, 
Makine Koruyucuları, Güvenlik 

aretleri-  Kazalarından Korun-
ma-Kadın çilere li kin Mevzuat 
(Gebe veya Emziren Kadınların
Yönetmeli i, A ır ve Tehlikeli ler 
Yönetmeli i vb).”

Adana



TÜRK-  adına Genel Kuru-
la katılan Genel Te kilatlandırma
Sekreteri Cemail Bakındı da, Genel 
Kurulda yaptı ı konu mada, sendi-
kaların siyasetçilere de il, siyasetçi-
lerinin sendikalara ihtiyacı oldu u-
nu, TÜRK- ’in siyasette a ırlı ını
koyacak bir tutum izlemesi gerekti-
ini söyledi.

Genel Kurulda yapılan seçimler 
sonucunda, Tezkoop-  Sendikası
Genel Ba kanlı ına seçilen Osman 
Gürsu, seçim sonuçları açıklandık-

tan sonra yaptı ı konu mada unları
söyledi: “Tezkoop-  Sendikası’nın
9. Ola an Genel Kurulu’nun üyele-
rimize ve Türkiye i çi sınıfına hayır-
lı olmasını diliyorum. Yönetimimiz, 
demokratik i leyi e, ilerici de i ime,
sendikal örgütlenmenin ihtiyaçları
do rultusunda yeniden yapılanma-
ya, effaflı a önem veren, sınıfın
ortak çıkarlarını önceli ine alan, 
mücadeleci bir anlayı la olu tu. Bu 
hedefler do rultusunda üyelerimize 
önder olmaya çalı aca ız.”
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Tezkoop-  Sendikası 9. Ola-
an Genel Kurulu 26-27 Mart 

2011 günlerinde Ankara’da 
Tes-  Sendikası salonunda yapıldı.
Genel Kurulun Divan Ba kanlı ına
Petrol-  Sendikası Genel Ba kanı
Mustafa Özta kın, yardımcılıklarına
Harb-  Sendikası Genel Ba kanı Ah-
met Kalfa ve Kristal-  Sendikası Ge-
nel Ba kanı Bilal Çetinta  seçildiler.

Genel Kurul, Tezkoop-  Sen-
dikası Genel Ba kanı Gürsel 
Do ru’nun açı  konu masıyla ba -
ladı. Do ru konu masında, “ çi da-
yanı masına her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç oldu u bir dönemden 
geçiyoruz. Dönem ikayet etme, tek 
ba ına çözüm arama dönemi de il.
Dönem hep birlikte mücadele etme 
dönemidir. Kazanılmı  haklar koru-
nacak aldatmacasına gelmeden hem 
mevcut hem de gelecek dönemde 
çalı ma hayatına girecek i çilerin kı-
dem tazminatına el uzatılmasına izin 
vermemek gerekmektedir” dedi.

Tezkoop-  Sendikası Genel Kurulu

Tezkoop-  Sendikası 9. Ola an Genel Kurulu sonucunda, yeni Yönetim 
Kurulu u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Osman Gürsu
Genel Sekreter : Hakan Bozkurt
Genel Mali Sekreter : Yalçın Çalı kan
Genel Örgütlenme Sekreteri : smail Aydın
Genel E itim Sekreteri : Haydar Özdemiro lu
Yönetim Kurulu Üyesi : M. Adem Can
Yönetim Kurulu Üyesi : Ünal Özcan

Gürsu: “ çi sınıfının ortak çıkarlarını önceli ine alan, 
mücadeleci bir anlayı la üyelerimize önder 
olmaya çalı aca ız.”



TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, son birkaç yıldır Türkiye’nin 
sosyal geli mesini ihmal eden bir 
ekonomik büyüme anlayı ıyla kar ı
kar ıya olundu unu söyleyerek, “El-
bette biz kalınan bir ülke istiyoruz, 
ama bu kalkınmayı sadece ekonomik 
büyüme ile de il, sosyal geli me ile 
birlikte ele alan bir yakla ıma ihtiyaç 
oldu unun da altını çiziyoruz. Bu 
güne kadar takip edilen politikaların
böyle bir anlayı la olu turulmadı ını
belirtmek istiyoruz” diye konu tu.

Genel Kurulda Genel Maden-
Sendikası’nın Genel Ba kanlı ına se-
çilen Eyüp Alaba , “Maden ocakları-
mızı küçültme, daraltma ve kapatma 

hesapları yapıldı. Toplu sözle me
sürecimiz bahane edilerek bizi tüm 
Türkiye’ye ikayet ettiler. Yerin yüz-
lerce metre altında akıttı ımız alın
terimizi, kanımızı, canımız görmez-
den geldiler. Ocaklarımızı kapatıp
evlerde oturmamızı, balık çiftlikle-
ri kurmamızı önerenler oldu. TTK 
küçüldükçe Zonguldak’ta küçül-
meye devam ediyor. Kurumun üre-
tim bo lu u özel sektör tarafından
doldurulamıyor. Ba ka sektörlerde 
ilimize yatırım yapmayınca Zon-
guldak geli emiyor. Zonguldak göç 
veren bir il oldu. sizlik kenti oldu. 
Zonguldak’ta çalı an ile emekli sayı-
sı e itlendi” diye konu tu.
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Genel Maden-  Sendikası 9. 
Ola an Genel Kurulu, GM S
emsi Denizer Salonu’nda 

9-10 Nisan 2011 tarihlerinde ger-
çekle tirildi. Genel Kurulda divan 
ba kanlı ına TÜRK-  Genel Ba ka-
nı Mustafa Kumlu, yardımcılıklarına
TEKS F Genel Ba kanı Nazmi Irgat 
ve Selülöz-  Sendikası Genel Ba ka-
nı Ergin A lan seçildi.

Genel Kurulun açı  konu masını
yapan Genel Ba kan Ramis Muslu, 
2008 yılında ya anan küresel krizi 
hatırlatarak ÇATES’in satılmaması
gerekti ini söyledi. Muslu; “Özelle -
tirme adı altında ülkemize dayatılan
ve hükümetlerimiz tarafından da 
uygulamaya konulan politikalardan 
en büyük zararı çalı anları görmü -
tür” dedi. Muslu, “4-B, 4-C, ta eron-
la ma, farklı ücretlerle çalı tırma, i
güvencesiz çalı tırma, özelle tirme
ve yabancıla tırmalar gibi saldırılar-
la tüm emek örgütleri kar ı kar ıya
kalmı tır. Bu saldırıları geri püskürt-
mek için emek örgütlerine büyük 
görevler dü üyor” diye konu tu.

Genel Maden-  Sendikası Genel Kurulu

Genel Maden-  Sendikası 9. Ola an Genel Kurulu sonucunda, yeni 
Yönetim Kurulu u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Eyüp Alaba
Genel Ba kan Yardımcısı : Satılmı  Uluda
Genel Sekreter : Behzat Cinkılıç
Genel Mali Sekreter : Muharrem Sarıçam
Genel Te k. ve E itim Sek. : Osman Tutkun

Alaba :“Yerin yüzlerce metre altında akıttı ımız
 terimizi, kanımızı, canımızı görmezden geldiler.”



olmadan çalı an i çiler sermayenin 
kar hırsına kurban ediliyor.

çilerin anayasal hakkı olan ör-
gütlenme özgürlü ünün önündeki 
bütün engeller hala yerinde duru-
yor. Sendikaya üye oldukları için 
her yıl on binlerce i çi i ten atılıyor.
Geçti imiz üç yılda Tümtis’e üye ol-
dukları için yüzlerce i çi i ten atıldı.
Bu i çiler yürüttükleri mücadele sa-
yesinde i ba ı yapabildiler.

AKP Torba Yasasında emekçile-
rin kazanılmı  haklarını gaspeden 
uygulamaları hayata soktu. Ne yazık
ki i çi sınıfına dönük bu saldırılara
kar ı sendikal hareket etkin bir mü-
cadele örgütleyemedi. çi sınıfı bu 
kadar çaresiz ve seçeneksiz de il.
Bütün baskılara ra men tekstilden 
deriye, metalden kargoya her i ko-
lunda i çiler sendikala ma mücade-
lesine yılmadan devam ediyor.”
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Tümtis Sendikamızın 28. 
Ola an Genel Kurulu 16-
17 Nisan 2011 günlerinde 

stanbul’da yapıldı. Genel Kurulda 
Divan Ba kanlı ına TÜRK-  Genel 
Te kilatlandırma Sekreteri Cemail 
Bakındı, yardımcılı ına ise TÜRK-
1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükku-
cak seçildi.

Tümtis Genel Ba kanı Kenan Öz-
türk, Genel Kurulda yaptı ı konu -
mada özetle u görü lere yer verdi:

“AKP döneminde ta eronla tır-
ma ve güvencesiz çalı ma büyük bir 
hızla yaygınla tırıldı. Kayıtlı i gücü-
nün yüzde otuzu ta eron i çi olarak 
çalı ıyor. Ta eronla ma ve güvence-
sizle me nedeniyle yüzlerce emekçi 
i  cinayetlerinde ya amını yitirdi. 
müfetti leri raporları i  cinayetle-
rinin temel nedeni olarak ta eron-
la tırmayı gösteriyor. Ancak buna 
ra men pek çok i kolunda ta eron
çalı tırılıyor. Hiçbir güvenlik önlemi 

Tümtis Genel Kurulu

Tümtis 28. Ola an Genel Kurulu sonucunda, yeni Yönetim Kurulu u
ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Kenan Öztürk
Genel Sekreter : Gürel Yılmaz
Genel Mali Sekreter : Seyfi Erez
Genel Örgütlenme Sekreteri : Cafer Kömürcü
Genel E itim Sekreteri : Nurettin Kılıçdo an
Yönetim Kurulu Üyesi : Muharrem Yıldırım
Yönetim Kurulu Üyesi : Halil Çekin
Yönetim Kurulu Üyesi : Özdemir Arslan
Yönetim Kurulu Üyesi : Hüseyin Tatlıcan

Öztürk: “Ta eronla ma ve güvencesizle me
nedeniyle emekçiler i  cinayetlerinde 
ya amlarını yitiriyor.”
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çi Sa lı ı ve  Güvenli i
28 Nisan Dünya  Sa lı ı ve Güvenli i Günü ve her yıl 4-10 
Mayıs tarihleri arasında Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı’nın
düzenledi i  Sa lı ı ve Güvenli i Haftası’nın kutlandı ı
bugünlerde; Tuzla tersanesinde, maden ocaklarında, Ostim’de, adını
bile birço umuzun bilmedi i yüzlerce i yerinde onlarca insan bo az

toklu una çalı ırken, canlarını yitirmektedir.

Yüz binlerce i çinin çi Bayramı’nda Taksim’de 
bulu tu u bugünlerde, Af in kömür havzasındaki
göçükten dokuz maden i çisinin cansız bedeni doksan 

günü a kındır çıkarılamadı.

Ülkemizde bu geli meler ya anırken, Uluslararası Çalı ma
Örgütü’nün 2002 yılında hazırladı ı “Güvenlik Kültürü Raporu”na 
göre, meslek hastalıklarının tümü, i  kazalarının ise yüzde 98’i 
önlenebilir kazalardır. Ne büyük talihsizlik ki, i  sa lı ı ve 
güvenli i önlemleri, i verenler tarafından bir maliyet unsuru olarak 
görülebilmektedir.

 sa lı ı ve güvenli i sorunlarının ve a ırlıklı olarak i  kazalarının
ço u küçük ve orta ölçekli i letmelerde ya anmaktadır. Türkiye’de 
1,2 milyon i letmenin yüzde 99,7’sini olu turan KOB ’lerde;
i gücünün yüzde 83,3’ü istihdam edilmekte ve i  kazalarının yüzde 
82,7’si ise bu sektörlerde meydana gelmektedir.

Bilindi i gibi, 50’den az i çi çalı tıran i yerlerinin tüm i yerleri
içindeki oranı yakla ık yüzde 90’ı bulmaktadır. SSK’nın verilerine 
göre, i  kazalarının yüzde 70’i 50’den az i ç i çalı tıran i yerlerinde
oldu u göz önünde tutulursa, çalı anların büyük bir bölümünün 
sa lık ve güvenlik haklarından yararlanamadıkları ortaya 
çıkmaktadır.

Üretim sistemlerinin esnekle tirilmesi ile ta eronla manın
yaygınla ması i gücü piyasalarının esnekle mesine, çalı ma
ili kilerinde ve ko ullarında kuralsızla maya do ru yöneli i
artırmı tır. Ta eronla mayla birlikte asıl i in bölünmesi, yetki ve 
sorumluluk karma ası ve yönetimde ya anan sıkıntılar i  sa lı ı ve 
güvenli i alanında alınacak önlemleri zorla tırmaktadır.

 sa lı ı ve güvenli i sorunlarının temelinde; üretim teknolojisi, 
üretim araçları, çevre ko ullarının yanında sosyolojik, psikolojik, 
fizyolojik birçok etken rol oynamaktadır.

Dergimizin bu sayısında,  Sa lı ı ve Güvenli i ba lı ı altında,
günümüzde özelle tirme, ta eronla tırma, sendikasızla tırma,
kayıt dı ı çalı tırma ve esnek çalı ma biçimlerinin i çilere dayattı ı
sa lıksız ve güvenliksiz çalı ma ko ulları hakkındaki görü leri
i çi, i veren, meslek örgütleri temsilcileri, akademisyenler ve i
müfetti lerinin penceresinden aktarmaya çalı tık.

Dosyamızda yayımlanan makalelerde, i  sa lı ı ve güvenli i
sorunlarıyla mücadele konusuna farklı açılardan bakan 
de erlendirmeler yer almaktadır. Çalı manın, sosyal devlet ilkesi ve 
önce insan sloganını göz önüne alarak; çalı ma hayatında barı ın
sa lamasına ve örgütlü bir topluma ula ma amacında yol göstermesi 
dile iyle. Görü leriyle dosyanın hazırlamasına katkı verenlere 
te ekkür ederiz.

Gökhan EROL

Editörden
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Ba arısızlık, e er yeniden yeniden u ranılan bir 
olguysa, o ki i için çok büyük bir utanç kayna ı
olmalıdır. Böyle bir durumda Japonların haraki-

ri yaparak intihar ettiklerini sıkça duyduk. Ama ülke-
mizde, i çi sa lı ı i  güvenli i alanındaki ba arısızlıkla-
rı dolayısıyla ne bir i verenin, ne de bir Çalı ma Sosyal 
Güvenlik Bakanlı ı yetkilisinin kendisine “fiske” vur-
du una tanık olmadık.

Buna kar ın, i  kazalarıyla meslek hastalıklarının
önlenebilir olgular oldu u, “kazaların geliyorum dedi-
i”, “ucuz olanın önlemek oldu u”, “eme in en yüce 

de er” oldu u hep söylenir. Ama gelin bu sözlerin do -
rulu unu bir de, i  kazaları sonucu sürekli i göremez-
li e u ramı  olanlara sorun. Toplumu en çok i  kazası
sonucu ölümler etkiler; hele de bir türlü cesedine ula ı-
lamamı  topra a gömülmü  emekçiler... Onların ailele-
rinin dramı yürekleri da lar. Ama ölen ölmü tür; acılar
bastırılmaya çalı ılmaktadır. Ama sürekli i  göremez 
olanların dramı? Onlar sakatlıklarıyla ya amaya mah-
kum edilmi lerdir; çalı amaz denmi , maa  ba lanmı -
tır. Maddi ve manevi acılarının bastırılmasına olanak 
yoktur; çünkü her sabah gözlerini dünyamıza açtıkla-
rından, bu acıları yeniden yeniden ya amaktadırlar.

çilerin sa lı ının korunması için yasalara hüküm-
ler koymak, tüzük-yönetmeliklerle bunun nasıl gerçek-
le tirilece ini ayrıntılandırmak yetmez. Yasaların uygu-
lanması için olanakların yaratılması ve ne denli ba arıyla
bunun gerçekle tirildi inin izlenmesi gerekir.

Ülkemizde hem uygulama ve hem de denetim ka-
nalları yetersizdir. 8.Be  Yıllık Kalkınma Planı “ gücü
Piyasası” Özel htisas Komisyonu “  Sa lı ı Güvenli i
Çalı ma Grubu Raporu”, bunun sayısız örnekleriyle 
doludur.1 Çalı ma ya amının bu iki evresi (uygulama, 
denetim)iç-içedir. Her ne kadar, “yumurta mı tavuk-
tan çıkmı , yoksa...” benzetmesi, burada uygun gibi 
dü ünülse de, gerçek udur: Uygulama yetersizse, 
önce denetim evresinin ele alınması gerekir. Çünkü 
“uygulamayanlar”dan hesap sorulmadan bir ivme ya-
ratamazsınız.

Hesap sorma, i letme düzeyinden ba lamalı; zincir-
leme ülke düzeyine kadar çıkarılmalıdır.

 Yasası’nın 77.maddesi, i çilerin sa lı ının ko-
runmasını bir i veren görevi olarak tanımlamaktadır.

veren, i  sa lı ı güvenli i mevzuatını tek ba ına uy-
gulamaya geçiremez. Sözgelimi, her i veren i çisinin
“a ır ve tehlikeli i ler”de çalı ıp çalı amayaca ına ka-
rar vermek için, onu muayene edip, rapor veremez. Bu 
doktor i idir. Türk Tabipleri Birli i, doktorların ancak 
i yerinin ve i in ko ullarını gördükten sonra, bu rapo-
ru vereceklerini ilan etmi tir.2 Demek ki, sıcak ve ko-
runaklı odasından çıkmayan doktordan bu görevi ger-
çekle tirmesini bekleyemeyiz. Bu saptama, bizi i yeri
hekimli inin tüm i yerleri için zorunlu oldu u sonu-
cuna götürür.

Burada yol ikiye ayrılıyor:

 1. E er i yeri 50 ve daha çok i çi çalı tırıyorsa, i -
yeri hekimi tutma yükümlülü ü var. O zaman 
i yeri hekiminin yasa-yönetmeliklerin öngördü-
ü görevleri yapmasını bekleriz. Sa lık muaye-

nesini, bu muayeneyi ek incelemelerle destekle-
mesini bekleriz. Yapmazsa hesap sorarız.

 2. E er i yeri 50’den az i çi çalı tırıyorsa, gönüllü 
olarak i yeri hekimi bulundurabilir (Bu ortakla-
a da olabilir). verenin böyle bir zorunlulu u

yoktur. Ama ba ta sa lık raporu, i yerine özel 
çalı ma ko ullarının gerektirdi i incelemeleri vb 
i verenden isteriz. Yapmazsa hesap sorarız.

7 Ocak 2004 tarihinde Türkiye tarafından kabul edi-
len, “  Sa lı ı ve Güvenli i ve Çalı ma Ortamına li kin
155 Sayılı Uluslararası Çalı ma Örgütü Sözle mesi”nin
3. maddesi, sa lı ı öyle tanımlamaktadır: “Sa lık teri-
mi, i le ba lantısı açısından, sadece hastalık ve sakatlı-
ın bulunmaması halini de il, aynı zamanda, çalı ma

sırasında hijyen ve güvenlik ile do rudan ili kili olarak 
sa lı ı etkileyen fiziksel ve zihinsel unsurları da kap-
sar.”3
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Demek ki, i çilerin sa lı ının korunması yalnızca
doktorların i i de ilmi . Uluslararası belgeler ve yasala-
rımız, i yerindeki sa lık hizmetlerini, tümelci bir yak-
la ımla ele almakta ve çok bilimli çok kesimli bir olgu 
olarak kabul etmektedir.

çilerin sa lı ının korunması, tek tek i çilerinin
sa lı ının korunması gibi bireysel bir boyutu a makta-
dır. Bu koruma toplum önlemleri kapsadı ında, i  gü-
venli i uzmanlı ının görev alanına girer. lgili yönetme-
lik, “çalı ma ortamının gözetimi” amacıyla i  güvenli i
uzmanlarına, i yerindeki tehlikelerin saptanmasından,
ölçülmesine; giderilmesinden i çilerin aydınlatılması-
na kadar birçok görev yüklemi tir. Bu görevlerin ger-
çekle tirilmesi de belli bir bilgi ve deneyim birikimini 
zorunlu kılmaktadır. veren yükümlülükleri sayılan
bu görevler, onun adına i  güvenli i uzmanlarınca ya-
pılmalıdır. Ancak i çi sayısı 50’ye varmamı  bile olsa 
bu çalı maların i yerlerinde yapılması gereklidir. Bu 
gereklilikleri yerine getirmeyen i verenler, kaza ve has-
talıklara davetiye çıkarıyor demektir. Birçok örnekte 
görüldü ü gibi, bundan zararlı çıkanlar, yalnızca i ve-
ren ve kendi i çileri de il; kom u i veren ve i çileri de 
olabilmektedir.

Burada yol ikiye ayrılıyor:

 1. verenlerin yükümlülüklerini yerine getirme-
meleri durumunda, hesap sormayı, bir kaza ya 
da felaketin meydana gelip; bir sürü canın yan-
masına ya da kaybına kadar ertelemek,

 2. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlerin, 
olası bir kaza ya da felakete yol açmaması için, 
eksiklerin önceden saptanıp, önlem almaya zor-
lanması.

Uygulamada, yetersiz kalan Çalı ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlı ı i  tefti i dı ında, elliden az i çi çalı tı-
ran ve i çilerin yakla ık yüzde 40’ını kavrayan i yerleri
için, ba ka bir hesap sorma yolu yoktur.

Yine yetersiz i  tefti i dı ında, 50 ve daha çok i çi
çalı tıran i yerlerinde, görevini yerine getirmeyenler-
den hesap sorma ise, “i  sa lı ı ve güvenli i kurulu”nda 
yapılması gerekirken, bu da yeterlilik ve süreklilik gös-
teren bir mekanizmaya dönü türülememi tir.

Tüm i yerlerindeki görev ihmallerinin, ancak, bir 
kaza veya felaket durumunda sorgulanaca ı sonucuna 
varmamız ise, çok onur kırıcıdır. Çünkü bu sözün özü, 
sorumsuzluktur; öngörüsüzlüktür; insan hakları ihla-
lidir.

verenleri ve i çileri bu duruma dü ürmemeliyiz.
Bunun için, herkes kendisine verilen ödevi yerine ge-
tirmeli; getirmeyenden de hesap sormalıyız.

Bunun için atılması gereken iki adım vardır:

 1. yeri hekimli i, i  güvenli i uzmanlı ı, i yeri
hem ireli i, i  sa lı ı güvenli i kurulu kurulma-
sı gibi yükümlülükler için i yerinin, “50 ve üzeri 
i çi çalı tırması gerekir” biçimindeki kısıtlama-
nın tamamen kaldırılması gerekir.

 2. yerlerinde kurulu i  sa lı ı güvenli i kurulla-
rının ve tek tek bu kurulda görev alan uzman-
ların, i çi ve sendika temsilcilerinin, zincirleme 
olarak ülke düzeyindeki kurum ve kurulu larla
“yardımla ma ve hesapla ma” ili kisi içerisine 
sokulması gerekir.

 3. Bu büyük ili kiler a ı, yalnızca kamu otoritesi-
ne ba lanamaz. Bunun için “idari, mali yönden 
özerk ve tüm sosyal tarafların e it katılımının
sa landı ı” bir kurum tarafından düzenlenme-
lidir.

 4. Tüm çalı malar bir adım daha öteye götürülmeli 
ve i  yasası kapsamı dı ındaki kümelere de yay-
gınla tırılmalıdır:

 a) Memurlar, tarım kesimi, esnaf ve sanatkarlar 
vb. i  yasasının istisna maddesinde yer alsa-
lar bile, bu çerçevenin içine girmesi sa lan-
malıdır.

 b) Sa lık güvenli in (ve çevrenin) yalnızca i -
yerlerini ilgilendirmedi i, aynı biçimde okul, 
sokak, ev gibi di er ya am kesitlerini de il-
gilendirdi i göz önünde tutularak, bu kuru-
mun, mesleksel boyutu da a arak, çok daha 
geni  bir toplum kesimini kucaklaması sa -
lanmalıdır.

Ancak böylesi bir çerçevede, i çilerin sa lı ını ko-
ruyabilir; insanların sa lı ını güvenli ini koruyacak 
olanların gönlünü alabilir ve görevlerini yeterince yeri-
ne getirmediklerinde hesap sorabilirsiniz.

Kaynaklar

1 8. Be  Yıllık Kalkınma Planı “ gücü Piyasası” Özel htisas Komisyonu 
Raporu, DPT Yayını, 2001.

2 Türk Tabipleri Birli i Merkez Konseyi: Genelgeler, Yazı malar, Basın
Açıklamaları (1988-1990), Ankara, 1990 s.164.

3  Sa lı ı ve Güvenli i ve Çalı ma Ortamına li kin 155 Sayılı Sözle -
menin Onaylanmasının Uygun Bulundu u Hakkında Kanun (Kanun 
No.5038, Kabul Tarihi 7.1.2004).
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 Sa lı ı ve Güvenli i Alanında
Temel Gözlemler

 Prof. Dr. Recep AKDUR - Yard. Doç. Dr. Esin OCAKTAN / AÜ Halk Sa lı ı Anabilim Dalı Ö retim Üyeleri

Tarih boyunca i  alanlarının giderek artması, çe-
itlenmesi, riskli i lerin ortaya çıkması ile i  ve 

sa lık arasındaki ili kiler toplumlarda ilgi çek-
meye ba lamı tır.  sa lı ı alanındaki geli meler talyan
hekim Ramazzini döneminde (1633-1714) ayrı bir boyut 
kazanmı  ve Ramazzini tüm dünyada i  sa lı ının kuru-
cusu olarak tarihe geçmi tir. Endüstri devrimi ile top-
lumların ya amlarındaki köklü de i iklikler; fabrikaların
ortaya çıkması ile zorlu çalı ma ya amı, göçler ve top-
lumsal ya amdaki de i imler sa lık sorunlarının sıkla -
masına neden olmu tur.

Sa lık ve i  arasında iki yönlü bir ili ki vardır.  ki i-
nin sa lı ını olumlu ya da olumsuz etkileyebilirken, ki i-
nin sa lık durumu da i in niceli ini ve niteli ini etkiler. 

 ortamı e er riskler kontrol altına alınabilirse, sa lı ı
olumlu yönde etkiler. Bundan hareketle, i  sa lı ı çalı -
maları da i  yerindeki riskleri etkili bir ekilde kontrol 
altına alarak, çalı anlara sa lıklı ve güvenli bir ortam 
hazırlamayı, çalı anların sa lı ını korumayı ve geli tir-
meyi amaçlar. Uluslararası Çalı ma Örgütü ve Dünya 
Sa lık Örgütü’nün ortak tanımına göre i  sa lı ı; bütün 
mesleklerde çalı anların bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik 
hallerinin en üst düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve ge-
li tirilmesi çalı malarıdır.

 sa lı ı oldukça geni  kapsama sahip bir kavram 
olup, i  ile ilgili tüm süreçlerin ve i in çıktılarının da 
çevre, tüketiciler vb. geni  perspektiften sa lıklı olması-
nı öngörmektedir. Ancak ana ö esini, çalı anların sa lı ı
ve güvenli i olu turmaktadır.  güvenli i ise, daha çok 
mühendislik uygulamalarını ilgilendiren, teknik konula-
rı kapsamaktadır.

 sa lı ı yönünden kar ıla ılan iki büyük risk; i
kazaları ve meslek hastalıklarıdır.  sa lı ı hizmetleri-
nin düzeyini göstermek de en sık i  kazaları ve meslek 
hastalıkları ile ilgili veriler kullanılmaktadır. Uluslara-
rası Çalı ma Örgütü kaynaklarına göre; dünyada, her 
yıl 270 milyon ki i i  kazasına u ramakta, 160 milyon 
ki i meslek hastalıkları ile kar ıla makta, 2.2 milyon ki i
ise i  kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle ya amını
yitirmektedir. Türkiye’nin de i  sa lı ı göstergeleri yö-

nünden ilginç bir tablo çizdi ini görmekteyiz. öyle ki; 
Türkiye, i  kazalarında 2005 SSK verilerine göre; 73.923 
kaza ile dünya ölçe inde ilk sıralarda yer almakta, mes-
lek hastalıkları yönünden ise 591 vaka ile gerçek dı ı
bir iyilik durumu sergilemektedir. Zira ülkeler arasında 
de i mekle birlikte, her bin i çi için 4-12 meslek has-
talı ı olgusu beklenmektedir. Bu durumda 2005 SSK 
verilerine göre, 6.918.605 SSK’lı i çi için en az 28.000 
meslek hastalı ı olgusu beklenmelidir. Özellikle meslek 
hastalıkları yönünden olmak üzere tüm i  sa lı ı gös-
tergelerinde bildiklerimiz buz da ının suyun üzerinde 
kalan yüzüdür. Ayrıca bu kayıtlar yalnız SSK’lı çalı an-
ları ilgilendirmekte, kayıt dı ı çalı an ve di er sosyal gü-
venlik kurumlarına ba lı çalı anlarda durum tamamen 
belirsiz kalmaktadır.

Ba ta Anayasa olmak üzere, Umumi Hıfzısıhha
Kanunu’nda,  Kanunu’nda, SSK Kanunu’nda, Sendi-
kalar Kanunu’nda, çi Sa lı ı ve  Güvenli i ile ilgili 
tüzük ve yönetmeliklerde konuyla ilgili düzenlemeler 
mevcuttur. Ancak bu düzenlemelerin günün ko ullarına
göre güncellenmesi gere i vardır ve en önemlisi devlet ve 
i veren tarafından tam olarak uygulanmamaktadır. Yasal 
düzenlemelere göre, i yeri hekimi bulundurma zorunlu-
lu u 944.984 i yerinin binde 5’inde (50 ve daha fazla i çi
çalı tıran) geçerlidir. Bu noktada tüm i  yerlerini ve tüm 
çalı anları kapsayıcı düzenlemelere gerek duyulmakta-
dır. Bu düzenlemelerde etkili bir denetim mekanizması
da mutlaka dikkate alınmalıdır. Meslek hastalıklarına,
sadece Meslek Hastalıkları Hastaneleri’nce tanı konma 
yetkisi di er üçüncü basamak ve ikinci basamak sa lık
kurulu larına da verilmelidir. Hekimlere Tıp e itimleri
boyunca hastalarına adı ve soyadı kadar önemli tutul-
mak üzere ‘ne i  yaptıklarının’ sorulmasını ve ‘i -hastalık’
ili kisinin akıllarda tutulması gere ini a ılamak arttır.
Uluslararası Çalı ma Örgütü’nün 112 sayılı tavsiye kara-
rında ele alındı ı gibi,  yerlerinde koruyucu hekimlik 
öncelikli tutulmalıdır. Ça da  sa lık anlayı ına göre sa -
lık hizmetlerinde esas olanın sa lama götürülen hizmet 
oldu u unutulmamalıdır ve i  sa lı ına uyarlanmalıdır.
Çalı ma ya amının üç temel bile eni (i veren, çalı an ve 
devlet) de i  sa lı ı ve güvenli i konularında aydınlatıl-
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malıdır. Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı ile Sa -
lık Bakanlı ı konu ile ilgili sosyal tarafları, üniversiteleri 
toplayarak çözüm önerileri üretmeli ve hızla hayata geç-
mesini sa lamalıdır. Uluslararası Çalı ma Örgütü’nün 
sözle melerine ve tavsiye kararlarına daha çok ve hızlı
biçimde uyum sa lanmalıdır.

Elbette güçlü bir zemine oturur ise, tüm çabaların
sonuçları yüz güldürücü olabilir. Bu da temel sorunlar 
olan i sizlik, dü ük ücretle çalı ma, hızlı i çi sirkülas-

yonu, kayıt dı ı çalı anlar, esnek üretim yöntemlerinin 
üzerine gidilmesiyle ilintilidir. Konu böylesine bütüncül, 
ayrıntılı bir yakla ımı ve çözüm arayı ını hak etmekte, 
tüm taraflar ve ilgililer bu konuda üzerine dü eni yap-
makta gecikmemelidirler. Anayasamızda da belirtildi i
gibi, “Herkes ya ama, çalı ma, maddi ve manevi varlı ını
koruma ve geli tirme hakkına sahiptir”.

Tüm çalı anlar için hak ettikleri sa lıklı ve mutlu bir 
çalı ma ya amının gerçekle mesi dile iyle...

Esnaf ve Sanatkarlar Açısından  Sa lı ı
ve Güvenli i

 Bendevi PALANDÖKEN / TESK Genel Ba kanı

Esnaf ve sanatkarlar çalı ma hayatında önemli bir 
yere sahiptir. Sayısal olarak de erlendirmek ge-
rekirse;

 Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı 1.900.000’i a kın
esnaf ve sanatkar bulunmaktadır.

 Yanlarında çalı anlar da dü ünüldü ünde, esnaf ve 
sanatkar i letmelerinin ülkemiz i gücü içinde 1/3 
oranında paya sahip oldu u tahmin edilmektedir.

 Esnaf ve sanatkarların ba lı oldu u meslek ku-
rulu ları olan; odalar, birlikler, federasyonlar ve 
Konfederasyonun ülke geneline yayılmı  geni  bir 
örgütlenme a ı bulunmaktadır.

Ülkemizde i  kazalarının yakla ık yüzde 40’ı 1-3 ki-
inin çalı tı ı i letmelerde, yüzde 70’i ise 50’den az ki-
inin çalı tı ı KOB ’lerde meydana gelmektedir. Dünya 

genelinde de bu tablo hemen hemen aynıdır. Bu durum, 
küçük i letmelerin i  sa lı ı ve güvenli i ile ilgili çalı -
malarda öncelikli grup olarak ele alınması gereklili ini
ortaya koymaktadır.

 kazalarının küçük ölçekli i letmelerde meydana 
gelmesinin temel nedenleri;

 Küçük ve orta ölçekli i letmeler i  sa lı ı ve gü-
venli i ile ilgili konularda yeterince bilgili ve bi-
linçli de ildir.

 Bu i letmelerin zayıf mali yapıları ve finansman 
güçlükleri, i  sa lı ı ve güvenli i önlemlerine kay-
nak ayırmalarını güçle tirmektedir.

yerlerinin fiziki artları yeterli de ildir.

gücü yeterince nitelikli de ildir. Ço u kez teknik 
bilgi gerektiren i lerde i gücü maliyetini dü ürmek
için vasıfsız ki iler çalı tırılmaktadır.

Anahtar Kavramlar: Bilgilendirme, Bilinçlendirme, 
E itim ve Danı manlık

TESK’in görü ü; esnaf ve sanatkar i letmelerinde i
sa lı ı ve güvenli i alanında ya anan sorunların çözü-
lebilmesi için çıkı  noktasının, bilgilendirme ve e itim
oldu udur. Ülkemizde meydana gelen i  kazalarının ve 
meslek hastalıklarının yüzde 95’inden fazlası, önlenebilir 
kaza ve hastalıklardır. Bu da bilgilendirme, bilinçlendir-
me, e itim ve kolay ula ılabilir danı manlık desteklerine 
çok daha fazla önem verilmesi gereklili ini ortaya koy-
maktadır.

Ülkemizde istenilen düzeyde etkin bir i  sa lı ı ve i
güvenli i sistemi, tüm tarafların bu konunun önemini 
kavramaları ile kurulabilecektir. Bir i veren kendi i let-
mesinin bünyesinde i  güvenli inin gerektirdi i düzen-
lemeleri yerle tirmeyi arzu etmiyorsa; bu yöndeki yasa-
lar, tüzükler, denetim ve önerilerinin ancak bir dereceye 
kadar etkisi olacaktır. Tarafların i  güvenli ine ili kin
önlemleri almaları halinde, sa layacakları ekonomik ve 
sosyal yararlar ile meslek hastalı ı ve i  kazalarından
kaynaklanan maliyetleri bilmeleri, bu konuyu daha fazla 
önemsemelerini sa layacaktır. Bu da e itim ve bilinçlen-
dirme çalı malarına daha fazla önem verilmesi gerekti i-
ni ortaya koymaktadır.
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Esnaf ve sanatkarlarımız i  sa lı ı ve güvenli i ala-
nında ço unlukla yeterli bilgiye sahip de ildir ve bilgiye 
ula ma imkanları sınırlıdır. Ya anan sorunları çözmek 
için ise, var olandan farklı bir yakla ımın benimsenmesi 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu yakla ım, bilgilendirmeye 
ve bilinçlendirmeye dayanmalıdır. Esnaf ve yanında çalı-
anlar i  sa lı ı ve güvenli ini kanunlar emretti i için de-
il, kendileri için bir ihtiyaç olarak algılamalıdır.  sa lı ı

ve güvenli i düzenlemeleri de önlemeye dayalı bir yakla-
ımı benimsemeli ve cezalandırma yerine bilgilendirme, 

bilinçlendirme, uygulama, denetim, uyarma ve nihayetin-
de son a amada cezalandırmaya dayalı olmalıdır.

3.130 esnaf-sanatkar odası, 82 birli i ve 13 federasyo-
nu ile ülkemizin en geni  örgütlenme a ına sahip meslek 
kurulu u olan TESK, esnaf ve sanatkar kesimini ilgilen-
diren her konuda çalı ma yapmakta, bu çerçevede esnaf 
ve sanatkar kesiminde i  sa lı ı ve güvenli i konusunda 
ya anan sorunlar ile de yakından ilgilenmekte, üyeleri 
olan esnaf ve sanatkarların ve yanlarında çalı anların ça-
lı ma ortamlarında sa lık ve güvenliklerinin sa lanması,
çalı ma hayatından kaynaklanan riskler hakkında bilgi-
lendirilmesi ve bilinçlendirilmesi konusuna büyük önem 
vermektedir.

 Sa lı ı ve Güvenli i Alanında Esnaf ve Sanatkar 
Kesimine Yönelik Öneriler

 sa lı ı ve güvenli i alanında, esnaf ve sanatkar i -
letmelerinde ya anan sorunların çözümü için yeni bir 
yakla ım benimsenmesi gereklidir.

Kritik noktalar;

 –  sa lı ı ve güvenli i ile ilgili olarak i veren ve ça-
lı anların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,

 – Böylelikle i  sa lı ı ve güvenli i kavramının çalı -
ma hayatı ile ilgili ki ilerde bir ihtiyaç olarak be-
nimsenmesinin sa lanması,

 – yerlerinde öncelikle önlemeye dayalı politikala-
rın geli tirilmesi, risk de erlendirme yakla ımı ile 
potansiyel tehlikelerin önceden belirlenmesi ve 
tedbir alınarak önleme yoluna gidilmesi,

 – Tüm bunların sa lanabilmesi için de bu alana ili -
kin e itim çalı malarına önem ve öncelik verilmesi

ön plana çıkmaktadır.

Esnaf ve sanatkarlar mevcut mali ve fiziki yapıları ve 
sahip oldukları insan kayna ı ile bu yakla ımın gerekli-
liklerini yerine getirebilecek kaynaklara yeterli seviyede 
sahip de ildir. Bu nedenle a a ıdaki önerilerin dikkate 
alınması gerekti i dü ünülmektedir;

 Küçük ve orta ölçekli i letmelere yönelik olarak 
uygulanabilir i  sa lı ı ve güvenli i modelleri ge-
li tirilmelidir.

 Pilot uygulamalar yapılarak bu modeller denenme-
li ve sürdürülebilir modeller kurumsal hale getiril-
melidir.

 Öncelik e itim ve bilgilendirme olmalıdır. Bilgi-
lendirme i yerlerinin yo un olarak bulundu u sa-
nayi sitelerinden ba latılmalıdır.

letmelerin ba lı oldu u meslek odaları bu alanda 
görev ve sorumluluk üstlenmelidir.

letmelerin ortak yararlanaca ı ortak sa lık ve gü-
venlik birimleri kurulması gündeme getirilmeli ve 
tartı ılmalıdır.

Küçük i letmeler için örnek uygulama: yeri
Denetleme ve Danı manlık Grubu Modeli

TESK’in mesleki e itimle ilgili çalı malarının önem-
li bir aya ını, i letmelerde verilen mesleki e itimin de-
netimi ve i letmelere bu konuda danı manlık hizmeti 
verilmesi olu turmaktadır. Bu kapsamda; TESK’e ba -
lı i letmelerde mesleki e itim gören çırak ve kalfaların
mevzuata uygun e itim almaları ve i  sa lı ı ve güvenli i
açısından korunmalarını amaçlayan bir denetim ve da-
nı manlık sistemi kurulmu tur.

Pratik E itimin Verilece i yerleri ve Bunların Dene-
timine li kin Yönetmelik ile düzenlenen i yeri denetle-
me ve danı manlık grubu ( DDG) modeli, devlet dı ı bir 
kurulu un kendi üyelerini denetlemek amacıyla iç bün-
yesinde kurdu u ilk denetim birimi modelidir. TESK, 
ba lı odalarında ve birliklerinde i yeri denetleme ve 
danı manlık gruplarının kurulmasını, mevzuat düzen-
lemesi ile zorunlu hale getirerek bir iç denetim modeli 
olu turmu tur. Bu gruplar bizzat i verenlerden olu mak-
ta ve odaya ba lı olan esnaf ve sanatkar i yerlerini belli 
aralıklarla öncelikle i yerinin mesleki e itime uygunlu u
açısından denetlemektedir.

Söz konusu Yönetmeli e göre; pratik meslek e iti-
minin yapıldı ı i yerleri, burada yapılan i in ve bulu-
nan donanımın türü, sayı ve kalitesi, usta ö reticilerde
bulunması gereken nitelikler ve e itimle ilgili personel 
ba ına dü en çırak sayısı bakımından bu e itimin veril-
mesine elveri li olmalıdır. yerlerinde yukarıda sayılan
özelliklerin eksikli i halinde pratik e itim görenlerin 
e itimlerinde meydana gelecek yetersizlik, uygun bir 
ba ka i yeri veya i letmeler üstü e itim merkezinde gi-
derilmek zorundadır.
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Bunun yanında çırakların e itiminde sorumluluk 
alacak ki inin hem ki isel hem de mesleki açıdan buna 
elveri li olması gerekmektedir. Mesleki açıdan ustalık
belgesi veya i yeri açma belgesine ve usta ö retici belge-
sine sahip olmak, çırak istihdam edebilmek için zorunlu 
tutulmu tur.

DDG modelinin beklenen etki ve verimi sa layabil-
mesi, ülke düzeyinde etkin ve bir örnek uygulanması ve i
sa lı ı ve güvenli i ile ilgili di er kurum ve kurulu ların
modele destek vermesi ile mümkün olabilecektir. Küçük 
i letmelerin ya adı ı i  sa lı ı ve güvenli i sorunlarının
çözümü açısından DDG sistemi önemli bir çıkı  nokta-
sıdır ve bu sistemin ilgili di er kurum ve kurulu larca da 
desteklenmesi halinde bu konuda önemli bir mesafe kat 
edilmi  olacaktır.

Risk De erlendirmesi

Risk de erlendirmesi, i yerlerinde çalı ma artları
ve/veya i in niteli i gere i ortaya çıkan çe itli risklerin 
de erlendirilerek bu risklerin herhangi bir kaza ya da 
hastalı a yol açmasının önlenmesi ya da en alt seviyeye 
çekilmesi çalı malarıdır.

yerinde çalı an herkesin riskler hakkında bilgi sa-
hibi olması ve risk de erlendirme sürecine aktif katkı
sa laması halinde risklere kar ı önleme ve azaltma çalı -
malarından beklenen verim alınabilir.

4857 sayılı  Kanununun 78. maddesine dayanılarak
çıkarılmı  olan yönetmeliklerde i veren, i yerinde risk 
de erlendirmesi yapılmasından sorumlu tutulmu tur.

Küçük ve orta ölçekli i letmelerin sayısal çoklu u i
müfetti lerinin her i letmeyi düzenli olarak denetleme-

sini imkansız hale getirmektedir. Öte yandan i  sa lı ı
ve güvenli i alanında “Önlemek, ödemekten ucuzdur” 
prensibi ve i  kazalarının yüzde 95’inden fazlasının ön-
lem alınması halinde meydana gelmeyecek türden ka-
zalar olması, önleme çalı malarına öncelik verilmesinin 
zorunlulu unu ortaya koymaktadır.

Esnaf ve sanatkarlarımız i yerlerinde risk de erlen-
dirmesini uyguladıkları takdirde i yerinin sa lık ve olası
tazminat giderleri azalacak, güvenli bir çalı ma ortamın-
da verimlilik ve üretim kalitesi artacak, bunun sonucun-
da i letmenin pazar payı yükselecek, i letmenin prestiji 
ve ekonomik gücü artacaktır. Risk de erlendirmesine
ili kin olarak, küçük i letmelerde bilinçlendirme çalı -
malarına a ırlık verilmesinin önemli yararlar sa layaca ı
de erlendirilmektedir.

Sonuç

Tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de, i  sa lı ı
ve güvenli i alanında a ırlıklı olarak küçük i letmeler-
de sorun ya anmaktadır. Bu sorunların temelinde, bilgi 
ve bilinç eksikli i ön plana çıkmaktadır. Avrupa Birli-
ine uyum süreci bu alanda ya anan sorunları azaltmak 

anlamında bir fırsat olarak de erlendirilmeli ve ülkemiz 
i  sa lı ı ve güvenli i sistemi, mevcut yasal düzenleme-
lerden farklı bir yakla ımla ele alınmalıdır. Bu yakla ım,
temelde i  sa lı ı ve güvenli i kavramının çalı ma haya-
tı ile ilgili ki ilerde bir ihtiyaç olarak benimsenmesinin 
sa lanmasına ve güvenlik kültürü yaratılmasına odak-
lanmalıdır. Bu süreçte öncelikli olarak ele alınması gere-
ken kesimlere daha fazla destek sa lanarak bu kesimlerin 
sisteme gönüllü olarak uyumu sa lanmalıdır.

Özelle tirme ve Ta eronla maya
Son Verilmelidir

 TMMOB çi Sa lı ı ve  Güvenli i Çalı ma Grubu

I. Giri

Son yıllardaki kaza istatistikleri incelendi inde, ma-
dencilik, in aat ve metal sektöründe i  kazalarının be-
lirgin bir ekilde artarak devam etti i görülmektedir. 
statistikler ve kaza raporları, bu alanlardaki iletmelerin 

potansiyel tehlikelerinin tespitini, sistematik olarak i çi

sa lı ı ve i  güvenli i alanında yeni düzenleme ve yapı-
lanmaların gereklili ini net bir ekilde ortaya koymak-
tadır.

Ölümlere, yaralanmalara ve maddi kayıplara neden 
olan kazaların ve meslek hastalıklarının önlenebilme-
si için gerekli olan düzenleme, ara tırma ve geli tirme
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programlarının do ru ekilde yapılandırılabilmesi; ilgili 
bakanlıkların, kurum ve kurulu larının, üniversitelerin, 
sendikaların ve mühendislik alanında bilgi ve birikimini 
bünyesinde ta ıyan TMMOB’nin birliktelik ve i birli i
yapma zorunlulu unu beraberinde getirmektedir.

II. Sorunlar

Kazalar ile ilgili yapılan incelemelerde sürekli vur-
guladı ımız eksiklik, yanlı lık ve sorunları bir kez daha 
a a ıda sıralamaktayız.

- Kazalarının Nedenleri

Kazalar incelendi inde, i in özelliklerine uygun olan 
i letme yöntemlerinin seçilmedi i ve güvenli bir çalı ma
ortamının yaratılmasında olmazsa olmaz unsurlar olan 
i çi sa lı ı ve i  güvenli i ile ilgili mühendislik önlem-
lerinden ço unun olmadı ı veya eksik ya da hatalı ya-
pıldı ı gözlenmektedir. Bunlara, çalı anların çalı ma
ya amındaki ekonomik ve sosyal sorunları, e itimsizlik,
çalı anların ve/veya i i yapan firmaların deneyimsizli i
de eklendi inde, kazalar kaçınılmaz hale gelmektedir.

Birli imizin sürekli olarak vurguladı ı gibi; do ası
gere i içerdi i riskler nedeni ile kazaların ya andı ı bu 
çalı ma alanlarında, bilgili, deneyimli, uzman kadrola-
rın sürekli bulundurulması, çalı anların örgütlü olması
ve denetimlerin süreklili i arttır. Ülkemizdeki özellikle 
ölümlü kazaların sıkça ya andı ı ve toplumda infial yara-
tan madencilik alanında, kamu kurum ve kurulu larının
bu bilgi ve deneyime ula ması uzun yıllar gerektirmi tir.
Ancak, 80’li yılların ba ından itibaren uygulanan yanlı
politikalar, ülke madencili ini küçültmü ; madencilik 
bilgi ve deneyim birikimini da ıtmı  ve da ıtmaya da 
devam etmektedir. Bu birikim ve deneyime sahip olan 
kurum ve kurulu lar yerine, üretimin teknik ve alt yapı
olarak yetersiz, deneyim ve uzmanla manın olmadı ı
ki i ve irketlere bırakılması, buna ek olarak denetimin 
de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması kazaları be-
raberinde getirmektedir.

- Saha denetimleri

Kaza riski oranı en yüksek i kollarında, i çi sa lı ı
ve i  güvenli ine yönelik yatırım ve önlemlerin alınması
çok önemlidir. Bilinçsizce ve teknolojiden uzak yapılan
i letmecilik ve yapım projeleri, gerekli yatırımların ya-
pılmasından kaçınılması, hızlı ve yüksek kazanç sa la-
nabilmesi için üretim zorlamaları kazalara davetiye çı-
karmaktadır.

Ayrıca, ilgili sektörlerde birinci dereceden sorumlu 
olan, Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı, Bayındırlık

ve skan Bakanlı ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı ı,
Çevre ve Orman Bakanlı ı’nın, gerekli uygulama ve de-
netimleri yeterince yaptı ı söylenemez. Çalı ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlı ı tarafından çıkarılan 4857 sayılı
i  kanunu ve ilgili yönetmelikler; riskin yüksek oldu u
tüm sektörlerde etkin önlemlerin alınması, i  güvenli i
kültürünün geli tirilmesi ve etkin denetimlerin yapıla-
bilmesi bakımından son derece yetersiz ve ciddi sorun-
lar içermektedir. Sürekli kaza ya anmasına neden olan 
olumsuzluklara ili kin net ifadelerin mevzuatta yer al-
maması ve birbirinin kopyası eklinde gerçekle en tüm 
kazalara ra men ulusal düzeyde acil durum planı ve 
risk haritalarının hâlâ çıkarılmaması büyük eksikliktir. 
Her kaza sonrası bir bellek kaybı ya anarak, bir sonraki 
kazaya kadar unutulmakta ve unutturulmakta; gereken 
uyarılar yapılmamakta, etkin önlemler alınmamakta ve 
kaderci anlayı  sürdürülmektedir.

- Mesleki Denetim

Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle verilen görevleri ifa 
eden mühendislerin verdi i hizmetlerle ilgili olarak ku-
rum ve kurulu lara sundukları belgeleri TMMOB’ye ba -
lı Odaların mesleki denetimden geçirmelerinde, ba ta i
kazalarının önlenmesi olmak üzere, sayısız yarar bulun-
du una inanmaktayız.

- verenin Sorumlulukları

4857 sayılı i  yasası gere i, i  kazalarının ço unlu u-
nun ya andı ı 50 ki iden az i çi çalı tıran i letmelerde, i
güvenli i uzmanı çalı tırma zorunlulu u bulunmamak-
tadır. Madencilik, n aat ve Metal sektörü de dahil ol-
mak üzere, riskin yüksek oldu u bütün i yerlerinde i çi
sayısına bakılmaksızın, i  güvenli i uzmanı çalı tırma
zorunlulu u mutlaka sa lanmalıdır.

Tüm sektörde i çi sa lı ı ve i  güvenli i ile ilgili ge-
rekli yatırımların yapılması sa lanmalıdır. Gerekli risk 
analizleri yapılarak yeterlili i ve uygulanabilirli i denet-
lenmeli, eksikliklerin giderilmesi için caydırıcı yaptırım-
lar uygulanmalıdır.

Çalı anların e itimi, çalı ma alanındaki risklere kar ı
bilgilendirilmeleri, risklere kar ı ki isel donanımlarının
uygun ve eksiksiz olması i veren tarafından sa lanmalı
ve sürekli olarak denetlenmelidir.

Mühendislik bilim ve teknolojisinden uzak, teknik 
elemanın gözetim ve denetimi olmaksızın, tamamen ilkel 
ko ullarda yürütülen emek yo un i letmecilik tarzı terk 
edilmelidir. Bu çalı ma ekli, her yıl çok sayıda ölümlü 
kazaya, kaynak israfına ve çevre felaketlerine neden ol-
maktadır.
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-Sosyal Ya am

Dünyadaki tüm kaza soru turmalarında, kazanın
meydana geli inde rol oynayan en önemli faktörlerden 
birinin de çalı anların kusurundan kaynaklandı ı tespit 
edilmi tir. A ırı zorlanma, uzun mesailer ve ergonomik 
olmayan çalı ma ko ulları nedeniyle vücudun yorgun 
dü mesi; ekonomik yoksunluk ve buna ba lı olu an ye-
tersiz beslenme, ailesel sorunlar ve benzeri durumlar; 
çalı anın tam olarak i e konsantre olamamasına ve ha-
talar serisinin olu umuna neden olarak kazalara davetiye 
çıkarmaktadır. Kazaların önlenebilmesi için bilimsel ve 
teknik yatırımların yanı sıra, çalı ma ya amının da iyile -
tirilmesi zorunludur.

III. Sonuç ve Öneriler

Yukarıda ana ba lıklar halinde kısaca de erlendiril-
mi  olan kazaların olu masına neden olan etkenlerin, 

Birli imiz ve daha önce belirtilen kurum ve kurulu la-
rın koordinasyonu ile birlikte en kısa zamanda masaya 
yatırılması, detaylandırılması ve çözümlendirilebilmesi 
için acil olarak eylem planı hazırlanması gerekmektedir. 
Ulusal ölçekte olu turulacak bu yapının; kazaların ön-
lenmesi için gerekli risk haritalarını çıkarması, gerekli 
planlamaları ve e itimleri koordine etmesi, ilgili yasa ve 
yönetmelikleri tekrar gözden geçirerek sahanın ihtiyaç-
larına uygun olarak yeniden düzenlemesi ve i  güvenli i
kültürünün geli tirilmesi için çalı malar yapması gerek-
mektedir.

Ülkemizin menfaati açsından, rödövans yöntemine 
ve yanlı  özelle tirme ve ta eronla ma uygulamalarına
son verilmelidir. Bu sayede, hem ülkemizin do al kay-
nakları korunacak; hem de yukarıda anlatılan nedenlerle 
olu abilecek i  kazalarının önüne geçilecektir.

Ta eronlu un çi Sa lı ına Etkileri
 Dr. Hakan TOKSÖZ / TTB çi Sa lı ı ve yeri Hekimli i Kolu Yürütme Kurulu Üyesi

 Kanununda “alt i veren” olarak belirtilen i veren
türü uygulamada eskiden beri ta eron olarak olarak 
bilinmektedir. Ülkemizde i verenlerin bazı i leri ba -

ka i verenlere yaptırmaları birçok açıdan ele tirilebilirse
de i çi sa lı ı ve güvenli i açısından birçok olumsuzluk-
ları ortaya çıkarmı tır.

Ta eronla ma uygulamaları ile i yerleri çalı an sayı-

larını 50 nin altında tutarak i yeri hekimi ve i  güvenli i
uzmanı istihdam etme zorunluluklarından kurtularak 
bu konudaki önlemleri gözardı etmi lerdir. Ta eron
irketlerdeki i  güvencesiz, sendikasız, dü ük ücretler-

le çalı tırma beraberinde hiç üphesiz olumsuz çalı ma
ortamı ve i çi sa lı ı artlarının bozulmasını getirmi tir.
(Tablo 1)

Tablo 1. Ta eronla manın getirdiklerinin i çi sa lı ına etkileri

TA ERONLA MANIN GET RD KLER Ç  SA LI INI NASIL ETK L YOR?

 güvencesi yok
çiler kendileri için i çi sa lı ı hizmetlerini talep edemiyor. Zira i

güvenceleri bile yok.

Örgütlenme (sendikala ma) yok
çi sa lı ı artları için toplu sözle me yapılamıyor, i çi sa lı ı alanında

örgütlü bir çalı ma yapılamıyor.

Dü ük ücret Ücretler dü ük iken i çi sa lı ı lüks olarak görülüyor. 

Sigortasız çalı ma
Bazı i çilerin sigortasız çalı ması halinde hastalanma halinde tedavi 
olana ı bile mümkün olmuyor.

50 de az i çi çalı tırma
çi sa lı ı ve i  güvenli i konusundaki sorumluluklardan kaçmak 

mümkün oluyor. Örne in i yeri hekimi- i  güvenli i uzmanı çalı tırma
gibi
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Ta eron irketlerde çalı an i çilerin sa lı ı ile ilgili ara tırmalar çok az olup bu konuda kayıtlar yetersizdir. Çünkü 
bu irketlerde i yeri hekimi çalı mamakta ve i çi sa lı ı ile ilgili kayıt tutulmamaktadır. Ta eron irketlerdeki ölümlü 
i  kazaları saklanamadı ı için tespiti mümkün olsa da i çi sa lı ı- meslek hastalı ı ile ilgili veriler yetersizdir. Ancak 
i çi sa lı ı alannda çalı anlar için bu olumsuz etkileri öngörmek mümkündür. Birçok farklı sektördeki ta eron irket-
ler için i çi sa lı ındaki olumsuzluklar sektörüne göre farketse de genelde ana noktalarıyla birbirine benzer. (Bakınız
a a ıdaki tablolar)

Tablo 2. Temizlik, yemek ve güvenlik hizmetlerinin ta erona devri ile i çi sa lı ı

TA ERONLA MA
ALANI

BU ALANDA 
TA ERONLA MA
SONUCU Ç  SA LI I
MEVZUATINA GÖRE 
ORTAYA ÇIKAN SONUÇ

TA ERONLA MA SONUCU BU ALANDA 
ALINAMAYAN  SA LI I ÖNLEMLER

TA ERONLA MA SONUCU 
BU ALANDA BEKLENEN 
OLUMSUZ  SA LI I
TABLOSU

Temizlik i lerinin
ta erona devredilmesi

Belli bir irkete veya 
belediye- kamu dairesine 
hizmet veren temizlik 
irketlerinde genelde çi

sayısı 50’nin altında oldu u
için i yeri hekimi- i
güvenli i uzmanı istihdam 
zorunlulu u yok

- e giri  muayenesi yok

- Peryodik sa lık kontrolleri yok

- çi Sa lı ı e itimleri- ergonomi e itimleri
yok

- Temizlik sektörüne yönelik riskleri 
belirleyecek risk analizi çalı maları yok

- Hijyen e itimi ve çalı maları yok

- Temizlikte kullanılan kimyasal maddelere 
maruziyetin ara tırılması yok

- Bula ıcı hastalıklara kar ı a ılama yok

- Acil durum planı yok

- Ergonomik çalı mama sonucu 
bel, boyun fıtı ı gibi i le ilgili 
hastalıklar

- Temizlik i leri sırasında i
kazaları

- Sık solunum yolu hastalıkları

- Temizlikte kullanılan
maddeler nedeniyle olu an
meslek hastalıkları

Yemekhane
hizmetlerinin
ta erona verilmesi 

Bir irkete veya belediye- 
kamu dairesine hizmet 
veren yemek irketlerinde
genelde çi sayısı 50’nin 
altında oldu u için i yeri
hekimi- i  güvenli i uzmanı
istihdam zorunlulu u yok

- Portör muayeneleri yapılamaz

- Portör tetkikleri dı ardan yapılsa bile 
de erlendirilemez veya kontrolleri düzenli 
yapılamaz

- Peryodik sa lık kontrolleri yok

- Yemek hizmetlerine yönelik riskleri 
belirleyecek risk analizi çalı maları yok

- Hijyen e itimi ve çalı maları yok

- Bula ıcı hastalıklara kar ı a ılama yok

- Acil durum planı yok

- Gıda intoksikasyonları (üst 
i veren çalı anları)

- Akut gastroenteritler (ishaller)

- Yemekhanede i  kazaları

- Ergonomik çalı mama sonucu 
mesleki kas iskelet sistemi 
hastalıkları

Güvenlik
hizmetlerinin
ta erona devredilmesi

Bir irkete veya belediye- 
kamu dairesine hizmet 
veren güvenlik irketlerinde
genelde çi sayısı 50’nin 
altında oldu u için i yeri
hekimi- i  güvenli i uzmanı
istihdam zorunlulu u yok

- e giri  muayenesi yok (sadece özel güvenlik 
için hastane heyet raporu)

- Peryodik sa lık kontrolleri yok

- Gece çalı masına yönelik sa lık riskleri 
de erlendirmesi yok

- Güvenlik sektörüne yönelik riskleri 
belirleyecek risk analizi çalı maları yok

- Bula ıcı hastalıklara kar ı a ılama yok

-  stresi ve buna ba lı
depresyon- anksiyete

- Gece çalı masına ba lı sosyal 
ili kilerin bozulması

- Düzensiz beslenmeye ba lı
bozuklukları

- Sık solunum yolu hastalıkları
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TRAJ KOM K MADDE:  Sa lı ı ve Güvenli i Yasa 
Tasarısında ta eronla mayı yaygınla tırma maddesi

Tersanelerde, madenlerde i  kazalarından ta eron uygu-
lamalarının neden oldu u ortada iken konusu “i  sa lı ı ve 
güvenli i” olan bir yasa tasarısında ta eronla manın sınırla-
rının geni leten bir maddenin bulunması trajikomiktir.

2006 yılından bu yana tartı ılan ve sosyal tarafların
üzerinde uzla amadıkları yasa tasarısı, Çalı ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı ı’nın 23 A ustos 2010 tarihli, sosyal ta-
raflara gönderdi i son taslakla farklı bir boyut kazandı.

u andaki uygulamada, “asıl i in bir bölümünün alt 
i verene verilmesi” için “i letmenin ve i in gere i ile tek-
nolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme” ko ulları birlikte 
aranmaktadır. Oysa tasarıda yeni düzenleme için iki ko-
uldan herhangi birinin gerçekle mesi durumunda, i  ta-

erona verilebilecektir. Bu da tabii olarak ta eronla mayı
yaygınla tıracaktır.

Ta eronla manın her anlamıyla yaygınla ması ile ülke-
mizde i  sa lı ı ve güvenli i alanındaki olumsuzluklarda 
giderek arttıracaktır. Bu tasarıda bu maddenin bulunması-
nın akıl ve manıkla izah edilebilir bir tarafı olmayıp büyük 
bir çeli kiyi içinde barındırmaktadır.

Tasarıda Yer Alan  Kanununda De i iklik Maddesi:

MADDE 28- (1) 4857 sayılı  Kanununun;

a) 2 nci maddenin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde 
geçen “veya asıl i in bir bölümünde i letmenin ve i in ge-
re i ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren i lerde
i  alan” ibaresi “veya asıl i in bir bölümünde i in gere i
veya teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren i lerde i
alan” olarak de i tirilmi ,

Tablo 3 Tersanede ta eron bir irket örne i

ÖRNEK: TERSANEDE TA ERON B R RKET

MEVCUT R SKLER NE YAPILMIYOR?
HANG  ÖNLEM 

ALINMIYOR?
BEKLENEN Ç

SA LI I TABLOLARI

Gürültü
Ortam analizi (gürültü 
ölçümü) yapılmıyor

Ki isel koruyucu Malzeme 
(kulaklık)

itme kayıpları- meslek 
hastalı ı

Yüksekte çalı ma
Yüksekte çalı maya sa lık

durumu uygun mu? ( e giri
Muayenesi)

Yüksekte çalı ma için 
koruyucu önlemler

E itim
 kazaları

Kaynak yapma e itim yapılmıyor Koruyucu gözlük Göz travması

Açık alanda çalı ma Peryodik muayene yapılmıyor A ılar
Sürekli solunum yolu 

hastalıkları

Kimyasallar
Kullanılan kimyasallara 

yönelik risk analizi yapılmıyor

Kimyasallar için DÖF 
(düzeltici önleyici 

faaliyetler) yapılmıyor
Meslek hastalıkları

Tablo 4 Ta eron i yerlerinde mevcut i çi sa lı ı durumu

Ç  SA LI I H ZMETLER TA ERON YERLER NDE MEVCUT DURUM

e giri  muayenesi- Ta eron irketlerde i yeri hekimi olmadı ı için yapılmıyor, i e giri te sa lık riskleri tespit 
edilemiyor

Tedavi hizmetleri Hastalık halinde i yerinde muayene mümkün de il, dı  sa lık kurumlarına gitmek 
gerekiyor, i gücü kaybı olmaması için i veren dı arı göndermeye sıcak bakmıyor

Peryodik muayeneler Ta eron irketlerde i yeri hekimi olmadı ı için yapılmıyor, i  sırasında olu an sa lık
riskleri tespit edilemiyor

Kontrol tetkikleri Portör tetkikleri, akci er grafileri gibi tetkikler ya yapılmıyor veya eksik yapılıp
de erlendirilmiyor.

lkyardım hizmetleri Sertifikalı lkyardımcıları bulunmuyor, çünkü ek maliyet olmaması için e itime
gönderilmiyor

Acil sa lık organizasyonu Acil durumlar için acil durum planı olmadı ı gibi yeterli ve uygun ilkyardım malzemesi 
de bulunmuyor

Kronik hasta takipleri Hipertansiyon, eker hastalı ı gibi kronik hastalıkların takibi i yerinde i yeri hekimi 
olmadı ı için yapılamıyor, ço unlukla dı  sa lık kurumlarına gidip ilaç yazdırma ve 
takipte mümkün olmuyor, hastalıklar giderek daha kötüle iyor

Gebe takipleri Kadın i çilerin ta eron irketlerde gebe kalması çok mümkün de il çünkü i veren gebe 
çalı an istemiyor. Çalı an gebe kadınlar için çalı ma artlarının ayarlanması yapılmıyor.

Çalı ma ortamı kontrolleri Ta eron irketlerde çalı ma ortamının termal artları, havalandırma, aydınlatma ve hijyen 
de erlendirmesi yapılamıyor

Ergonomi Çalı ma ortam artlarının ergonomik de erlendirilmesi i yeri hekimi olmadı ı için 
mümkün de il
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 Sa lı ı ve Güvenli i Yönünden 
Denetimin levselli i, letme Belgesi 

ve Ta eronla ma
 Müfetti leri Derne i

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı i  müfetti -
lerinin, i  sa lı ı ve güvenli i yönünden i yer-
lerinde yaptıkları denetimler, i  kazalarının ve 

meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla yasal düzen-
lemeler do rultusunda i verene yol göstermek, i  kaza-
ları ve meslek hastalıklarıyla mücadele, i yeri çalı ma
ko ularının iyile tirilmesi ve i yerlerinde i  sa lı ı ve gü-
venli i kültürü olu turulmasına katkı sa lamaktadır.

yerlerindeki i  sa lı ı ve güvenli i sorunlarının
tamamen ortadan kaldırılması ve i  kazalarının önlen-
mesi anlamında i  mevzuatı ve i  tefti i, yol gösterici-
dir. Ancak, asıl sorumluluk i verene aittir. Nitekim 
Kanunu’nun 77. maddesinde belirtildi i ve ilgili Yönet-
meliklerde detaylı bir biçimde açıklandı ı üzere, “i yer-
lerinde i  sa lı ı ve güvenli inin sa lanması için gerekli 
her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bu-
lundurmak” i verenin yükümlülü ündedir. Kazaların
önlenmesi için i yerlerinde gerekli planlamaları yapmak 
ve e itimleri vermek, gerekli teknik donanımı sa lamak
ve kontrol etmek veya edilmesini sa lamak da i verenin
sorumlulu undadır. verence, i yerinde yapılan i lerin
ve bu i leri yürüten i çilerin i  sa lı ı ve güvenli ini sa -
lamak için devamlı surette izlenmesi ve önleyici tedbirle-
rin alınması gerekir.

Günümüzde i  denetiminin kar ı kar ıya geldi i yeni 
ko ullar denetimlerin sonuç alma kapasitesini ve yeter-
lili ini etkilemektedir. Üretim sisteminin parçalı, ta e-
ron zincirlerine dayalı bir yapılanma göstermesi, i gücü
piyasalarının esnekle en yapısı, çalı ma ili kilerinde ve 
ko ullarında kuralsızla maya do ru yöneli i artırmı tır.
Esnekle en piyasaların ihtiyacı kar ısında esnekle en ya-
sal düzenlemelerin uygulatılmasını sa lamak da giderek 
zorla makta ve i  denetimi ko ullarını da zorla tırmak-
tadır.

Çalı anların kazanılmı  haklarını yitirdikleri, ya ama
ve çalı ma ko ullarını a ırla tıran geli meler kar ısında
savunmasız bırakıldıkları günümüzün küreselle en ser-
maye piyasalarının dayattı ı ko ullar altında i  denetimi-

nin önemi artmaktadır.  denetiminin amacı çalı anların
korunmasına katkı yapmaktır. Ancak yukarıda sözü edi-
len geli meler i  denetim sisteminin bu amaç do rultu-
sunda etkinlik göstermesini güçle tirmi tir.

Devleti sosyal boyutundan arındırma giri imleri di er
toplumsal kurumları oldu u gibi, i  denetimini de ya a-
nan sorunlar kar ısında etkili taraf veya gözlemci olmak 
ikilemiyle kar ı kar ıya bırakmı tır.

Çalı anların sa lı ının korunması ve güvenli inin
sa lanması etkinliklerinde i  denetimi, ulusal ve sektörel 
politikalar ve eylem planları olu turmak, bunların uygu-
lanması için bilimsel, teknik destek sa lamak, kurallara 
uyulup uyulmadı ını izlemek ve ilgili taraflar arasında i -
birli i ve e güdüm sa lamak olarak sıralanan giri im yön-
temleriyle en etkili kurum olma olanaklarına sahiptir.

Dünyada oldu u gibi Türkiye’de de i  denetimi; i in
sürdürülebilirli inin sa lanmasında ve çalı anların ko-
runmasında etkin bir rol üstlenmelidir. Tüm olumsuz 
geli meler kar ın, bu e ilimleri göz önünde bulunduran 
bir yeniden yapılanma planını ya ama geçirmek kaçınıl-
mazdır.

 Tefti  Kurulu Ba kanlı ı tarafından etkin ve sürdü-
rülebilir yeni bir denetim modeli olu turulmasına yöne-
lik çalı malar yapılmakta olup  Müfetti leri Derne i de 
bu çalı maların her a amasında katkı vermek amacıyla
giri imlerini sürdürmektedir. Dünyada tefti  sistemleri-
nin yapısı ve dönü ümünü inceledi imizde de, önlemeye 
yönelik politika ve tefti  yöntemlerinin uygulandı ı gö-
rülmektedir. Bu çerçevede geli tirilecek denetim modeli, 
i yerlerinde i  sa lı ı ve güvenli i tedbirlerinin alınma-
sını daha etkin olarak temin edecek, idari yaptırımların
yanında bilgilendirici, özendirici, yönlendirici nitelikte 
“Önleme Odaklı Etkin Denetim” anlayı ına geçilmelidir.

yerlerinde i  sa lı ı ve güvenli i önlemlerinin bü-
yük kısmı bu i yerlerinin henüz kurulu  a amasında
alınması gerekli önlemlerle ilgilidir. Bu nedenle, i yer-
lerinin kurulu  a amasında Çalı ma ve Sosyal Güvenlik 
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Bakanlı ından almaları gerekli olan kurma ve i letme
belgelerinin verilmesi, önem arz etmektedir. Özellikle, 
kimyasal maddelerle çalı an i yerleri gibi i  sa lı ı ve gü-
venli i açısından yüksek risk ta ıyan i yerleri açısından,
i yerlerinin faaliyete geçtikleri dönemde “i  sa lı ı ve 
güvenli i açısından uygun” olduklarına ili kin “i letme
belgesi”, i  kazalarının önlenmesine hizmet edici bir un-
surdur. Bu yasal zorunluluklar, ülkemizde 2004 yılından
bu yana i  mevzuatında yapılan de i ikliklerle, i yerle-
rinin kurulu  prosedürünü kolayla tırmak amacıyla bü-
yük ölçüde azaltılmı tır.

4857 sayılı  Kanunu ekindeki eski (yürürlükten 
kaldırılan) yeri Kurma zni ve letme Belgesi Alın-
ması Hakkında Yönetmeli e göre; “Sanayiden sayılan
i lerde 10 ve daha fazla ki inin çalı tı ı i yerlerinde,
çalı an sayısına bakılmaksızın, tehlikeli kimyasal mad-
delerin üretildi i, kullanıldı ı ve depolandı ı i yerlerin-
de” (26.12.2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalı malarda Sa lık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeli in 4. madde-
sinde tanımlanan i yerlerinde) ve “in aat ve maden i -
yerleri ile ta  ocaklarının sabit tesislerinde” kurma izni 
ve i letme belgesi alınması zorunlulu u, 04.12.2009 ta-
rih ve 27422 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve halen 
yürürlükte olan letme Belgesi Hakkında Yönetmelik ile 
de i tirilmi tir. Mevcut Yönetmeli e göre; i letme bel-
gesi alma zorunlulu u, “ i yerlerinde sanayiden sayılan
i lerin yapılması” ve “50 veya daha fazla i çi istihdam 
edilmesi” ko ulunu ta ıyan i yerleriyle sınırlandırılmı -
tır. Yönetmelikle bazı i ler de i letme belgesi alınması
zorunlulu u olan i lerden muaf bırakılmı tı. (Yapı le-
rinde Sa lık ve Güvenlik Yönetmeli i, Yeraltı ve Yerüstü 
Maden letmelerinde Sa lık ve Güvenlik artları Yönet-
meli i, Sondajla Maden Çıkarılan letmelerde Sa lık ve 
Güvenlik artları Yönetmeli i)

Her iki Yönetmelik kapsam olarak kar ıla tırıldı ın-
da; eski yönetmeli in hem i çi sayısına bakılmaksızın
tehlikeli kimyasal maddelerin üretildi i, kullanıldı ı ve 
depolandı ı i yerlerini; kimyasallarla ilgili olmayan ve 
sanayiden sayılan i lerde ise 10 ve daha fazla ki inin ça-
lı tı ı i yerlerini, in aat ve maden i yerleri ile ta  ocak-
larının sabit tesislerini, kurulacak i yerinin projeleri 
üzerinden yapılan inceleme sonucunda verilen kurma 
izni ve i letme belgesi alımı için kapsadı ı; halen yürür-
lükte olan Yönetmeli in ise sadece i letme belgesi için 
ve sanayiden sayılan i lerin yapıldı ı, 50 veya daha fazla 
i çi istihdam edilen i yerlerini kapsadı ı in aat, maden 
i kollarının istisna tutuldu u; di er bir deyi le i letme
belgesi yükümlülü ündeki i yerleri alanının daraltıldı ı
görülmektedir.

Halen yürürlükte olan yeni Yönetmelikle kimyasal 
maddelerin üretildi i, kullanıldı ı ve depolandı ı i yer-
leri için 50 i çi sayısının dikkate alınması ile bu sayının
altında i çi çalı tıran; akaryakıt istasyonları, parlayıcı
madde dolum tesisleri de dahil olmak üzere yangın ve 
patlama yönünden pek çok riskli i yerleri i letme belgesi 
alma zorunlulu u kapsamı dı ında kalmı tır. Ülkemiz-
deki i  kazalarının önemli bölümünün elli i çiden daha 
az i çi çalı tıran i yerlerinde meydana geldi i dü ünül-
dü ünde konu daha da önem kazanmaktadır.

Son dönemde Ankara OST M’deki i yerlerinde ya-
anan patlama olayları da dikkate alındı ında; özellikle 

tehlikeli kimyasal maddelerle çalı ma yürütülen i yerle-
ri için i letme belgesi alma zorunlulu u kapsamının ve 
kurma izni konusunun yeniden de erlendirilmesinin ge-
reklili i ortaya çıkmaktadır.

Yeni Yönetmelikle i verenin talebi üzerine i let-
me belgesi derhal düzenlenerek verilmekte ve denetim 
daha sonra yapılmaktadır. Denetimde noksanlık tespit 
edilmezse i letme belgesi kesinle mektedir. yerinde
mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, aykırılı ın
giderilmesi için i verene üç ayı geçmemek üzere süre ve-
rilmekte; verilen süre sonunda aykırılıkların giderilme-
mesi durumunda idari para cezası uygulanarak i yerinin
i letme belgesi iptal edilmektedir. verenlerin nezdinde 
ço u zaman i  sa lı ı ve güvenli i yönünden noksansız
bir i yeri anlamına gelen i letme belgesinin, i verenin
talebi üzerine ve ba kaca bir i leme gerek kalmaksızın
aynı gün içinde bölge müdürlüklerince düzenlenerek ve-
rilmesi konunun anlam, önem ve a ırlı ını ortadan kal-
dırmaktadır.

Yeni Yönetmeli in 5. maddesinde; Yönetmelik kapsa-
mında bulunan tüm i yerlerine “ yeri Açma ve Çalı ma
Ruhsatı” düzenlenmeden önce bölge müdürlü ünden
i letme belgesi alınmasının zorunlu oldu u belirtilmi -
tir. letme belgesi, i yerlerinin açma ve çalı ma ruhsatı
alımı ile ili kilendirilerek de erlendirildi inde, i veren-
lerce ço u zaman bürokratik bir engel olarak görülmek-
tedir. Oysa, i çilerin sa lık ve güvenli i öncelik olmalı
ve gerekiyorsa i yeri daha geç ancak daha güvenli olarak 
çalı maya ba lamalıdır. letme belgesi alınması Çalı ma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı dı ındaki kurumlarca yü-
rütülen açma ve çalı ma ruhsat i lemlerinden ayrılarak
de erlendirilmeli ve i letme belgesi almaksızın açılan i -
yerlerine kapatma da dahil olmak üzere bugünkünden 
daha a ır yaptırımların da olaca ı yeni yasal düzenleme-
ler getirilmelidir.

letme belgesi konusu de erlendirilirken unutulma-
ması gereken bir ba ka önemli konu da i letme belgesinin 
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i yeri üretime ba larken i  sa lı ı ve güvenli i yönünden 
denetlenerek noksanlık olmaması durumunda verildi i;
denetim dönemi için tespitlerin yapıldı ıdır.  kazala-
rının önlenmesi amacıyla, risklerin de erlendirilmesi ve 
e itim ba ta olmak üzere i yerlerinde yürütülecek koru-
yucu çalı malar, konunun uzmanı ki ilerce devamlı ve 
sistemli olarak i yerlerinde sürdürülmelidir.

 kazaları için alınacak i  sa lı ı ve güvenli i ön-
lemlerinin belli bir maliyeti bulunmaktadır. Ancak, bu 
konuda yapılacak harcamalar i  kazalarının ortaya çı-
karttı ı maliyet ve sonuçlar ile kıyaslanamayacak kadar 
dü üktür. Ço u zaman i  sa lı ı ve güvenli i önlemleri 
i veren tarafından bir maliyet unsuru olarak görülebil-
mektedir. Oysa, alınacak önlemler, i  kazaları ve meslek 
hastalıklarını azaltan, verimli i ve üretim artı ını sa -
layan düzenlemeler olarak de erlendirilmelidir. Ayrıca
devlet, sosyal devlet ilkesi ve önce insan sloganını göz 
önüne alarak i  sa lı ı ve güvenli i yatırımlarını te vik
ederek desteklemelidir.

Kazaların önlenebilmesi için bilimsel ve teknik ya-
tırımların yanı sıra, ölümlü kazaların yo un ya andı ı
maden sektörü ba ta olmak üzere ta eronla manın kal-
dırılması, sendikaların ta eronla manın kaldırılması ve 
i yerlerinde i  sa lı ı ve güvenli i önlemlerine eksiksiz 
uyulması için mücadele etmesi gerekmektedir.

Ta eronla mayla birlikte i in bölünmesi, yetki ve so-
rumluluk karma ası ve yönetimsel bo luklar yaratmakta, 
alınacak önlemleri ve i letme içi denetimi zorla tırmak-
ta, aksamalara yol açmaktadır. Bu sorunlar ortadan kal-

dırılmadıkça, i  denetiminin mevcut yapı içinde aldırdı ı
önlemlerle, i  kazalarını bütünüyle önlemek mümkün 
de ildir.

verenler ve i veren örgütleri kazaların önlenmesi 
amacıyla yapılacak çalı maları, bugün oldu undan daha 
kararlı ve güçlü bir biçimde yürütmelidir. çi sendika-
larının da i  kazalarının önlenmesi, i yerindeki sa lık
ve güvenlik risklerinin giderilmesi için ısrarlı ve kararlı
davranarak, sorunun çözümüne katkı verilmesi için tüm 
olanaklarını kullanmaları gerekmektedir.

 müfetti lerinin mesleki ve sivil toplum örgütü olan 
 Müfetti leri Derne i, kuruldu u 1998 yılından bu 

yana i çi ve i veren kurulu larını bir araya getirerek ça-
lı ma ya amındaki önemli sorunların tartı ılmasına, çö-
zümler üzerinde uzla ılmasına ortam yaratmakta, daha 
demokratik ve güvenli çalı ma ya amı için mücadeleye 
destek vermekte olup i  kazalarının önlenmesi açısından
her türlü katkıyı sa lamayı bir görev olarak kabul etmek-
tedir.

Kazaların önlenmesi amacıyla i  müfetti leri bugü-
ne kadar, saha deneyimi ve bilgi birikimleri ile büyük 
katkılar yapmı lardır ve yine aynı gayret ve özenle ça-
lı malarını geli tirerek sürdüreceklerdir.  sa lı ı ve 
güvenli i alanındaki sorunların ortadan kaldırılması ve 
i  kazalarının önlenmesi, yalnızca tefti ler yoluyla müm-
kün de ildir. Tefti  faaliyetlerinin yanında, ba ta i veren
ve i çi sendikaları, meslek odaları olmak üzere konu ile 
ilgili tüm tarafların i birli i içinde sürekli çalı malar yü-
rütmesi gerekmektedir.

Ostim’de  Sa lı ı ve Güvenli i
 Mehmet GEVHER / Ostim OSB  Sa lı ı ve Güvenli i Koordinatörü

Ostim OSB’de bilindi i üzere; çe itli ticarethane, 
imalathane, depo hizmetleri faaliyetlerinde bu-
lunan irili ufaklı yakla ık 5000 civarında i yeri

bulunmaktadır.

Bu ise; yine yakla ık ortalama 50000 civarında insa-
nın geçimini sa layan bir istihdam sahasıdır.

Günümüz artlarında i sizli in giderilmesi son dere-
ce önemli bir olgudur.

Bu yönüyle; yıllardır istihdamı sa layan ve milli eko-
nomiye katkıda bulunan ve her türlü imalatların yapıl-

dı ı bölgemizin son derece önemli oldu unu özellikle 
belirtmek isteriz.

Pek tabidir ki; belirtilen bu i lerin yapılması yeti mi
kalifiye insan unsuruna dayanmaktadır.

Bu dü ünce ile Ostim OSB idaresi olarak; çalı anların
sa lık ve güvenli ine son derece önem vermekteyiz ve 
verilmesi için de gerekenlerin yapılmasını her kurum ve 
kurulu tan istemekteyiz.

Bu nedenle; bünyemizde ODEM (Ostim danı man-
lık ve e itim merkezi) unvanlı ayrı bir birim olu turmak
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sureti ile gereken e itim ve danı manlık hizmetleri ver-
mekteyiz.

Yine; bölgemizde ve hatta tüm dünyada çevre ve hij-
yen artları ile güvenlik unsurunun en üst düzeyde olma-
sı ve korunmasının son derece önemli oldu unun bilinci 
ile; Yıllar önce “Çevre ve Güvenlik” müdürlü ümüzü
olu turmu  bulunmaktayız.

Bir ba ka faaliyetimiz ise; Gerek çalı anlarımızın sa -
lı ı ve güvenli i ve gerekse i verenlerimizin “Çalı ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlı ı ve ba lı kurulu larda” i  ve 
i lemlerinin rahat takibi ve zaman tasarrufu için; 2005 
yılında “Tek Çatı” unvanı ile bölgemizde “Çalı ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlı ı” ile protokol yapılarak gerekli 
yer tashihini ve di er mü temilat konusunda tüm i lem-
leri yapmı  bulunmaktayız.

Ayrıca; Çalı anlarımızın sa lı ı ve güvenli i ile mal 
ve canın korunmasına yönelik ODEM (Ostim danı man-
lık ve e itim merkezi) aracılı ı ile “i  sa lı ı ve güven-
li i” konusunda danı manlık ve hizmet alımı yapılarak
bölgemizdeki i verenlerimizin hizmetine ücreti mukabili 
sunmu  bulunmaktayız.

Bir ba kası ve önemlisi ise; Ostim OSB idaresi olarak; 
mevcut yasa ve yönetmeliklere göre zorunlu olmadı ımız
halde insana verdi imiz de er nedeni ile; bünyemizde bir 
“i  sa lı ı ve güvenli i” uzmanlı ı ve koordinatörlü ü
olu turarak; konusunda uzman emekli teknik bir ba  i
müfetti i ve (A) sınıfı belgeli i  sa lı ı ve güvenli i uzma-
nı ile hizmet alımı sözle mesi yapmı  bulunmaktayız.

Ostim OSB idaresi olarak; Belgeli bir i yeri hekimi ile 
anla ma yapılmak sureti ile gerekli çalı malara ba lamı
bulunmaktayız.

Ostim OSB idaresi olarak; mevcut yasa ve yönetme-
liklere göre zorunlu olmadı ımız halde; “i  sa lı ı ve 
güvenli i” kurulu olu turmak sureti ile çalı malara ba -
lanılmı tır.

Yangın ve acil durumlarla ilgili; mevzuatın tamam-
lanması ve olması muhtemel acil durumların bertarafı
için; Çalı anlarımızın e itimleri ile ekiplerin olu turul-
ması sa lanmı  ve gerekli alarm ve tahliye denemelerinin 
en az altı ayda bir yapılması için; konusunda uzman ku-
rulu larla anla ma yapmı  bulunmaktayız.

Ayrıca; Bölgemizden bulunan i yerlerimizin ruhsat-
landırma i lemleri 4562 sayılı yasa gere ince idaremizce 
yapılması nedeniyle ruhsatlandırma a amasında; belirti-
len yasanın ilgili maddeleri gere ince; i yerlerimizin ”i
sa lı ı ve güvenli i” yönünden uygunlu u ya da uygun-
suzlu u tespit edilerek uygun olmayanların uygun hale 
getirilmesine müteakip ruhsat verilmektedir.

Tüm çalı anlarımızın “i  sa lı ı ve güvenli i” yönün-
den bilgilendirilmesi ve bu konuda gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi için; konusunda uzman, e itici belgeli A sı-
nıfı i  güvenli i uzmanı tarafından e itim verilmekte ve 
bu e itimler belgelendirilmektedir.

Ostim OSB idaresi olarak; kısaca bahsetti imiz bu fa-
aliyetlerin yapılmasına ra men birçok yerde oldu u gibi 
maalesef tüm “Türkiye” de oldu u gibi bölgemizde de 
müessif i  kazaları olmaktadır.

Bu kazaların sıklı ı, mal ve can kaybına sebep olma-
ları ise; kanaatimizce;

a- veren boyutunda;

1- “  sa lı ı ve güvenli i” yönünden birçok i vere-
nimizin ve çalı anlarının halen yeterli düzeyde e itimsiz
olması ve bu nedenle; kayıtsız kalması,

2- Bu konuda; yapaca ı küçük maliyetli tedbirleri al-
mayarak; i  kazası sonrasında daha çok boyutlu maddi 
ve manevi maliyetlere u rayaca ının halen farkında ol-
maması,

3- Çok küçük tedbirlerle çok büyük kazaları önleye-
ce i bilincinde olmaması,

4- lgi gösterenlerin ise; “  sa lı ı ve güvenli i” ted-
birlerine uyulup uyulmadı ının takibinin yapmaması/
yaptırmaması,

5- imdiye kadar bir kaza olmadı “bundan sonra mı
olacak” zihniyetinde olması,

6- Makine ve aksamların peryödik bakım ve kontrol-
lerinin (basınçlı kaplar, kaldırma araçları havalandırma
sistemleri, topraklama kontrolleri v.b) yapmaması/yap-
tırılmaması,

7- Elektrikle ilgili gerekli ve tüm tedbirleri almama-
sı/aldırmaması,

8- Yüksekte çalı malarda uygun ve yeterli tedbirleri 
almaması/aldırmaması,

9- Dar ve kifayetsiz yerde çalı ma yapılması,

10- Tertip, düzen ve termal konfor (aydınlatma, ha-
valandırma, ısı, nem, gürültü v.b) artlarının uygun hale 
getirilmemeleri

11- Parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli kimyasallar hak-
kında gerekli bilgilere sahip olunmaması,

12- Yaptıkları i lerle ilgili; ciddi risk de erlendirmesi
yapmamaları/yaptırmamaları,

13- Kullanılan makine ekipman ve kimyasallarla ilgili 
talimatların hazırlanmaması,
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14- Yasalarla belirlenen mesai saatlerine uyulmaya-
rak çalı anların motivasyonun bozulması,

15- Ki isel koruyucuların verilmemesi ya da verilse 
dahi; kullanılıp kullanılmadı ının takip edilmemesi/etti-
rilmemesi,

b- çiler (çalı anlar) boyutunda;

1- Çalı anların; halen yeterli düzeyde “mesleki ve 
teknik e itim”li olmamaları,

2- Çalı anların; halen yeterli düzeyde “i  sa lı ı ve 
güvenli i” konusunda e itimli olmamaları,

3- Çalı anların; halen yeterli düzeyde “ki isel koruyu-
cu donanımları” kullanma alı kanlıklarının olmamaları,

4- Çalı anların; Parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli kimya-
sallar hakkında gerekli bilgilere sahip olmamaları,

5- yerinde; vurdumduymaz, lakayt, nemelazımcı,
ilgisi olmayan i e karı maları, ben bu i i biliyorum gibi 
yanlı  tavır, dü ünce ve uygulama yapmaları,

c- Devlet boyutunda;

1- Her ne kadar 4857 sayılı i  kanunu ve bu kanunla 
de i ik 5763 sayılı kanunun ilgili maddelerinde i  kaza-
larının önlenmesine yönelik maddeler bulunması ve her 
konuda çe itli yönetmelikler çıkartılmasına ra men; uy-
gulamadaki eksikliklerin olması,

öyle ki;

a- lk defa kurulmakta olan i  yerinin “i  sa lı ı ve 
güvenli i” kurallarına uygun olup olmadı ının tespit 
edilmemesi (kurma izninin kaldırılması)

b- 17/12/2004/25673 tarih ve sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan “ yeri Kurma zni ve letme Belgesi Alın-
ması Hakkında Yönetmelik” in. 04.12.2009/27422 ta-
rih ve sayılı resmi gazete yayınlanan “ letme belgesi 
yönetmeli i”nin 9/1 maddesi gere ince yürürlükten kal-
dırılarak 50 ve daha yukarısında i çi çalı tırılan i yerleri-
ne yönelik hale getirilmesi,

c- 50 den az i çi çalı tıran i verenler açısından; i let-
me belgesi alma zorunlulu unun kaldırılması i verenler
açısından ba langıçta lehlerine gözüküyorsa da, denetim 
görmemesi yönüyle de muhtemel olacak kazalarda mad-
di ve manevi yönden çok daha aleyhine olaca ı göz ardı
edilmesi. Aynı unsur; yeni açılacak i yerleri için “kurma 
izni” içinde geçerlidir.

d- Bazı yaptırımların 50’den az i çi çalı tıran i yer-
lerine uygulanmaması, ( SG uzmanı, yeri hekimi, SG
kurulları olu ması gibi)

2- Etkin, yo un ve e itim amaçlı peryödik denetim ve 
gözetim yapılmaması,

3- Denetimlerin; tahrik edici de il, te vik edici, cay-
dırıcı de il, ikna edici ve e itici yapılmaması,

4- Yapılan bu denetimler sonucunda; yaptırımları
yapmayanlar hakkında ciddi manada caydırıcılı ın ol-
maması,

5- Yeterli, bilgili, mevzuata hakim, pratik bilgisi ol-
mayan ve donanımlı denetim elamanların bulundurul-
maması,

6- Çe itli ve yeterli “i  sa lı ı ve güvenli i” etkinlik-
lerinin yapılmaması,

7- Çıkartılan yönetmeliklerin; sanayideki uygulama-
lar da göz önüne alarak ve altyapı olu turarak çıkartılma-
ması, ayrıca; bu yönetmeliklerin çeli kilerle dolu olması
nedeni ile; Mahkemelerce yürürlü ünün durdurulması,

8- Gerek i verenlerin ve gerekse i çilerin yeterli e i-
timleri konusunda ciddi manada etkinlikler ve çalı ma-
ların yapılmaması ya da yetersiz kalması,

9- Her defasında ve kaza olduktan sonra hamasi ko-
nu maların yapılması ve bilahare unutularak ciddi ve 
uygulanabilirli i olabilecek tedbir ve te viklerin alınma-
ması,

10- Sözde i verenin lehine gibi gözüken ve fakat ne-
ticede i  kazasını ve meslek hastalı ını önleyecek bazı
yasal mevzuatların de i tirilmesi ya da uygulamadan 
kaldırılması,(i letme belgesi ve kurma izninde oldu u
gibi)

11- Alt i verenlik sisteminin tamamen i çilerin sa -
lı ı ve güvenli i yönünden aleyhte kullanılması ve bu 
konuda 4857 sayılı yasanın 2. Maddesindeki bölünemez 
i lerin ciddi manada Çalı ma ve sosyal güvenlik bakan-
lı ınca takibi ve denetlenmesinin yapılarak muvazaanın
tespit edilememesi,

O halde ne yapılmalıdır?

1- Öncelikle; bölgemizde; 2005 tarihinde “Tek Çatı”
unvanı ile “Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı” ile 
yapılan protokolün 5/5 maddesi gere ince “i  sa lı ı ve 
güvenli i” yönünden gerekli ve yeterli danı manlık ve 
e itim hizmetlerinin etkin bir ekilde bakanlıkça yerine 
getirilmesi,

2- verenlerimizin “i  sa lı ı ve güvenli i” yönünden 
yasal ve fiziki noksanlıklarının giderilmesine yönelik ya-
zılı ve görsel basında belirlenecek zaman dilimlerinde 
bilgilendirilmesi ve bu yönüyle bölgemizin bakanlıkça
pilot bölge seçilmesi,
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3- Çalı anlarımızın (i çilerimizin) “i  sa lı ı ve gü-
venli i” yönünden yasal ve fiziki noksanlıklarının gi-
derilmesi için; ciddi ve etkin olarak e itimlerinin ya-
pılmasına yönelik bakanlıkça programlar yapılması ve 
uygulanması,

4- Bu konulardaki i verenlerimizin maliyetlerinin 
devletin tüm birimlerince ciddi manada kabullenilerek 
gereken her türlü te vik edici maddi ve manevi destek-
lerin yapılması, bu manada; i verenlerimize hibe ya da 
uzun süreli ve faizsiz kredi sa lanması,

5-  sa lı ı ve güvenli i yönünden yetkili uzman 
kurulu ların masraflarının Devletçe kar ılanarak i ve-
renlerimizin danı manlık hizmetlerinin yapılmasına su-
nulması,

6- Bakanlıkça sayıca yeterli olmayan denetim elaman-
larına takviye olması ve hatta geçi  olması bakımından
sa lı ı ve güvenli i yönünden yetkilendirilmi  özel ku-
rum ve kurulu ların devlet adına ve bir plan dâhilinde 
denetim yetkisinin verilmesi (Örnek; Yeminli mali mü-
avirlik hizmetleri gibi) 

7- Özellikle; 4857 sayılı yasanın 4. maddesinde be-
lirtilen istisnai i yerlerinin haricindeki tüm i yerlerinin
de 50 sayısına bakılmaksızın etkin, peryödik ve e itim
amaçlı denetimlere tabi tutulması ve yaptırımların ciddi 
manada uygulanması,

8- “  sa lı ı ve güvenli i” konusunda hassas olan ve 
haliyle bir harcama yapan i verenlerin bu konuda hassas 
olmayan i verenlere kar ı rekabet gücünü artırıcı tedbir-
lerin alınması

9- “ yeri Kurma zni ve letme Belgesi Alınması”
konusunun tekrar gözden geçirilerek; 50 sayısına ba-
kılmaksızın ve özellikle; Parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli 
kimyasallar üreten, depolayan, kullanan i yerlerinin zap-
turapt altına alınması hususunda acilen gerekli mevzuat 
de i ikliklerinin gerçekle tirilmesi,

10- letme belgesi alma müracaatlarında i verenleri-
mizin ma duriyetlerinin önlenmesi bakımından; bakan-
lıkça bu konudaki denetimlerin ivedi bir ekilde yapıl-
ması,

11-  sa lı ı ve güvenli i yönünden yapılan denetim-
lerin; aceleci olmayacak ekilde, peryödik, etkin, yo un
ve e itim amaçlı yapılması,

Yukarıda kısaca ve özlü bir ekilde tespit ve tavsiyele-
rimizle ilgili; tüm kurum ve kurulu ların üzerine dü en
her türlü katkıyı yapmasını bekliyor ve tüm kamuoyu ve 
ilgili ve yetkili birimlere iletmeyi kutsal bir vazife bildi i-
mizi özellikle belirtmek istiyoruz.

Kazasız çalı malar dile iyle.

Yeterince Üzülüyor musunuz?
 Rahmi NAN / Yüksek Elektrik Mühendisi,  Müfetti i

Günümüz insanı medya bombardımanı altında 
toplumsal sorunlar konusunda duyarsızla -
tırılmı  durumdadır. Ba ka bir ifade ile gü-

nümüz insanına medya sayesinde yönlendirilmi  du-
yarlılık kazanmı tır. Yönlendirilmi  duyarlılık nedir? 
Medyanın haber yaptı ı bir olay reel bir bakı la toplu-
mu çok etkileyen bir olay olmamasına kar ın ertesi gün 
o toplumun en önemli konusu haline gelebilmektedir. 
Ya da çok önemli bir konu bahsedilmeyen veya 5-10 
saniye ile geçi tirilen bir haber olabilmektedir. Yön-
lendirilmi  duyarlılık derken kastetti imiz budur. Bu 
yönlendirilmi  duyarlılık ve balık hafızaların (çabuk 
unutmamızın) ço unlu u ile toplumun önemli prob-
lemleri zihnimizin tozlu raflarında tozdan görünmez 
hale gelmi tir.

Trafik kazaları bu duruma en uygun örnektir. He-
pimizin her gün, haberler içinde haber niteli i olanla-
rın yayımlandı ı kazaları nasıl izledi i meydandadır.
Bu kazalar büyük kazalardır. En az birden fazla ölümün 
oldu u, cesetlerin gazete ka ıtlarıyla örtüldü ü, firma 
isimlerinin yine medya marifetiyle karartıldı ı kazaları
görürüz ekranlarımızda. Duyarsız yüre imiz ne kadar 
ölü varsa o kadar saniye üzülür, sonra normale döner. 
Yani unutur gider. Yurdun çe itli yerlerinde meydana 
gelen trafik kazalarında toplam u kadar ki i öldü habe-
ri ise, gece yanımızdan geçen bir sivrisinekten daha az 
rahatsız eder bizi.

Çözümün imkansız oldu una kanaat getirdi imiz
durumlar için, üzülmenin yersiz oldu unu dü ünen,
do u zihniyetinin uzantısıdır bu durum belki. Nasılsa
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çözemeyece iz, ya da ben çözemem, o halde üzülmeme 
de gerek yok” gibi bir yakla ımdır bu. Ve maalesef bu 
durum çözümün bir parçası olabilecek ki ilerce de ka-
nıksanmı  bir durumdur. Trafikle ilgili olan herkesin el 
atması, çözüm yollarının ara tırılması ve çözülmesi gere-
kirken, bizi, ço u zaman, birkaç saniye üzen bir durum 
olarak kalmaktadır trafik kazaları. E imiz, dostumuz ya 
da bir yakınımızın ba ına gelmemi se. Sizce trafik kaza-
larına yeterince üzülüyor muyuz?

 kazaları bu açıdan trafik kazalarından daha kötü 
ve daha ansız durumdadır. Trafik kadar herkesi etkile-
medi i dü ünülerek (sadece, i çileri etkiliyor mantı ıyla
belki) medyada hiç yer almazlar. Birden fazla ölümün ol-
du u durumlar kısaca gösterilir. Trafik kazaları gibi, or-
tada paramparça olmu  metal yı ınları olmadı ı, çarpı -
ma anını gösteren mobese görüntüleri olmadı ı için belki 
görsel bir etkileyicilik de bulunmadı ından haber de eri
de yoktur medya açısından. Bir i  kazası oldu unda (bir-
den fazla ölü yaralı oldu unda), örne in bir göçük. Bir 
toprak yı ınını gösteririler, göçük altında kalarak ölmü
veya yaralanmı  i çiler için. Veya olay yerine geldi i hız-
la gitmedi i ortada olan ve olay yerinden hızla uzakla an
bir ambulans görürüz defalarca ekranda. Her konuyu, 
pireyi deve yaparak anlatmaya çalı an genç muhabirlerin 
tela lı ba ırmaları arasında unutulmaya aday olarak du-
rur birden fazla ölümle sonuçlanmı  i  kazaları.

 kazasında ölen sayısı 5-10 i çiden fazla ise, “yetki-
liler” yetkili olduklarını ve her medyatik olaya sahip çık-
tıklarını göstermek için olay yerine gider ve “halkımıza
ba  sa lı ı ve geride kalanlara -olayı çabuk unutmaları
için belki de- sabır niyaz ederler. Üzülmü  gibi duran ye-
terince üzülmemi  bu “yetkililer”.

Çözümde bir rolü olacaklar da bu büyük i  kazaları-
nı önemserler ba ta. “Kimin ne kadar sorumlulu u var 
bu i  kazasında” noktasına gelinir. Medyanın ileti imi ile 
kurumlar, ki iler birbirlerini suçlar. Kasıt unsuru olma-
dı ı (hukukta taksirli suçlar kavramı içinde de erlendi-
rilen ihmal ve önemsememekten, savsaklamaktan kay-
naklanan olaylar olarak de erlendirilir i  kazaları) için 
daha bir kolay unutulma noktasına gelir. Ve geldi i bu 
noktada “problemi çözebilecek” ki ilerce de unutulması
kolayla ır. Bu kolaylık içinde de unutulur gider. Yeterin-
ce üzülmemi seniz.

imdi sizi “biraz” üzebilmek için görünmeyen, gös-
terilmeyen gerçeklerden bahsedelim. Gece yarısı evinde, 
karanlıkta, lambayı yakmaya giderken dizini sehpanın
kö esine vurup canı acıyan birinin durumuna dü ür-
mek sizi amacımız. Belki canınız acır, biraz üzülürsünüz 
diye.

Ülkemizde günde ortalama 5 i çimizi topra a veririz 
i  kazaları sonucu. Çok çalı tı, tehlikeli yerlerde çalı tı,
“dikkatsiz çalı tı” diye. 2009 yılı istatisti i bunu gösteri-
yor. Bu olaylar medyada yer almaz çünkü ayrı ayrı yer-
lerde birer birer ölmü lerdir. Her gün olan, ola an ey-
lerdendir. Haber de eri yoktur. Gazetelerin 3. Sayfasında
bir kaçı kibrit kutusu büyüklü ünde yer alırlar. Ço u
zaman görmeden bakıp geçti imiz 3.sayfalarda. Fakat si-
yasi veya ticari destek olsun diye, i yerlerine neredeyse 
zorunlu bırakılan yerel gazetelerde, önemli yer ayrılır bu 
i  kazalarına. Okunmayaca ı bilinip gönül rahatlı ıyla
her eyin serbestçe dile getirildi i bu gazetelerdeki kaza 
yazıları, antitank mayınlarına benzer. Üzerine basılsa
bile patlamayan antitank mayınları gibi rahatça durur-
lar yazıldıkları yerlerde. Mezarlarında yatan genç i çiler
gibi. Yeterince üzülür müyüz?

Tekrarlıyoruz. Yurdun çe itli yerlerinde meydana gel-
mi , tek tek ölümlü i  kazalarından ço u kez haberimiz 
olmaz. Bir ki i ölmü tür veya a ır yaralanmı tır. Haber 
de eri yoktur. Haber olmaz. Biz de üzülmeyiz. “Bilmedi-
imiz, duymadı ımız eye niye üzülelim ki?”

imdi gelelim bu kazalarda yaralanan, ölmeyen, bu 
nedenle haber merkezlerinde haber hazırlanırken sözü 
bile edilmeyen kazalı i çilerimize. Bu i çilerimiz ço u
kez sosyal haklarından habersiz, çaresiz devlete ve top-
lumuna küsmü , gönül kırgınlı ı içerisinde ayakta dur-
maya, hayatta kalmaya çalı ırlar. Ve bu i çilerin yakla ık
onda biri bakıma muhtaç halde ömürlerini sürdürmeye 
çalı ırlar. Ölümlü kazaların 10 katı yaralanmalı kazalar 
olarak belirtildi inde (2009 yılı verileri) ve bu yaralı i -
çilerin onda biri de bakıma muhtaç hale geldi ine göre 
her yıl istatistiklerde verilen ölümlü kaza ve i çi sayısını
2 katı alabiliriz. Böylece aslında i  kazalarında yılda kay-
betti imiz ki i sayısı 4500 civarındadır. Bu rakam 2010 
yılı trafik kazalarında kaybettiklerimizden fazladır. Bun-
ları bilmeyiz. Çünkü medyadan bize iletilmemi tir. Ha-
ber de eri olmadı ı için bilmeyiz. Bilsek üzülür müyüz? 
Yeterince…

 kazası geçirmi  yaralanmı  i çilerimizin yakla ık
yarısına i verenleri ilk aylarda yardım eder. Çalı madı ı
halde maa larını öder, tedavileri için araç temini veya bir 
refakatçi sa lamaya çalı ır. Toplumsal sorumluluk bi-
linci veya çevrenin tepkisinden çekinme veya kazalı i çi
ile olan dostlu u nedeni yaparlar bu yardımları. Ve bu 
yardımlar destekler ilk aylarda devam eder tedavi süreci 
uzadıkça yardımlar azalır. çi için sıkıntılı süreç ba la-
mı tır. Tam o sıralarda gecikmeli de olsa sosyal güven-
lik kurumunun (devletin) yardımını hisseder kazalı ve 
bu süreci en az travma ile geçirir. yile meye, sa lı ına
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kavu abildi i ölçüde, kavu maya ba lar. Bu i çilerimiz
anslı insanlardır.

verenlerimizin yarısı da, devletimizin büyüklü ü
yanında kendisinin bir hiç oldu unu dü ünerek, kazalı
i çisine herhangi bir yardım ve kolaylık sa lamaz. Bel-
ki devlete ve insanlara daha önceki bir küskünlü ünün
uzantısı olarak, sosyal güvenlik primlerini ödedi i i çisi-
ne kazadan sonra devlet tarafından bakılaca ını dü ünür.
Haklıdır da devlet bakacaktır ve bakmalıdır i  kazası ge-
çirene. Ancak kazalı bu süreçte yani devletin deste inin
sa landı ı noktaya kadar neler ya ar bilinmez. Bilemeyiz 
yakınımızda böyle birini görmedikçe. Bilmedi imiz için 
de üzülmeyiz.

Ekmek alacak, dolmu a binecek parası olmayan, 
yanında bir refakatçi olması gerekirken çaresiz ve ona 

acıyan, onu tanımayan ki ilerin deste iyle hastanelerde 
tedavilerini yaptırmaya çalı an i çilerimizin durumunu 
bilemeyiz. Ya adıklarını bilemeyiz. Ve bilemedi imiz
için yeterince üzülmeyiz.

Göz görmeyince gönül katlanır diye bir sözümüz var. 
Belki i  kazaları ve bu konudaki duyarsızlı ımızı açık-
lamaya uygun bir söz.  kazaları ve bu kazaların i çile-
rimizde, onların ailelerinde ve çevrelerinde yarattı ı sı-
kıntıları görmeyince katlanıyoruz, i  kazalarına. Çünkü 
görmedi imiz için yeterince üzülmüyoruz.

Üzülmek bir erdemdir. syankar olmakla çözüm bul-
mak arasındaki insani bir noktaya daha kolay ta ıyabilir
bizi. Bu insani noktadaki duru umuzla i  kazalarının çö-
zümüne herkesin bir katkısı olması dile iyle bir kez daha 
soruyorum yeterince üzülüyor musunuz?
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na dayanıyor. Onların birikimi de 
bizim birikimimiz sonuçta ama bu 
hareket fikrini ilk kez 2010 ba ında
dillendirmeye ba ladı. 2010 yazıyla
birlikte daha çok hareket kazandı.

Kimler ba lattı?

Aynı zamanda yönetim kurulu-
muzda olan Murat Muslu var, Murat 
Zubi var. imdi ismini saymayı unu-
tabilece im çok fazla arkada ımız
var. Bunlar Sine-Sen’de örgütlüyken 
oyuncuların da artık kendilerine ait 
bir sendikaları olmaları gerekti i-
ne inanmı lar. Bunu 2010 yazıyla
birlikte daha fazla insana açtılar ve 
hummalı bir çalı ma ba ladı ve 29 
Kasım 2010’da toplandık. 550 oyun-
cu katıldı o bula maya. Oyuncular 
Sendikası’nın giri imcileri oradaki 

oyunculara sordular: “Biz böyle bir 
çalı ma yaptık, sendika kuralım mı”
diye. Onlar da “Kuralım” dediler. Bu 
550 ki inin göstermi  oldu u irade 
aslında sıfır noktası kabul etti imiz
bir yerdi. 29 Kasım’dan sonra çok 
daha hızlı çalı maya ba ladık. Önce 
ofisimizi tuttuk. Bir profesyonel ele-
manımız vardı zaten istihdam etti-
imiz onunla çalı maya ba ladık.

Amacımız da 29 Mart 2011’de resmi 
olarak kurulmaktı. Bunu da gerçek-
le tirdik. 50 kurucu üyeyle kurul-
mayı hedefliyorduk, 63 ki i olduk.

Opera ve bale sanatçıları da size 
üye olabiliyor. Onları dahil etmeye 
nasıl karar verdiniz?

17 No’lu i kolu oyun, perde ve 
gösteri sanatları alanını da kapsıyor.

Oyuncular Sendikası Kuruldu

imdi Ba rol Dayanı manın
Neden böyle bir örgütlenmeye 
ihtiyaç duydunuz? Süreç nasıl
ba ladı?

Mehmet Ali Alabora: unu anla-
dık ve gördük ki, oyuncuların hak-
larını savunabilecekleri tek model 
sendikal örgütlenme. Çünkü oyun-
cular ba lı çalı anlar oldukları için 
çalı ma hakları konusunda örgütle-
nebilecekleri tek yer sendika. Onun 
için biz de sendikamızı kurduk. 
Türkiye’de bugüne kadar oyunculuk 
alanında sendika kurulmaya çalı ıldı
ama yalnızca oyunculara ait bir sen-
dika kurulmadı. Biz onların gücünü 
ve tecrübesini de alarak 21. yüzyılda
bir oyuncular sendikası kurmayı ba-
arabildik.

Türkiye’de sanat alanında örgüt-
lülük 1960’lara hatta 50’lerin sonu-

Röportajları Uzman Yardımcımız Güldane Karslıo lu yaptı, foto rafl arı Uzman Yardımcımız Güliz Seda Basmacı çekti.
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Bizim sendikamızın açılımı da, Sah-
ne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyun-
cuları Sendikası. Dolayısıyla opera-
cılar da, dansçılar da oyuncudurlar 
aslında ve dramatik sanatların için-
deki icracılardan bir tanesidir. Dün-
yadaki birçok örnekte de operacılar 
ve dansçılar oyuncular sendikasın-
da örgütlüdürler. ngiltere ve Fran-
sa örne inde böyledir. Zaten en 
ba tan beri dramatik sanatlar içinde 
yer alan icracıların olmasına karar 
vermi tik. Yine bu süreç içinde di-
er ülkelerin birikiminden de fay-

dalanmak için Fransa Sendikası’nın
genel delegesini buraya davet ettik, 
onunla bir atölye çalı ması yaptık. 
Alman Sendikasıyla video konfe-
rans yaptık.

Hedeflerinizden söz eder misiniz?

lk hedefimizi “Ba rol Dayanı -
manın” sloganıyla ifade edebiliriz. 
Hedefimiz do ru bir örgütlenmeyi 
finansal, hukuki ve organizasyon 
olarak kurabilmek. Güçlü olabilirsek 
ondan sonra haklarımız için mücade-
le etmeye ba layabiliriz. Orta vadede 
hedeflerimiz, öncelikle sektörde si-
gortalılı ı sa layabilmek. Ba lı çalı-
an olarak 4A’lı, sigortalı olmanın ne 

demek oldu unu sektöre anlatabil-
mek. Çünkü sektörümüzde böyle bir 
sorun var. Ba lı çalı anlar olmamıza
ra men sigorta meselesinde öyle mu-
amele görmüyoruz. Kendimizi ba lı

çalı an olarak tanımlayabilirsek, oto-
matik olarak haklarımızı, yani hafta-
lık 45 saat, en fazla 66 saat çalı ma
hakkımızı bunun üzerinden talep et-
mek mümkün olacaktır. Uzun vade-
de ise bütün mesle in itibarını güç-
lendirecek ve oyuncuların var olma 
ko ullarını sa layacak bir örgütlen-
me sa lamak.

Sadece kendi i kolunuzda mı
mücadele etmek istiyorsunuz 
yoksa bütün emek dünyasıyla
birlikte bir mücadele mi 
istiyorsunuz?

Bugün 1 Mayıs’tayız. Bütün emek 
dünyasıyla birlikte yürüyece iz.

Bunun dı ında bir i birli i planınız
var mı di er sendikalarla?

u anda herhangi bir konfederas-
yonla ba lanmaksa sorunuz…

Hayır, di er sendikalarla 
i birli iniz, ortak çalı malar,
projeler anlamında bir giri iminiz
olacak mı?

Tabii ki, birçok sendikayla irti-
bat kurarak hem onların birikimle-
rinden faydalanmayı hem de birlik-
te mücadele edebilmeyi ve daha da 
önemlisi Türkiye’deki Sendikalar 
Yasası’nı orta ve uzun vadede de i -
tirebilmeyi, yasayı daha esnek daha 
Avrupa standartlarına, ILO Sözle -
melerine uygun bir hale getirebil-
mek de bizim içinde olaca ımız mü-
cadelelerden biri olacak.

Murat Bey, sendikadaki göreviniz 
nedir? Ö rendi imize göre süreç 
sizinle ba lamı .

Murat Muslu: Ben u anda geçici 
yönetim kurulu üyesiyim, e itim ve 
ara tırma birimi ba kanıyım. Sen-
dikal örgütlenme anlamında en geç 
kalmı  kesim oyunculardı. Gerçi 
bizim bir sendikamız vardı, Sinema 
Emekçileri Sendikası ama orada is-
tedi imiz verimi bir türlü elde ede-
medik. Oyuncuları oraya çekmek 
için bazı çalı malarımız oldu ama 
örgütlenme bilincinin eksikli inin
yanında oyuncuların büyük bir ço-

Oyuncular Sendikası, 63 kurucu üye ile “Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları
Sendikası” adıyla 29 Mart 2011’de resmen kuruldu. u an üye sayıları 70. Hızla
ço almayı hedefliyorlar, üye olmak için bekleyen oyuncuların önündeki en büyük 
engel ise güvencesiz çalı maları. Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlarını kendileri 
yaptırmak zorunda oldukları için sendikaya üyelik i lemlerini de yaptıramıyorlar.

1 Mayıs sabahı i li’deki Sendika Genel Merkezinde Genel Ba kan Mehmet Ali 
Alabora ile görü üp kurulu  hikayelerini dinledik. Daha sonra i li’den Taksim’e 
yürürken yol boyunca üye ve henüz üye olamayan destekçileri ile hem örgütlenme 
süreçleri hem de duygu ve dü ünceleri üzerine konu tuk. “Dünya yerinden oynar, 
oyuncu birlik olsa…” diyerek slogan atan üyelerin ya adıkları heyecana yakından
tanık olduk.

Mehmet Ali Alabora
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unlu u kendini oraya ait hissetmi-
yordu. Yani bir aidiyet sorunu var-
dı. Öte yanda tüzü ünde yazmasına
kar ın pratik olarak oyuncuların var 
oldu u alanların tümüne ili kin bir 
politikası ya da cümlesi yoktu sendi-
kanın. Kaldı ki, ismiyle de alanını si-
nema olarak daraltmı tı zaten. Oysa 
oyuncuların daha kapsayıcı bir yapı-
ya ihtiyacı vardı. Yani seti, stüdyoyu 
ve sahneyi di er bir deyi le film, ti-
yatro, opera, dans ve benzeri alanla-
rı kapsayacak, buralarda oyuncular 
adına ya anan sorunlara kar ı çö-
züm ve politika üretecek bir yapıya
ihtiyaç vardı. Oyuncuların sorunları
gün geçtikçe artıyordu çünkü. Çok 
para kazanıyorlar yanılsamasının ar-
dında bamba ka bir gerçeklik vardı.
Bu durum beni bir arayı a itti. Ba -
ka bir yol denemeliydik. Bu yol da 
oyuncular sendikası gibi görünüyor-
du. Bu konu aslında çe itli ortamlar-
da dile getiriliyordu. Ancak konuyla 
ilgili “yasal olarak mümkün de il,
sayımız yetersiz, baraj” ve benzeri 
gibi ‘ ehir efsaneleri’ mevcuttu. Peki 
o zaman fiilen neden kurmuyoruz ki 
diye dü ündüm. Kaldı ki, sendikayı
kurmak için yedi ki i yetiriyordu 
ve bizim önceli imiz zaten imdilik
toplu sözle me de ildi. Durumu o 
sırada çevremde bulunan arkada la-
rıma açtım ve onları ikna ettim. Böy-

lelikle bir efsanenin sonuna gelindi, 
kurulamaz denilen oyuncular sendi-
kası kuruldu. Görüldü ki asıl sorun 
iradeymi . O gün ortaya çıkan irade 
bugün meyvelerini yiyor diyebiliriz 
sanırım.

Murat Zubi: Geçici yönetim ku-
rulunun genel mali sekreteriyim. Biz 
bu yola aslında Murat Muslu’nun 
dü üyle ba ladık. Ben de onu takip 
ettim ve Mehmet Ali ile uzun süre 
konu tuk. Çünkü gerçekten bize 
yakı acak bir genel ba kan olacaktı.
n allah süreci devam ettiririz, ama-

cımız ço almak.

Türkiye’deki sendikal 
örgütlenmenin durumunu nasıl
de erlendiriyorsunuz?

Murat Muslu: Maalesef 12 
Eylül’ün yarattı ı tahribat devam 
ediyor ve maalesef i çi hareketi is-
tenilen düzeyde de il. Sendikal ha-
reketin istenilen düzeyde olmaması-
nın bir nedeni de var olan Sendikalar 
Yasasının anti-demokratik bir yasa 
olması. Yani insanların örgütlenme-
sinin önünde engeller olması.

Örne in Torba Kanun çalı an-
ların, emekçilerin aleyhine birçok 
madde içeriyor. Bu anlamda savu-
nulacak bir tarafı yok. Ufak tefek 
bir takım eylerle emekçileri avut-
mayı amaçlıyor. Sendikal örgütlen-
menin önünün açılması gerekiyor. 
Her türden sendikal örgütlenmeye 
izin verilmesi gerekiyor. Örgüt-
lenmeyi tek bir modele, biçime in-
dirgemenin demokratik oldu unu
dü ünmüyorum. Sendikal e itlik ve 
ço ulculu un sa lanması gerekiyor. 
Ancak bu sa landı ı takdirde sa lık-
lı örgütlenmeler ortaya çıkabilir. u
an var olan Sendikalar Yasası i kolu
esasına dayalı, i kolu esasına dayalı
bir sendikal kanun bazı alanlar için 
ideal görünebilir belki ama özellik-
le bizim alanımız için ideal oldu u-
nu söyleyemeyiz. Bizim alanımızın
kendine özgü bazı durumları var. 
Bunları i kolu sendikacılı ının için-
de eritemeyiz. O yüzden meslek ve 

i yeri sendikasının, aslında örgüt-
lenmenin önündeki tüm barajların
kalkması lazım. kolu sendikacılı ı
da bu anlamda bir barajdır. u anki 
var olan Sendikalar Kanununa göre 
bir i çi sendikası olarak kurulduk. 
Ama yasalar de i ti i noktada mes-
lek sendikasına dönü mek istiyoruz. 
Bu kötü bir ey de ildir. Mesela Tür-
kiye Ö retmenler Sendikası vardır.
Türkiye sendika tarihinde altın bir 
sayfadır. Yani önemli olan hangi 
sendikal biçimi kullandı ınız de il
onu nasıl kullandı ınızdır. Oyuncu-
ların bu tür örgütlenmelerde daha 
çok yer alması hatta liderlik vasfında
olmalarını isterim.

Janset Paçal: Bu süreçte güzel 
eyler oldu. nsanın oldu u yerde 

her türlü ey oluyor sonuçta. Ama 
maksat burada çalı ma artlarını
herkes için aynı boyutlara getirmek 
oldu u için herkes bir noktada uz-
la ma yoluna gitmeyi tercih etti. Biz 
ofisi tuttu umuz a amada da çok e -
lendik. Çünkü bu çok uzun zaman-
dır bekledi imiz bir eydi. Gerçek-
le ti i için hem heyecanlıyız hem 
mutluyuz. Birlik ve beraberlik hissi 
güzel. Sonuçta tek ba ınıza bu fikir-
de olmadı ınızı biliyorsunuz. Birçok 
insanın sizinle aynı fikirde oldu u-
nu ve sizinle beraber hareket etmeye 
hazır oldu unu biliyorsunuz.Murat Muslu

Janset Paçal
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Setlerde ya adı ınız sıkıntılar
nelerdir?

Çalı ma artlarının düzensizli-
i. Sabah 8’de sete giriyorsunuz ne 

zaman çıkaca ınızı bilmiyorsunuz. 
Biz insanları sette kaybettik. Bunun 
akası yok, insanlar öldü. Yoruldu, 

hastalandı de il, öldü. Dolayısıyla
bizim hem onlara hem kendimize 
sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü 
biz e lence sektörünün i çileriyiz.
Böyle bir ey dünya üzerinde duyul-
madı artık kendimizi toparlamamız
gerekiyor. Bunu yapacak olan da 
bizleriz o yüzden harekete geçtik.

Set i çileri neden sizde 
örgütlenemiyor?

Set i çileri Sine-Sen’de, kamera 
önü de oyuncular sendikasında kar-
de  karde  götürece iz.

ebnem Sönmez: Bu artık ko-
ulların dayattı ı son noktada kaçı-

nılmaz olan bir örgütlenme bizim 
mesle imiz açısından. O kadar faz-
la baskılamaya ba ladı ki olumsuz 
ko ullar, oyuncular bir araya geldi 
sonunda. Ve bir araya gelemeyece i-
mize dair olumsuz inanç bu günler-
de tam tersine bir inanca dönü tü.
Oyuncular bir araya gelir ve hakla-
rını savunur oldu. Bu çok önemli bir 
dalgadır. Çünkü Türkiye’de ilk kez 
Oyuncular Sendikası kuruldu. Bu 
kurulu un içinde bulunmak çok bü-
yük gurur ve sorumluluk veriyor. Bu 
sorumlulu un içinde arkada larımla
beraber geçici yönetim kurulunun 
genel sekreterli i görevi bana dü tü.
Çok sa lam, emin, kararlı adımlarla,
bilinçli ve ça ın bütün gereklerine 
uygun bir ekilde ilerleyen bir sendi-
ka olarak yoluna devam ediyor. Yüz 
ki iye yakın bir çalı ma grubumuz 
var aktif olarak çalı an. Ama biz 
bunlara gönüllü sorumlu diyoruz 
çünkü her oyuncu kendi mesle i-
ne bir yapı ta ı daha eklemek üzere 
gönüllü olarak yaptı ını dü ünüyor.
Bunun için çok memnunuz. Bizim 
bir ya  küçüklerden itibaren geriye 

do ru borcumuz var. Bu sendika 
bunları ödeyecek umarım.

Bu sürece olumsuz bakanlar ya da 
sizi engellemeye çalı anlar oldu mu?

Asla olmadı. Ama ileride genel 
kurulumuzu gerçekle tirdi imizde
asıl adımlar ba layacak. O zaman 
görece iz kuvvetimizi ve kar ımızda
olanları. Ama kurulu umuza herkes, 
sektör destek oldu. Hatta kamu da 
destek oldu. Çünkü bu alanda mesle-
imiz açısından muhatap bulamadık-

larını söylediler. Giri imken görü -
tü ümüz Ankara’daki SGK, Kültür 
Bakanlı ı, ÇSGB, Mesleki Yeterlilik 
Kurumu ve ILO ile yaptı ımız gö-
rü melerde onlar da rahatladı çünkü 
muhatap bulamadıklarını ifade etti-
ler. Biz uzun süre bizim hazırlıkta ol-
mamız nedeniyle basına kapalıydık.
Hiçbir zaman basına deklarasyonda 
bulunmayaca ımızı konu tuk ve 
kararla tırdık. Her ay bir bültenimiz 
çıkacak. lk basın açıklamamızı da 
1 Mayıs’ta size yapmaktan da gurur 
duyuyorum açıkçası.

Tuba Erdem: Sendikada kurum-
sal ili kiler birimi ba kanıyım. Aynı
zamanda oyuncu ve dublaj yönetme-
niyim. Artık örgütlenmenin gerekti i
herkesin içinde ya adı ı ve hissetti i
bir durumdu. Bu durumda örgütlen-
me i ini harekete geçiren arkada lar-
la beraber tiyatro yapıyorduk. Zaten 
aynı camianın içindeyiz. Bu arada 
gönüllü olarak çalı ıp çalı mayaca ı-
mızı sordular bize. Büyük bir keyifle 
kabul ettik. O günden bugüne de her 
türlü i i yaparak geldik bugünlere. 
Bir de fahri üyelerimiz var. Sektö-
rümüzün önde gelen emekli olmu
isimleri sendikamıza üye olabiliyor-
lar. Seçme ve seçilme hakları yok 
ama sendikamız her zaman her artta
onları korumakla görevli. 

Devin Özgür Çınar: Sendikanın
yönetim kurulu üyesiyim. Çok geç 
kalınmı  bir ey oyuncuların sendi-
kasının olmaması. Çok güzel bir ey
böyle bir tecrübe ya amak. Aslından
bizim alanımızın da çok dı ında bir 

ey ama bir anda içine girdik. Se-
çimler oldu, geçici yönetim kuru-
lu seçildi. Ofisin tutulması, tüzük 
olu turmak, insanların giderek faz-
lala ması, u anda burada olmamıza
gerçekten inanamıyorum. Özellikle 
1 Mayıs’ta bütün i çilerle beraber 
yürümek çok güzel bir ey.

Setlerde ne tür sıkıntılar
ya ıyorsunuz?

Setlerde hiçbir çalı ma prensibi 
yok. Yeti tirilmeye çalı ılan 100-120 
dakikalık diziler var ama aslında az 
süreli de olsa fark etmiyor çünkü bu 
konuda daha önce bir ey geli tiril-
memi . Sabah gidiyorsunuz, kaç saat 
çalı aca ınız belli de il. Ne zaman 
yemek yiyece iniz belli de il. Hiçbir 
güvenceniz yok, ba ınıza bir kaza 
gelse sizi güvence altına alacak hiç-
bir kurum yok. Yıllardır benim ken-
di ba ıma dü ündü üm bile vardır
“Allah’ım bir sendika kursam” diye. 
Böyle bir olu um olunca hemen çok 
yürekten katıldım. Çünkü muhak-
kak bir düzenleme yapılması gereki-
yor. Dı arıdan görüldü ü gibi de il
hiçbir ey. Sonuçta orada insan gibi 
artlarda çalı ma hakkımızı alabil-

mek çok önemli. Aslında yaptı ımız
zor bir i  olmasına ra men bir takım
argümanlarla geçi tiriliyor. Dizilerde 
oyuncular çok fazla para kazanıyor

Devin Özgür Çınar
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filan diye. Onun için çoktan zamanı
gelmi ti böyle bir olu umun.

an Bingöl: Oyuncuyum. Sendi-
kada ileti im biriminde çalı ıyorum.
Her zaman olması gereken hakla-
rımızı ve standartlarımızın olması
gerekti ini hep konu uyorduk arka-
da larımızla, meslekta larımızla bir-
likte. Ben de bu sürece dahil olmak 
istedim ve oldum. Sonra Mehmet Ali 
beyle çalı maya ba ladık. Süreç hızla
ilerliyor.

Avukat Burhan Gün: Geçici yö-
netim kurulu üyesiyim. Sendikanın
kurucularındanım. Sektör çok fazla 
hazırdı sendikala maya. Genelde 
sendikaların yerini meslek birlikleri 
ve dernekler almı lardı. Sadece Sine-
Sen vardı. Fakat Sine-Sen’in çok ge-
ni  bir yelpazede temsiliyeti bulunu-
yordu. Fakat imdi her alan kendini 
sendikal anlamda örgütlemeye ve 
mücadelesini oradan sürdürmeye 
karar verdi. Çünkü sektör büyüdü, 
sorunlar karma ıkla tı. Bu nedenle 
de tam zamanıydı böyle bir sürece 
girmenin. Biz de onu ba lattık.

Yasal bir zorluk ya adınız mı bu 
süreçte?

Hayır. Mevzuat meslek sendika-
larına izin vermiyor ama biz i kolu
üzerinden kurduk. 17. kolunda,

Ticaret, Büro, E itim ve Güzel Sanat-
lar i kolunda. Yasadaki “Sahne, per-
de ve benzeri gösteri sanatları” cüm-
lesinden hareketle biz de “Sahne, 
Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları
Sendikası”nı bir alan sendikası gibi 
tasarladık. Ama öncelikle oyuncu-
ların ve dramatik aksiyon içinde yer 
alan bütün performans sanatçıların
yer alaca ı bir model olacak. Oyun-
cular, dansçı, dublaj sanatçısı gibi 
bu alanda yer alan bütün arkada ları
bizim çatımız altında birle tirmeye
çalı aca ız. u an 70’i buldu üyele-
rimizin sayısı, kurucular artı üyeler. 
Bu ilk genel kurula kadar 500 hedef-
leniyor.

lk genel kurulunuz ne zaman?

A ustos ayı içinde olacak. Ondan 
sonra gerçek yönetim kurulumuza 
devredece iz.

Sendikalar Kanunu ve Türkiye’deki 
sendikal örgütlenmeyi nasıl
de erlendiriyorsunuz?

Sendikalar Kanunu örgütlenme 
önünde çok büyük bir engel çünkü 
çok fazla yasal zorunluluklar var. 
Mesela fiilen çalı manız gerekiyor, 
bir an i siz kaldı ınızda dü üyor.
Kurucu ve yönetim kurulu üyele-
rinde fazla nitelik arıyorlar. Onun 
dı ında sadece fiilen çalı anlar ve 
SSK’lı 4A’lılar sendika kurabildikle-
ri için bunlar da sıkıntı. Bizim sek-
törümüze uymayan durumlar var. 
Ba -Kur’luların da sendikala ması-
nın önündeki engeller kalkmalı. Me-
mur, i çi sendikası ayrımı ortadan 
kalkmalı. ILO sözle meleri 87 ve 
98 nolu sözle me yükümlülüklerini 
Türkiye’nin yerine getirmesi lazım.
Her türlü sendikala manın önünün 
açılması gerekiyor. Bunların önünde 
çok fazla engel var. Toplu i  sözle -
mesi barajının yüzde 10’dan yüz-
de 1’e indirilmesi gerekiyor. Bütün 
bunlar de i mesi gereken taraflar. 
çimizde çalı aca ız ilk fırsatta Sen-

dikalar Yasası ile ilgili bir önerimiz 
olacak.

Uluslararası üst kurulu lara üyelik 
dü ünüyor musunuz?

FIA’ya (Uluslararası Aktörler 
Federasyonu) üye olaca ız. Zaten 
biz kurulmadan Fransız Oyuncu-
lar Sendikası’yla, Alman Oyuncular 
Sendikası’yla ve di erleriyle birebir 
ileti ime geçtik ve onlarla beraber 
ortak toplantılar yaptık. Onlar biz 
daha kurulmadan bizi FIA’ya üyeli-
i teklif ettiler. Di er bütün emsiye

örgütlere de davet ettiler bizi. Ama 
bizim tek alanımız sinema ve oyun-
cular ya da tiyatro oyuncuları öze-
linde bir örgütlenme modeli olacak. 
Bizim için temel ey mesle imizin
sorunları. Ama bu demek de il ki 
siyaset olmayacak tabi ki olur an-
cak öncelik mesle imiz, sendikanın
oturması, çalı ma ko ullarının dü-
zelmesi için mücadele edilmesi.

Sadece kendi mesle inizin
sorunları mı genel olarak eme in
sorunları mı çalı ma alanınıza
girecek?

Sorunlar iç içe zaten. Eme in
sorunu ile set çalı anının ve oyun-
cunun sorunu aynı. kisi bir bütün 
olarak gidiyor. O tarz bir ayrım yok 
ama önceli imiz bizim için mesle i
örgütleyebilmek.

Set i çileri size üye olamıyor.
Onları neden dahil etmediniz?

Dünyadaki modellerde böyle. 
Hepsi incelendi. Set arkası çalı anla-
rı ayrı bir sendikada set önündekiler 
ayrı bir sendikada örgütlü. Kamera 
önü ve arkası diye ayrılmı . Örne in
talya’da kamera arkası çalı anları o 

kadar iyi örgütlü ki, kamera önün-
dekiler o kadar iyi örgütlenememi
orada mesela. Birbiriyle çok ayrı
sorunları var. deal olanı bunların
ileride bir federatif yapıya dönü -
mesi. Çünkü sorunlar ayrı ve sektör 
büyüyor bir yandan da. Dolayısıyla
ayrı mak zorunda.

Sennur Nogaylar: Oyuncuyum,
henüz üye de ilim sendikaya.  gü-
vencesi için, çalı ma artlarının dü-Av. Burhan Gün
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zeltilmesi için destekliyorum. Çünkü 
sendika özgürlüktür. Bu olu umdan
geç haberim oldu. Hiçbir i çi guru-
bu tek ba ına kurtulu unu sa laya-
maz. Bütün i çiler birle irse ancak 
bir eyler yapılabilir. Bu sendikanın
da bütün i çiler birle in mantı ıyla
hareket etti ine inandı ım için açık-
çası. E er demiryolu i çileri kur-
tulmazsa, ben de kurtulmam ya da 
benim kurtulmamın anlamı olmaz. 
Dolayısıyla bu bir i çi hareketi. Yani 
ben öyle dü ünüyorum ve burada-
ki insanların da öyle dü ündü ünü
dü ünüyorum. Onun için de buraya 
üye olmayı dü ünüyorum.

Aslı ahin: Oyuncuyum. Sendika 
kurucularından ve aynı zamanda ge-
çici yönetim kurulu üyesiyim. Ulus-
lararası ili kilerden sorumluyum. 

Sine-Sen’de miydiniz daha önce?

Evet. Biliyorsunuz sette ölümler 
oldu. O dönemde de orada çok ak-
tiftim ama bir noktada tıkandı onlar 
genel kurul sürecinden sonra. Fakat 
biz bu toplantılarımıza devam ettik 
oyuncular olarak ve ne yapabilece-
imizi hep ara tırdık. Sendikanın

sadece sokakta ba ırmak de il ger-
çekten bir eyler yapmak zorunda 
oldu unun bilinciyle hareket ederek 
ve gerçekten kanayan yaralarımız
oldu unu dü ünerek böyle bir hare-
kete ba ladık.

Uluslararası çalı malarınızdan söz 
eder misiniz?

Uluslararası düzeyde genel olarak 
unu ara tırdık. Bir sendika kimle 

nasıl ba lantı kurar, oradaki sektör 
sorunları neler, bunları nasıl çözü-
yorlar, bize ne öneriyorlar ve ben-
zeri oldukça detaylı konularda bilgi 
aldık. Sırf onlara gönderdi imiz so-
rular 50 civarıydı zaten. Yurt dı ın-
da bizim kurulaca ımız duyulunca 
oradan bize görü me teklifleri geldi. 
Mesela Avusturya Oyuncular Sendi-
kası ba kanı bir i  için stanbul’a gel-
mi  ve bize ula tı. Onlardan çok bü-
yük destekler aldık. Yine srail’den

film festivaline gelen birisi de bizi 
duymu , çok heyecanlanmı  o da 
bizi görmeye geldi. Yani insanlar 
bizi duydular ve destek olmak için 
ileti ime geçtiler. Fransa’dan gelen 
genel sekreter bizi yurt dı ında du-
yurdu, bizim için yazı malar yaptı.
Amerika’daki sendikadan aynı e-
kilde destek aldık. Sektörde dipte 
oldu umuzu dü ünüyoruz zaten, 
umarım bu kötü gidi e dur deme za-
manıdır, sıçrama yapma zamanıdır,
yapaca ız. Ama herkesle barı  için-
deyiz bunu da söyleyelim.

Bülent Emrah Parlak: Sendika-
lı olmak istiyoruz lakin sosyal gü-
venlik kanununda sıkıntılar oldu u
için, Ba -Kur’lu oldu umuz için bir 
tiyatroda ya da bir oyuncunun ça-
lı abilece i herhangi bir kurumda 
sigortalı olarak gösterilemedi imiz
için, göstermedikleri için bireysel 
olarak iste e ba lı Ba -Kur’lu olu-
yoruz. Fakat sigortaya geçti imiz
takdirde sendikalı olabiliyoruz.

Kendi sosyal güvencenizi 
kendiniz sa lamak
zorundasınız.

Evet aynen öyle. Sigor-
taya geçtikten sonra sendi-
ka üyesi olabilece im. Bu 
konularda çok sıkıntı var 
kanunlarda.

Sendikanız bu konuda 
çalı ıyormu  zaten.

Evet. u an öncelikli olarak sen-
dikada bunlarla ilgileniyorlar. Sendi-
kanın birinci ko ullarından biri bu. 
Bunlar halledildi i zaman bizim için 
çok daha güvenceli olacak her ey.

Sizin önceli iniz oyuncular 
mı olacak yoksa bütün emek 
dünyasını içine alan çalı malar
yapmak istiyor musunuz?

Bütün emek kitlelerine, emekçi-
lere onların yanında oldu umuzu,
onların bir parçası oldu umuzu söy-
lemek istiyoruz. Zaten hem biz hem 
de setteki arkada lar birer i çiyiz.

Tekel eyleminde de sizin destek 
vermek için gelmi tiniz.

Evet. Onlara ve tüm i çilere bu-
radan selam gönderiyorum. Zafer 
direnen emekçinin olacak. Her za-
man onların yanındayız, destekçi-
yiz. Onlar meydana indilerse mut-
laka bir sorun, sıkıntı vardır. Bu 
sorunların çözülememesi ayıptır. Bu 
sorunların çözülmesi için her zaman 
onların yanında ve dayanı ma içinde 
olaca ız.

Aslı ahin



TÜRK-  Sosyal Güvenlik Raporu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık Sigortası Yasa-
sının uygulandı ı ikinci yılda Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun gelirlerinde kısmi artı  sa lanmı -

sa da, Genel Bütçeden yapılan transferler artmaya de-
vam etmi tir.

2009 yılında yayımladı ımız raporda, ya anan eko-
nomik krizin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aktif-pasif 
oranını ve buna ba lı olarak gelirlerini olumsuz olarak 
etkilemi  oldu u belirtilmi ti. Raporda ayrıca, Kuru-
mun açıklarının, beklentileri büyük oranda a arak 28 
milyar 703 milyon lira olarak gerçekle ti i ve Genel 
Bütçeden yapılan transferler ise yüzde 50,2 oranında
artı la 52 milyar 600 milyon liraya ula tı ı da dile ge-
tirilmi ti.

2010 yılında dünya ve ülkemiz ekonomisinde kıs-
mi de olsa ya anan olumlu geli meler, Kurumun aktif-
pasif oranı ile gelirlerine de yansımı tır.

Nitekim 2007 yılında istihdam edilen nüfus, ön-
ceki yıla oranla yüzde 1,5 oranında artı la 20 milyon 
738 bine ula mı ken, 2009 yılında istihdamdaki artı
önemli ölçüde dü mü , yüzde 0,4 olarak gerçekle mi
ve istihdam edilen nüfus 21 milyon 277 bin düzeyinde 
kalmı tır. stihdamdaki bu olumsuz geli me 2009 yı-
lında i sizlik oranını yüzde 14’e yükseltmi tir. Ancak 
olumlu geli melerin de etkisi ile 2010 yılında istihdam 
edilen nüfus 2009 yılına oranla yüzde 6,19 oranında
artarak 22 milyon 594 bin olarak gerçekle mi tir.

2007, 2009 ve 2010 yıllarında i gücü piyasasındaki
geli meler Kuruma da yansımı tır. Kurumun aktif si-
gortalı sayısı 2007 yılında yüzde 4,5 oranında artı la 14 
milyon 763 bin 075, aktif -pasif oranı 1,95 olarak ger-
çekle mi ken, 2008 yılında yüzde 1.9 oranında artan 
aktif sigortalı sayısı, 2009 yılında artı  oranı yüzde 0,4’e 
dü erek, zorunlu sigortalı sayısı 15 milyon 090 bin 725 
düzeyinde kalmı , aktif-pasif oranı ise 2007 yılına göre 
9.6 oranında dü erek 1,78 seviyesine inmi tir.

Kurumun, aktif sigortalı sayısındaki geli meler
do ru orantılı olarak gelirlerine de yansımı tır. 2007 
yılında prim gelirleri yüzde 5,8 oranında artı la 44 
milyar 52 milyon lira, toplam gelirleri yüzde 5,7 ora-
nında artı la 56 milyar 875 milyon lira, açıkları ise 
sa lık hizmetlerinin piyasadan satın alınması nedeniy-
le yüzde 38,8 oranında artarak 25 milyar 41 milyon 
lira olarak gerçekle mi tir.

2009 yılında prim gelirleri ancak yüzde 0,1 oranın-
da artı la 54 milyar 579 milyon lira, toplam gelirleri 
ise, yüzde 16,1 artı la 78 milyar 73 milyon lira olarak 
gerçekle mi , açıkları yüzde 10,8 oranında artarak 28 
milyar 703 liraya yükselmi tir.

2010 yılında i gücü piyasasında meydana gelen 
olumlu geli melere ba lı olarak istihdam edilen nüfus-
ta meydana gelen artı , kurumun aktif sigortalı sayısı-
nın yüzde 6,6 oranında artmasına olanak sa lamı tır.
Aktif sigortalı sayısı 16 milyon 088 bin 757’ye yüksel-
mi tir. Aktif-pasif oranı ise önceki yıla oranla yüzde 
2,8 artı la 1,83 olarak gerçekle mi tir. Aktif sigortalı
sayısındaki ve aktif-pasif oranındaki artı  prim gelir-
lerini de olumlu etkilemi tir. 2010 yılında kurumun 
prim gelirleri yüzde 22,3 oranında artarak, 66 milyar 
763 milyon liraya, toplam geliri yüzde 21,3 artı la 94 
milyar 679 milyon liraya ula mı , açıkları ise önceki 
yıla oranla yüzde 7,4 oranında dü erek 26 milyar 724 
lira olarak gerçekle mi tir.

2010 yılında Kurum gelirlerinde olu an artı ın sos-
yal güvenlik sisteminde reform adı altında yapılan dü-
zenlemelere ba lanarak, Kurumun finansman denge-
sinin yapısal olarak düzelmekte oldu unu ileri sürmek 
mümkün görülmemektedir.

Hiç ku kusuz Kurumun önceki yıla oranla aktif 
sigortalı sayısının artması ve buna ba lı olarak aktif-
pasif seviyesinin az da olsa yükseli e geçmesi prim ge-
lirlerinin artı ına olanak sa lamı tır. Ancak Kurumun 
yıllar ve aylar itibariyle prim gelirlerindeki artı larla,
tahsilatı incelendi inde, 2009 yılına ait olup bu yıl
içinde tahsil edilemeyen prim gelirlerinin, 2010 yılın-
da tahsil edildi i görülmektedir. Bu durum 2010 yı-
lında prim gelirlerinde meydana gelen artı taki büyük 
payın, yapısal düzenlemelerin sa ladı ı iyile meye
ba lı olmaktan çok, personelin prim tahsilatındaki ba-
arısına ba lı oldu unu göstermektedir. 2010 yılı prim 

gelirlerinin aylar itibariyle artı  oranları da bu görü ü
do rulamaktadır. Nitekim, 2010 yılı Nisan ayı hariç 
ubat ile Kasım dahil 8 ayda aylık prim gelirlerindeki 

ortalama artı  oranı yüzde 2,1 iken, Nisan ayında prim 
geliri önceki aya oranla yüzde 10,6 oranında dü mü ,
Mart ayında ortalama artı ın çok üstünde yüzde 14,2 
Aralık ayında ise yüzde 16 oranında artmı tır.
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Bu hususu do rulayan di er bir husus da kayıt dı ı
istihdamın yıllar itibariyle gösterdi i de i imdir. Her 
ne kadar kayıt dı ı istihdam oranı 2007 yılında yüzde 
45,4 iken, 2009 da yüzde 43,8’e, 2010 yılında ise 43,3 
dü tü ü görülmekteyse aslında bu oranlar kayıt dı ı
istihdamdaki olumsuzlu un düzelmeden devam etti-
ini göstermektedir.

Nitekim i gücüne katılım oranı arttıkça kayıtdı ı
istihdamın sayısı da artmı tır. 2007 yılında 9 milyon 
423 bin olan kayıt dı ı istihdam, 2008 yılında 9 mil-
yon 220 bine dü mü se de, 2009 yılında 9 milyon 328 
bine, 2010 yılında da 9 milyon 772 bine yükselmi -
tir. Kayıt dı ı istihdam nedeniyle 2010 yılında asgari 
kazanç üzerinden Kurumun prim kaybı, 9 milyar 300 
milyon lira olarak hesaplanmaktadır.

sizlik oranının yüzde 10’un, genç i siz oranının
ise yüzde 21,7’nin üzerinde oldu u, kayıt dı ı istihda-
mın yüzde 43,5 düzeyinde devam etti i dikkate alın-
dı ında, Kurumun yapısal olarak finansman açı ının
düzelmekte oldu unun ileri sürülmesi olanaklı görül-
memektedir.

Kurumun yıllar itibariyle giderlerindeki artı  aynı
seviyelerde gerçekle mi tir. 2007 yılında yüzde 14 
oranında artan toplam gideri 81 milyar 915 milyon 
lira, 2008 yılında yüzde 13.7 oranında artı la 93 mil-
yar 159 milyon lira, 2009 yılında yüzde 14,6 oranında
artı la 206 milyar 775 lira olarak gerçekle tirilmi ti.
2010 yılında ise yüzde 13,7 oranında artı la 121 mil-
yar 403 milyon liraya yükseltilmi tir.

Kurumun 2007 yılı dahil sonraki yıllarda giderle-
rindeki artı  oranının ortalama yıllık yüzde 14 oranın-
da gerçekle mesine kar ın, açıklarının yıllar itibariyle 
çok farklı de i im göstermesi, yıllık toplam gelirle-
rindeki de i im oranlarına ba lıdır. Genel Bütçeden 
yapılan transferler de toplam gelirlerdeki bu de i im
oranlarına göre artı  göstermektedir.

Kurumun 2007 yılında açı ı yüzde 38,8 oranında
artarak 25 milyar 40 milyon lira olarak gerçekle mi ,
aynı yıl Genel Bütçeden yapılan transfer de yüzde 44,4 
oranında artarak 33 milyar 60 milyon liraya ula mı -
tır. 2008 yılında yüzde 3,4 oranında artan açık 25 mil-
yar 902 milyon lira, Genel Bütçeden yapılan transfer 
ise yüzde 5,9 artarak 35 milyar 16 milyon lira olarak 
gerçekle mi tir.

2009 yılında prim gelirlerinde artı  olmaması, Ku-
rumun toplam gelirlerini dü ürmü tür. Gelirdeki dü-
ü e ba lı olarak açıkların yüzde 10,8 oranında artarak 

28 milyar 703 milyon liraya yükselmesi, Genel Bütçe-
den yapılan transfer tutarının da yüzde 50,2 oranında
artarak 52 milyar 600 milyon liraya ula masına neden 
olmu tur.

2010 yılında Kurumun prim gelirlerinin yüzde 
22,3 oranında artmasına, açıklarının önceki yıla oran-
la yüzde 7,4 oranında dü erek 26 milyar 714 milyon 
lira olarak gerçekle mesine kar ın, Genel Bütçeden ya-
pılan transfer tutarı yüzde 5 oranında artarak 55 mil-
yar 244 milyon liraya yükselmi tir. Yapılan transferin 
artarak devam etmesi Kurumun finansman sorununun 
devam etti inin belirgin göstergesidir. Ancak 2010 yı-
lında prim gelirlerinde meydana gelen artı ın Genel 
Bütçeden yapılan transferlerin artı  hızını dü ürdü ü
söylenebilir. Bu görü ün do rulanması, 2011 yılında
meydana gelecek geli melere ba lı olacaktır.

Aslında 2005 yılından itibaren kurumun gelir-gi-
der dengesindeki olumsuz geli melerin iki temel ne-
deni açık olarak görülmektedir. Bunlardan öncelikli 
ve ba ta olanı yapısal hale dönü mü  olan i sizli in,
özellikle genç nüfustaki i sizlik oranındaki artı ın ve 
ortalama yüzde 45 düzeyinde devam eden kayıtdı ı
istihdamın, Kurumun aktif-pasif oranını 1,83’e dü-
ürmesidir. Di eri ise Kurum hastanelerinin Sa lık

Bakanlı ına devredilmesinden sonra, Kurumun sa lık
hizmetlerinin üretim maliyetlerini kontrol etmekten 
yoksun kalması, piyasa da olu an maliyetten sa lık
hizmetlerini satın almak zorunda kalmasıdır.

Nitekim Kurumun 2005 yılından itibaren sa lık
harcamaları giderek artmı tır. 2007 yılında 19 milyar 
984 milyon lira olan sa lık harcaması, 2008 yılında
yüzde 26,8 oranında artı la 25 milyar 346 milyon li-
raya, 2009 yılında yüzde 13,7 oranında artı la 28 mil-
yar 811 milyon liraya 2010 yılında ise yüzde 11,4 ora-
nında artı la 32 milyar 80 milyon liraya yükselmi tir.
2010 yılı sa lık harcamaları içinde Aralık 2011 ayına
kadar Kuruma intikal etmemi  faturalar ile Kuruma 
verildi i halde ödenmemi  faturalar yer almamaktadır.
Bu faturalarla birlikte Kurumun 2010 yılı sa lık harca-
malarının 33 milyarı a aca ı beklenmektedir.

2010 yılında, sa lık harcamalarındaki artı  oranı
önceki yıllara oranla kısmen dü me göstermesi, Ku-
rumun özel hastaneleri sınıflandırarak sigortalı hasta-
lardan yaptıkları tedavi maliyetinin, bulundu u sınıfa
göre yüzden 30 ila 70’ini alması ile ayaktan muayene-
lerde alınan katılım tutarlarının yükseltilmesidir. 2011 
yılı Sa lık Uygulama Tebli i ile bazı ilaçların listeden 
çıkartılması, bazı sa lık hizmetlerinin miktar ve süre-
sinin azaltılması da sa lık harcamalarının dü mesine
katkı sa lamı tır.

Aynı yıllarda Kurumun emekli aylı ı ödemelerin-
deki artı  birbirine yakın oranlarda gerçekle mi tir.
2007 yılında önceki yıla oranla yüzde 17,7 oranında
artı la 29 milyar 410 milyon lira olarak gerçekle en
emekli aylı ı ödemesi, 2008 yılında yüzde 13,9 ora-
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nında artı la 33 milyar 508 milyon liraya, 2009 yılın-
da yüzde 15,8 oranında artı la 38 milyar 800 milyon 
liraya, 2010 yılında ise yüzde 17,1 oranında artı la 45 
milyar 455 milyon liraya yükselmi tir.

Kurumun emekli aylı ı ödemelerindeki artı ın yıl-
lar itibariyle birbirlerine yakın oranlarda gerçekle me-
si, yıllar itibariyle aylık, gelir ba lanan sigortalıların
sayısındaki artı  oranının yakla ık aynı seviyeyi koru-
masına ba lı bulunmaktadır.

Nitekim 2007 yılında gelir aylık ba lanan sigor-
talıların sayısı yüzde 4,7 oranında artarak 7 milyon 
589 bin 715’e, 2008 yılında yüzde 6 oranında artarak 
8 milyon 045 bin 815’e, 2009 yılında yüzde 5,5 ora-
nında artarak 8 milyon 488 bin 856’ya, 2010 yılında
ise yüzde 3,7 oranında artarak 8 milyon 806 bin 265’e 
yükselmi tir.

Gelir ve aylık ba lanan sigortalıların yıllar itiba-
riyle artı  oranı yüzde 4 seviyesini korurken, 2008 ve 
2009 yıllarında artı  oranının bu seviyenin üstüne çık-
masının nedeni, Ekim 2008 ayba ı itibariyle yürürlü e
giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık Sigortası Yasası-
nın gelir ve aylıkların daha dü ük hesaplanmasını ön-
görmesidir. Nitekim 2008 ve 2009 yılında emeklili i
hak etmi  sigortalıların tamamına yakınının emekliye 
ayrılması, 2010 yılında ise sadece bu yılda emeklili i
hak etmi  olanların emekliye ayrılmaları artı  oranını
yüzde 3,7’ye dü ürmü tür. Kurumun yıllar itibariyle 
emekli aylı ı ödemelerindeki artı  oranının, gelir-ay-
lıklara yapılan artı  oranının üstünde olması ise, ge-
lir-aylık ba lanan emekli sigortalı sayısındaki artı tan
kaynaklanmaktadır.

2007 yılında i çi statüsündeki sigortalıların asga-
ri aylıkları ortalama yüzde 10,4 artı la 575 lira, azami 
emekli aylı ı yüzde 9,3 artı la 1030 lira, kendi adına
ba ımsız çalı anların asgari aylıkları yüzde 8,9 oranın-
da artı la 407 lira, azami aylıkları yüzde 9 artı la 1.265 
lira, kamu görevlilerinin ise asgari aylıkları yüzde 11 
artı la 699 lira, azami aylıkları yüzde 8,6 artı la 3.215 
lira seviyelerinde gerçekle mi tir.

2008 ve 2009 yıllarında da emekli aylıklarındaki
farklılık devam etmi tir.

2010 yılında i çi statüsündeki sigortalıların asga-
ri aylıkları yüzde 13,8 artı la 692 lira, azami aylıkları
yüzde 9,3 artı la 1.191 lira, kendi adına ba ımsız çalı-
an sigortalıların asgari aylıkları yüzde 16,8 oranında

artı la 550 lira, azami aylıkları yüzde 8,4 oranında ar-
tı la 1585 lira, kamu görevlilerinin ise asgari aylıkları
yüzde 6,6 artı la 864 lira, azami aylıkları yüzde 6,4 
artarak 3.968 lira seviyesinde gerçekle mi tir.

Reform adı altında yapılan düzenlemeler, emekli 
aylıkları arasında birliktelik sa lamadı ı gibi, i çiler ile 
kendi adına ba ımsız çalı anların emeklilerinin, dul 
ve yetimlerinin yüzde 80’ninin TÜRK- ’in verilerine 
göre açlık sınırının altında bırakmı tır. Oysa ki sosyal 
güvenlik sistemimizde reform yapılması için gösteri-
len gerekçelerden önde gelenini, önceki sistemin ge-
lir da ılımını bozdu u, yoksulu korumadı ı söylemi 
olu turmu tur. Görülüyor ki yeniden yapılandıran
sistem yoksulu kuruması bir yana yoksul üretir yapıya
dönü mü tür.

Sosyal güvenlik sistemimizde reform adı altında ya-
pılan düzenlemelerin gerekçelerinden bir di erini de, 
sistemin tüm nüfusa sosyal koruma sa layacak ekilde
kapsamını geni letmek olu turmu tur. Ancak refor-
mun dördüncü aya ını olu turan ve sistemin kapsam 
sorununu çözecek olan sosyal yardım sisteminin ku-
rulmasına olanak sa layacak yasal düzenleme bugüne 
kadar yapılmamı tır.

2007, 2008 yıllarında sosyal güvenlik kapsamı dı-
ında kalan nüfusun oranı yüzde 20’den kısmi düzel-

me ile 2009 yılında yüzde 19.0’a, 2010 yılında ise yüz-
de 17’ye dü mü tür. Ancak hala 13 milyon civarındaki
vatanda ımız sosyal güvenlik hakkından yoksundur.

Nitekim 2022 sayılı Yasa kapsamında ya lı, muhtaç 
ve özürlü aylı ı alanların sayısı 2007 yılında 1 milyon 
244 bin 174 iken, 2008 yılında yüzde 23,3 oranında
artı la 1 milyon 026 bin 174’e, 2009 yılında yüzde 24,2 
oranında artı la 1 milyon 321 bin 323’e, 2010 yılında
ise yüzde 3,2 oranında artarak 1 milyon 363 bin 670’e 
yükselmi tir.

Oysa ki Ocak 2011 ayba ı itibariyle ye il kart alan-
ların sayısı 9 milyon 335 bin 185’tir. 2009 verilerine 
göre yoksul nüfusun genel nüfusa oranı 18,1’dir. Ba -
ka bir ifadeyle 12 milyon 751 bin ki i yoksuldur. Res-
mi olmayan verilere göre bu oran çok daha yüksektir 
ve sosyal korumadan yoksundur.

Sosyal güvenlik sistemimizde yapılan reformun 
gerekçelerinden bir ba kasını ise çalı anların yüküm-
lülükleri ve hakları arasındaki farklılıkları gidermek 
birliktelik olu turmu tur.

Ancak bu amaçla yapılan yasal düzenlemeler sa-
dece aylıkların dü ük hesaplanmasında birliktelik 
sa lamı tır. Kamu görevlileri ile i çilere, kendi adına
ba ımsız çalı anlara ba lanan emekli aylıkları arasın-
daki fark çalı anları huzursuz edecek düzeyde devam 
etmektedir. En dü ük kamu görevlisi aylı ı 2010 yılı
sonu itibariyle 864 lira iken, i çilerin en dü ük aylı ı
692 lira, kendi adına ba ımsız çalı anları en dü ük ay-
lı ı 595 liradır.
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 kazası ve meslek hastalı ı sonucu meslekte ka-
zanma gücünü yüzde on ve üzerinde kaybeden i çilere
ve kendi adına ba ımsız çalı anlara sakatlık oranları
kadar gelir ba lanmakta iken vazife malulü kamu gö-
revlilerine tam aylık ba lanmaktadır.

çi ve kendi adına ba ımsız çalı an sigortalıların
prime esas kazançlarına üst sınır konarak, ba lanacak
emekli aylıklarına üst sınır getirilmi ken, kamu görev-
lilerinin prime esas kazançlarına üst sınır konmaya-
rak, kazançlarına uygun emekli aylı ı ba lanmasına
olanak sa lanmı tır.

çilerin malullük aylı ı ba lama oranı ya lılık ay-
lı ı için öngörülen 7000 gün prim ödeme gün sayı-
sına oranlanarak hesaplanırken, kamu görevlilerinin 
ve kendi adına ba ımsız çalı anların malullük aylı ı
ba lama oranını 9000 gün prim ödeme gün sayısına
göre hesaplanmaktadır.

Reform adı altında yapılan yasal düzenlemeler bir-
likteli i sa laması öyle dursun aynı statüde çalı an
i çilerin hakları ve yükümlülükleri arasında da yeni 
farklılıklar getirmi tir.

Kamuda kısmi süreli i  sözle mesi ile çalı an i -
çilerin i  sözle meleri askıdayken çalı madıkları sü-
relerde genel sa lık sigortası primlerini i verenleri 
öderken, özel sektörde çalı an i çilerin kendileri öde-
yecektir.

Kamuda kısmi süreli i  sözle mesi ile çalı an i -
çilerden i  sözle mesi askıdayken, iste e ba lı sigor-
taya devam edenler genel sa lık sigortasını kendileri 
ödeyecek, devam etmeyenlerinkini ise i veren ödeye-
cektir.

Ekim 2008 ayı ba ından önce 18 ya ını doldur-
mu  ve ebeveynin sa lık yardımlarından yararlanma 
hakkını elde etmi  kız çocuklarının çalı madıkları,
evlenmedikleri sürece, evlenip bo anmaları ya da dul 
kalmaları halinde bu hakları devam ederken, 18 ya ını
Ekim 2008 ayı ba ından sonra doldurmu  kız çocuk-
ları çalı masalar da, evlenmeseler de bu haktan yarar-
lanmamaktadır.

Reform adı altında yapılan düzenlemeler, sigortalı-
ların hak ve yükümlülüklerinde amaçlanan birlikteli i
sa lamadı ı gibi yeni farklılıklara yol açan uygulama-
lara neden olmu tur. Bu uygulamalar çalı anlar arasın-
da huzursuzluk yaratmı tır.

Kurumun, ba ta insan kaynakları olmak üzere 
tüm kaynaklarının en uygun ekilde kullanılması için 
özerk yönetim yapısına sahip olması gerekti i tüm ta-
raflarca belirtilmi tir.

Ancak reform adı altında yapılan düzenlemeler, üç 
kurumu tek çatı altında toplayarak kaynak tasarrufun-
da kısmen düzelme sa lamı tır.

Bugün için Kurumun, ba ta insan kaynakları ol-
mak üzere kaynaklarının en uygun ekilde kullanıldı-
ını söylemek olanaksızdır.

Alt ve üst düzey yönetim kadrolarındaki hareketli-
lik insan kaynaklarındaki israfın en belirgin örne idir.

Aynı iktidar sürecinde, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun kurulu undan bugüne geçen 5 yıllık
sürede Kurum ba kanı dört defa de i tirilmi tir. Yö-
netim kadrolarına atamalar somut liyakat ölçütlerine 
göre yapılmamaktadır.

Çok büyük bir yapıda olu an Kurum’da karar alma 
süreci uzamakta, i lemler yava  yürümektedir. Yapı-
lan ara tırmalar önceki yıllara göre sosyal güvenlikteki 
memnuniyet oranı önemli dü ü  göstermi tir.

 Konfederasyonumuz; yapısal bir hal almı  i siz-
li in, özellikle genç nüfustaki i sizli in, kayıt
dı ı çalı tırmanın, yatırımlara devletin öncülük 
ve te vik etmesinin örgütlenmedeki sorunların
bütünsel bir yapı içinde birlikte ele alınarak
çözüme kavu turulmadıkça buna ba lı olarak 
Kurumun, aktif-pasif dengesinin kalıcı olarak 4 
seviyesine yükseltilmedikçe sistemin finansman 
sorununun,

 Ülkemiz ko ullarına uygun olarak yoksulluk e i-
ini ve ahlak sahiplerini belirleyen, da ınık bir 

vaziyette sadaka anlayı ı içinde sosyal yardım
yapan tüm kamu kurumları ile Sosyal Yardım-
la ma ve Dayanı ma Fonu dahil tüm bu kamu 
kaynaklarını tek çatı altında toplayan, ça da
düzeyde sosyal yardım ve ödeme yapan, aileyi 
koruyan, sosyal yardım ve ödeme sistemi olu -
turulmadıkça sistemin kapmasına ili kin sorun-
larının,

 Farklı statüde çalı anların, sosyal sigorta yü-
kümlülükleri ile haklarını durumlarına uygun 
olacak ve çalı anlar arasında birliktelik sa la-
yacak ekilde yasal düzenlemeler yapılmadıkça,
hak ve yükümlülerde birliktelik sa lanmasına
ili kin sorunlarının,

 Kurumun Genel Kuruluna, Kurum yönetimini 
ibra etme, ba kanını seçip, bütçesini, kadrola-
rını ve yatırımlarını onama yetkisi verilmesine, 
Yönetim Kurulu üyeleri ço unlu unu seçimle 
gelenlerin olu turulmasına olanak sa lanacak
düzenlemeler yapılmadıkça yapısal sorunlarının
çözüme kavu mayaca ı görü ündedir.
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6111sayılı Yasa, kamu ve 
özel sektörde kısmi

süreli i  sözle mesi ile çalı an i çile-
rin ve ev hizmetlerinde 30 günden az 
çalı anların ay içinde çalı madıkları
süreleri, 12 Eylül’de gözaltına alın-
maları veya tutuklanmaları nedeniy-
le sigortalılıkları sona eren i çiler-
den ise haklarında takipsizlik kararı
verilenler gözaltında ve tutuklulukta 
geçen sürelerini kendileri veya hak 
sahipleri borçlanabilecek.

Kısmi süreli i  sözle mesi ile ça-
lı an i çiler 24.02.2011 tarihinden 
sonraki ay içinde çalı madıkları
süreleri borçlanmaları için kuruma 
yazılı ba vurmaları yeterli olacak. 
Ay içinde çalı madıkları süreler ku-
rum tarafından belirlenecek. Ancak 
kısmi süreli çalı malara ili kin ku-
ruma belge vermek zorunda olma-
yan i yerlerinde çalı an i çiler, ba -
vuru dilekçelerine i verenlerinden
alacakları kısmi süreli çalı malarını
gösterir belgeyi de ekleyecek.

Yeni Borçlanma Usul ve Esasları
12 Eylül’de tutuklanan, gözaltına

alınan ve haklarında takipsizlik ka-
rarı alınanlar ise, sıkıyönetim mah-
kemesi kararlarını ahsen veya avu-
katları aracılı ıyla Kara Kuvvetleri 
Adli Mü avirli i’nden temin ederek 
en geç 25.08.2011 tarihine kadar 
kuruma ba vuracak.

12 Eylül’de tutukluluk veya gö-
zaltında geçen süreleri borçlanan 
i çilerden bu süreler için tazminat 
almı  olanlar, borçlandıkları süre-
ler için asgari ücretin yüzde 32’si 
oranında prim ödeyecek. Tazminat 
almamı  olanlar ise prim ödemeye-
cek.

Söz konusu Yasa uyarınca, Milli 
E itim Bakanlı ına ba lı her derece 
ve türdeki örgün ve yaygın e itim 
kurumlarında ek ders ücreti kar ılı-
ında uzman ve usta ö retici olarak 

çalı anlarda, ay içinde 30 günden 
eksik çalı tıkları süreleri borçlana-
bilecek.

Ek ders ücreti kar ılı ında 
uzman veya usta ö retici ola-
rak çalı anlar veya hak sahipleri, 
21.05.1977-25.02.2011 tarihleri 
arasında ay içinde 30 günden eksik 
çalı tıkları süreleri, borçlanabilmek 
için il veya ilçe Milli E itim Müdür-
lüklerinden aldıkları belge ile Ku-
ruma ba vuracak.

Kısmi süreli i  sözle mesi ile 
çalı an i çiler, ev hizmetlerinde 30 
günden az çalı anlar ve uzman ya 
da usta ö reticiler, borçlandıkları
süreler için prime esas kazancın alt 
ve üst sınırları arasında olmak üze-
re kendileri tarafından belirlenecek 
kazancın yüzde 32’si oranında prim 
ödeyecek.

Borçlandıkları sürelerde genel 
sa lık sigortası primleri ödenmi
olanlar ise seçtikleri kazancın yüz-
de 20’si oranında prim ödeyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web 
sitesinde yayımlanan duyuruda, 

Sa lık Uygulama Tebli i uyarınca
hastalara verilen reçetelere te hisle-
rin yazılması da zorunlu olacak.

Yapılan duyuruda “Te hisin re-
çetenin ve verilen tedavinin bir par-
çası oldu u gibi reçetenin bütünlü-
ü içinde gerekli ve zorunlu oldu u,

te hisi yazılı olmayan reçetelerin ec-
zaneler tarafından kabul edilmesinin 
önlenece i” bildirildi.

Sigortalı hastalar ilaçlarını temin 
ederken sıkıntı ya amamaları için, 
reçetelerine te hislerinin yazılıp ya-
zılmadı ına dikkat etmeleri yararla-
rına olacak.

Te hisler Reçetelere Yazılacak



Celal TOZAN
celaltozan@hotmail.com
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Basında, Özel Kartal Hastanesin-
de sa lıklı bebeklerin kuvöze 

konarak haksız kazanç sa landı-
ı, hem ireler tarafından bebeklere 

makyaj yapıldı ı haberlerinin yer al-
ması üzerine Kurum ilgili hastanede 
soru turma ba lattı.

Bu konuda yapılan basın açık-
lamasında, “Sosyal Güvenlik Ku-
rumundan haksız kazanç sa lamak
amacıyla sa lıklı bebekleri risk var 
diyerek kuvöze alarak haksız kazanç 
elde etmekle kamuoyunun günde-
mine gelen Özel Kartal Hastanesi 
Yo un Bakım Ünitesi, son günlerde 
bebeklere hem irelerce makyaj ya-
pılması ile medyada yer almaktadır.

Kurumumuz son olayları da göz 
önüne alarak, 2009/89 sayılı Genel-
ge hükümleri çerçevesinde stanbul

Kurum Özel Kartal Hastanesinde 
Soru turma Ba lattı

Sosyal Güvenlik l Müdürlü ünü,
adı geçen hastaneye ait evrakların
incelenmesi ve soru turmaya alın-
ması yönünde talimatlandırmı tır.

stanbul l Müdürlü ü 21.04.2011 
tarihinde Özel Kartal Hastanesi fatu-
ralarının pik yaptı ı 2009 Kasım ayı

baz alınarak bu tarih itibariyle tüm 
yo un bakım evrakları ve bilgi i lem
kayıtlarına el koymu tur.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu-
nun zararının tespiti ve sözle meye
aykırı durumlar hakkında da incele-
me devam etmektedir” denildi.

Trafik kazası geçiren sigortalıların tedavi 
giderleri kendilerinden istenmeyecek.

6111 sayılı Yasa ile yapılan düzenleme ile 
25.02.2011 tarihinden sonra Trafik Yasasın-
da tanımlanmı ekilde trafik kazası geçiren-
lerin tedavi giderlerinin tamamı Genel Sa lık
Sigortalısı olup olmadıklarına bakılmaksızın,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kar ıla-
nacak.

Trafik kazasına u rayanın ki inin sigor-
talı olup olmadı ına bakılmadan, tedavi gi-
derlerinin tamamının kurum tarafından kar-
ılanmasına ili kin talimat Sosyal Güvenlik 

Kurumunun web sitesinde yayımlandı.

Söz konusu talimatta, 25.02.2011 tari-
hinden önce trafik kazası geçiren genel sa -
lık sigortalılarının tedavi giderlerinin kar ı-
lanmasına ili kin çalı maların devam etti i
belirtildi.

Trafik Kazalarında Tedavi Giderleri



Mustafa Bey, i çilik öncesindeki 
ya amınızdan söz edelim biraz. 
Nerede do dunuz, i çilik hayatınız
ba lamadan önce neler yaptınız?

Ben 1940 yılında Ankara 
Kızılcahamam’a ba lı Yukarıkise
köyünde do dum. Babam çiftçiydi, 
az bir topra ımız vardı. O zamanlar 
traktör falan da yoktu, karasabanla 
i lerdik topra ımızı. Yedi karde tik
yani toplam dokuz nüfustuk, ancak 
geçinirdik. lkokulu köyde okudum 
ama daha sonra okuma ansım olma-
dı, okula devam edemedim. Köyde 
çobanlık yapardım, babama yardım
ederdim. Köy hayatı i te, sabahtan 
ak ama çalı ırdık.

Ankara’ya ne zaman geldiniz?

1957 yılında Ankara’ya geldim 
çalı mak için. Tek ba ıma, yata ımı,

yorganımı alıp geldim, hiçbir eyim
yoktu. 17 ya ımdaydım o sırada. Bi-
zim köyün bir a ası vardı. Demek 
ki adamın güçlü ili kileri vardı ki, 
beni alıp Keçiören Nahiye Müdürü-
ne getirdi. Onun yanına verdi odacı
olarak. Orada i e ba ladım hemen. 
Kalacak yerim yoktu, Müdür Bey 
bana bir oda gösterdi, “Burada ya-
tarsın” dedi. Orada yatıp kalkmaya 
ba ladım. Müdüre hizmet ediyor-
dum, temizlik yapıyordum, bildi in
odacı i te…

O zaman maa ım brüt 100 liray-
dı ama elime 75 lira geçiyordu. Ora-
da ancak 18 ay çalı abildim. Çünkü 
maa ım azdı, yetmiyordu. O neden-
le Çankırı Caddesi’ndeki Çelik Palas 
Otel’de kat görevlisi olarak i e gir-
dim. Otel mü terilerine kahvaltı ser-
visi falan yapıyordum. Orada elime 
200 lira geçiyordu.

Daha sonra buradan da ayrıldım.
O zamanlar Rüzgarlı Sokak’ta Casab-
lanka pavyon vardı. Sahibi Gazi Av-
ar çok güçlü bir adamdı, Demokrat 

Parti’nin Ankara l Ba kanıydı. Ora-
da garson olarak i e ba ladım. 1960’a 
kadar da orada çalı tım. Sonra aske-
re gittim. Askerde 6 ay Gelibolu’da 
tabur komutanının oförüydüm, 18 
ay da stanbul Hasdal’da oförlük
yaptım.

Sa lık i koluna geçi  nasıl oldu?

1962 yılında, askerlik dönü ü
tekrar pavyona döndüm. Pavyon de-
di im bugünküler gibi de ildi, zen-
gin ve kalburüstü adamlar gelirdi. 
Alaattin Yava ça, Mustafa Sa ya ar,
Sevim Ça layan, Özcan Tekgül gibi 
sanatçılar sahneye çıkardı. Patronun 
Ulus’ta Tepeba ı gazinosu vardı aynı
zamanda. Gençlik Parkı’nda da gazi-
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54 yıllık i çi, Sa lık-
Sendikası eski Ankara 

ube Ba kanı Mustafa Ak

“Sendikacılık
ve TÜRK-
bizim için bir 
okul gibiydi.”
Mustafa Ak bir sa lık emekçisi. Hayatının 54 
yılını sigortalı olarak geçirmi , çalı maktan
ba ka bir u ra ı olmamı . TÜRK- ’in
tarihinin neredeyse tamamına tanıklık etmi ,
toplulu umuzun en eski üyelerinden biri. 
Mustafa Ba kan artık emekli, torunlarıyla
birlikte sakin bir ya am sürdürüyor. Bunca 
yılın anılarını bizlerle payla tı. Bu söyle i de 
bizden ona bir emeklilik hediyesi.



59

nosu vardı. Oraya Zeki Müren gelir-
di. Ankara Bira Fabrikasının bahçe-
sini de yazları i letirdi. Oralarda da 
çalı tım.

Bir gün patron beni ça ırdı. Eli-
me bir adres verdi, “Bu ak am bu 
evde yemek daveti var, git orada 
servis hizmeti yap” dedi. Prof. Dr. 
Nihat Erim’in eviymi , Erim’in mi-
safirleri gelecekmi , orada garson-
luk yapacaktım. Eve gittim, gece 
boyunca misafirlerine hizmet ettim. 
Askere gitmeden önce evlenmi tim,
o nedenle pavyon hayatı artık zor 
geliyordu. Gecenin sonunda bir fır-
satını bulup Erim’e, “Evliyim, beni 
gece hayatından kurtar, ya TRT’ye 
ya Odalar Birli i’ne ya da TBMM’ne 
aldır” dedim. O sırada evde mi-
safir olan biri vardı. Ankara Tıp
Fakültesi’nin ba hekimiymi , bana 
kartını verdi, “Yarın sabah bana gel” 
dedi. Ertesi gün gidip hemen orada 
200 lira maa la i e ba ladım. Gece 
hayatından, pavyonda çalı maktan
kurtulmu tum. Fakülte’de altı yıl
çalı tım. Hademelik, bahçıvanlık
yaptım. Her yıl terfi ettim, ayrılırken
350 lira maa  alıyordum. Ama bu 
maa  da az geliyordu. Orada tıp ta-
rihi hocası Nihat Yörüko lu adında
bir hocamız vardı. Sonradan Dı kapı
SSK Hastanesi’nin ba hekimi oldu. 
Fakülte’deyken ona hizmet etmi -
tim, çok kahve pi irmi tim. Ziyare-
tine gittim, “Size geçmek istiyorum” 
dedim. Kabul etti, Mayıs 1968’de 
beni SSK Dı kapı Hastanesi’ne oda-
cıba ı olarak i e aldı. Odacıları sevk 
ve idare ediyordum. Oraya geçmek 
istememin nedeni, orada iki ikra-
miye olmasıydı. Maa ım da 500 lira 
oldu.

Bu arada 1963 yılında, Fakülte’de 
çalı ırken Türkiye Sa lık çileri
Sendikası’na üye olmu tum. Burada 
da üyeli im devam etti. Sendikanın
Genel Ba kanı Mustafa Ba o lu’ydu.
Sendikaya ayda 2.5 lira aidat veri-
yordum.

çi-memur ayrımı sürecinde, i çi
olarak kaldınız. Neler ya andı o 
günlerde?

Adalet Partisi döneminde, kamu 
hastanelerinde çalı anların hepsini 
memur yapmak istediler. Çok tar-
tı malar ya andı. O zamana kadar, 
hastanelerde doktorlar hariç tüm 
çalı anlar i çi statüsündeydi, hepi-
miz Sa lık-  üyesiydik. Sa lık- ’in
en güçlü oldu u dönemdi. Çok 
üyesi vardı ve aidat geliri yüksekti. 
O nedenle Sa lık-  Sendikası bu 
i çi-memur ayrımı meselesinde çok 
çaba harcadı, mahkemeye ba vur-
du. Uzun bir u ra  verildi. Sonun-
da 1974’te Ecevit Ba bakan olunca, 
SSK hastanelerinde çalı an hizmet-
liler i çi olarak kaldı, di erleri me-
mur oldu. Daha sonra AP gelince 
bir kararname çıkardı ve bu durum 
kesinle ti. Bu çok uzun bir hukuki 
süreçti, Ecevit’in, Ba o lu’nun çok 
katkıları oldu.

Ecevit i çiden yana bir adamdı.
Bir keresinde hastaneye geldi ziyaret 
için, o zaman ba bakandı. Ben de çok 
ilgilendim, hastaneyi gezdirdik. Ben 
Karao lan’ın resmen hastasıydım.
Hayatım boyunca siyasiler içinde en 
çok onu sevdim. Tabandaki insana 
çok yakındı. Dürüst, namuslu adam-
dı, i çiler için çok ey yaptı.

Sa lık-  SSK hastanelerinde etkin 
bir sendikaydı…

Evet, hastanelerde sendikanın
çok büyük bir gücü vardı. O sırada
genel ba kan yardımcısı olan Sava
Benli Sendika adına SSK Yönetim 
Kurulu’na seçildi. Toplu i  sözle -
mesiyle dört ikramiye aldık. ki ikra-
miyeyi dörde çıkardık yani. Sendika 
bize yazlık-kı lık elbise alırdı, giyim 
yardımı çok iyiydi, Sümerbank ku-
ponu verirlerdi, istedi ini alırdın.
Bir ay senelik izin hakkı aldık.

Sendikal hayatı yakından izler 
miydiniz o günlerde?

Sendikal hayatı çok yakından iz-
lenmiyordum ama miting falan oldu 

mu giderdik. Seyfi Demirsoy’u, Halil 
Tunç’u, di erlerini bilirdim. Sendi-
kacılar hastaneye geldiklerinde ben 
ilgilenirdim. Ba hekime “TÜRK-

’in ba kanı geliyor” dedim mi ka-
pıda kar ılardı. Sadece genel ba kanı
de il, TÜRK-  yöneticileri ya da 
di er sendika ba kanları da öyleydi. 
evket yılmaz, Kemal Özer, Osman 

So ukpınar gelirdi. So ukpınar bi-
zim hastanede öldü, doktorla birlik-
te ben yanındaydım. Sendika üyesi 
olmamın yanı sıra sendikalara ilgi de 
duyardım. Dedi im gibi, hiçbir eyle-
mi kaçırmazdım, hepsine katılırdım.
Ama 1981 yılına kadar hiçbir görev 
almadım.

Sendikada ilk görev almanız ne 
zaman oldu?

1981 yılında Ankara ube yö-
netimine aday oldum ve kazandım.
Siyasi olarak sendika yönetimine 
pek yakın olmadı ım için biraz ken-
di gücümle kazandım diyebilirim. 
ube ba kan yardımcısı oldum. ube

Ba kanı Ahmet Mutlu’ydu. Hepi-
miz amatördük. O yıllarda seçimler 
iki yılda bir yapılırdı. 1983’te aynı
ekip yeniden seçildik. Ba o lu ile 
1981’de pek yakınlı ımız yoktu ama 
ben iyi çalı ınca 1983’te beni destek-
ledi. Ta radan gelen sendika üyele-
rine çok destek olurdum hastanede. 
1983’ün sonlarına do ru ube ba ka-
nının bir usulsüzlü ü ortaya çıkınca
istifa ettirildi. Yönetim 9 ki iydi, 8 
ki i kaldık. Genel Ba kan Ba o lu,
“Birinizi aranızdan seçin” dedi. Ben 
aday oldum, 7 oy aldım ve ube ba -
kanı oldum. Böylece 1989’un Ka-
sımına kadar amatör ube ba kanı
olarak çalı tım.

Amatör oldu um için mesai saat-
lerinde i te çalı ırdık, hastaneye ge-
lenlere yardımcı olurduk. Sonra top-
lu i  sözle mesine bir madde kondu, 
amatör ube ba kanları 5 saat çalı a-
cak diye, ö le 12’den sonra ubeye
giderdim. Genel merkezin i lerine
pek karı mazdık. Biz daha çok üye-
lerin sorunlarıyla u ra ırdık.
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TÜRK- ’le ili kileriniz nasıldı?

ube ba kanı olduktan sonra 
hep TÜRK-  genel kurul delegesi 
oldum. 1981’den sonra bütün ge-
nel kurullara katıldım. O tarihten 
bu yana bütün genel ba kanlara oy 
verdim. imdiki Genel Ba kan Mus-
tafa Kumlu’nun aday oldu u genel 
kurulda delege de ildim, o nedenle 
ona veremedim.

Bizim zamanımızda TÜRK-
çok güçlüydü, partiler üstü bir po-
litika izlerdi, bütün partiler TÜRK-

’le iyi geçinmeye çalı ırdı. Siyaset 
üzerinde çok büyük bir etkisi var-
dı. stedi ini yaptırır, istemedi i-
ni engellerdi. Biz, oy verelim ver-
meyelim, TÜRK-  yöneticilerine 
çok saygı duyardık. Örgüt disiplini 
vardı, onlar bizim için çok önem-
liydi. TÜRK- ’in bütün eylemine, 
mitingine katıldım. Nerede i çi ey-
lemi varsa orada oldum. zmir’deki, 
Seydi ehir’deki mitinglere gittik. 
Zonguldak yürüyü üne dört kere 
gittim destek için.

Profesyonellik nasıl ba ladı?

Kasım 1989’da profesyonel ol-
dum. Tüzü e göre üye sayımız ar-
tınca genel merkez böyle bir karar 
aldı. SSK Dı kapı Hastanesi dı ında,
Ça  Tıp Merkezi, Ba kent Hastanesi, 
Verem Sava  Derne i gibi i yerlerin-
de örgütlüydük. Özel hastanelere gi-
remiyorduk. Hıfzıhsıhha ve Yüksek 
htisas Hastanesi’nde, Büyük ehir

Belediye Hastanesi, Keçiören Bele-
diyesi hastanesinde de örgütlendik 
daha sonra.

Sendika önemli i ler yaptı. Çalı -
ma saatlerini 12 saatten 8 saate indir-
di. Toplu i  sözle meleriyle ücretler 
yükseldi. Özal’ın Ba bakanlı ı zama-
nında, Ba o lu’nun da TÜRK- ’te 
yönetici olması sayesinde çok iyile -
tirmeler sa ladık. Her hükümet döne-
minde öyle ya da böyle zamlar aldık. 
Bu hükümetten iyi zamlar alamadık.

Mustafa Ba o lu ile uzun yıllar
beraber oldunuz…

Ba o lu çok iyi bir sendikacıy-
dı. Örgütüne çok hakimdi, siyasiler 

üzerinde etkisi büyüktü. Sendikal ve 
siyasal konularda da çok bilgiliydi. 
Bir dönem milletvekilli i yaptı ı için 
siyaseti iyi bilirdi. Onun sayesinde 
Sa lık-  Sendikası TÜRK-  içinde 
de çok etkili bir sendikaydı. Kendi-
siyle çalı mı  olmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Onun dı ında, 
çe itli zamanlarda Sa lık-  Sendikası
yönetimlerinde görev alan Sava  Ben-
li, Mehmet Ali Tanrıverdi ve imdiki 
Genel Ba kan Hasan Öztürk gibi çok 
tecrübeli arkada larımız vardı. On-
lardan da çok eyler ö rendim.

Sendikacılık ve sendikacılar bana 
çok ey ö retti. Sendikacı olmasay-
dım hastaneden emekli olur gider-
dim. Ama bu sayede çok ey gör-
düm, çok ey ö rendim. Ben ilkokul 
mezunuyum, ama sendikacılık be-
nim hayatımda bir okul gibi oldu. 
TÜRK-  bizim için okul gibiydi.

Sendikacılık hayatınızı ne zaman 
bitirdiniz?

25 Kasım 2010 yılında yapılan
genel kurulda tekrar aday olmadım.
stesem yeniden seçilirdim ama ar-

tık yerimizi gençlere bırakmamız
gerekiyordu. Üyemiz de pek kal-
madı zaten, imdiki ube ba kanı
amatörlü e dü tü. Sa lık sisteminde 
ta eronluk sistemi var. Bütün hasta-
nelerde ta eron çalı tırılıyor. En çok 
ta eron i çisi Sa lık Bakanlı ı’nda.

lk kez 1958 yılında sigortalı ol-
dum. Sicil numaram 1755053’tü. 14 
ubat 2011’de emekli oldum. Net 

54 yıl sigortalı olarak çalı tım. lk
sigortalı oldu um zamanlar adı çi
Sigortaları’ydı. Primi i veren yatırır-
dı, vergiyi biz kendimiz yatırırdık.

Bundan sonraki hayatımda din-
lenmek istiyorum. Kendimi bildim 
bileli çalı ıyorum. Artık yoruldum. 
54 yıllık çalı ma hayatımda acı, tat-
lı birçok ey ya adım. Bana katkısı
olan herkese ükran borçluyum. 
Hayatta olanlara uzun ömürler di-
liyorum, olmayanlara da Allah’tan 
rahmet diliyorum.

Mustafa Ak, hayranı oldu u Bülent Ecevit ile SSK Hastanesini ziyareti sırasında.



Bilindi i üzere Uluslararası Ça-
lı ma Örgütü (ILO, Interna-
tional Labour Organization) 

dünya üzerindeki ülkelerde mevcut 
çalı ma yasaları ile bu yasalara ili kin
uygulamalardaki standartları geli -
tirmek ve ileriye götürmek için 1919 
yılında yani Birinci Dünya Sava ının
hemen sonrasında yapılan Paris Barı
Konferansı ile kurulmu  uluslararası
bir örgüttür. Merkezi sviçre’nin Ce-
nevre kentinde bulunmaktadır.

1946 yılında BM’nin (Birle mi
Milletler) uzmanlık kurulu u hali-
ne gelen ILO, tüm faaliyetlerini sos-
yal adalete dayalı ilkeler ve evrensel 
insan hakları ile çalı ma haklarının
korunması temelinde yürütmektedir. 
ILO uluslararası çalı ma standartları-
nı sözle meler ve tavsiyeler vasıtası
ile tanımlar. Söz konusu sözle me ve 
tavsiyeler temel çalı ma hakları, ör-
gütlenme hakkı, toplu pazarlık, cebri 
çalı tırmanın ortadan kaldırılması,
fırsat e itli i gibi çalı ma hayatı ile 
ili kili tüm alanlarda asgari standart-
lar koyar.

Öte Yandan ILO, ba ta mesle-
ki e itim, niteliklerin artırılması,
emek politikaları, çalı ma hukuku 
ve endüstriyel ili kiler ile çalı ma
ko ulları, i letmelerin geli tirilmesi,
kooperatifler, sosyal güvenlik, çalı -
ma istatistikleri, i çi sa lı ı ve i  gü-
venli i gibi konularda da teknik yar-
dım sunar. Ba ımsız i veren ve i çi
örgütlerinin geli imini te vik eder 
ve bu örgütlere e itim-danı manlık
hizmeti verir. BM bünyesinde ILO, 
e it katılımlı i çi ve i veren örgütleri 
ile kendisine üye ülke hükümetlerine 
ba lı temsilcilerden olu an üçlü bir 
yapı sergiler.

Türkiye de, 1932’de Milletler 
Cemiyeti’ne katılmakla kurulu un
üyesi olmu tur.

Yine bilindi i gibi ILO, her 
yıl toplanan Uluslararası Çalı ma
Konferansı ILC ba ta olmak üzere, 

dari Yapı ve Uluslararası Çalı ma
Bürosu’ndan olu ur. Örgüte üye 
ülkeler her yıl sviçre’nin Cenevre 
kentinde Uluslararası Çalı ma Kon-
feransı ILC için bir araya gelerek ge-
nel kurulu olu tururlar. ILO’ya üye 
her devlet bu Konferansa içerisinde 
iki hükümet temsilcisi, bir i veren
temsilcisi bir de i çi temsilcisinin 
yanı sıra ilgili teknik danı manların
bulundu u bir delegasyon ile katı-
lır. Üye devletlerden gönderilecek 
i çi ve i veren temsilcileri en fazla 
temsil yetkisine sahip i çi ve i veren
sendikasından seçilir. çi ve i veren
örgütlerinin temsilcileri, hükümetin 
temsilcilerinden tamamen ba ımsız
olarak kendi meslek gruplarının çı-
karlarını temsil ederler. Dolayısıyla
i çi ve i veren delegeleri te kilatla-
rının politikaları do rultusunda oy 
kullanıp görü lerini ifade ederler. 
Üye devletlerin çalı ma bakanları ise 
söz konusu delegasyonlara ba kanlık
ederek kendi ülkelerinde çalı ma ha-
yatına dair olan bitene ili kin görü -
lerini aktarırlar.

Çalı ma hayatıyla ilgili sorunla-
rın uluslararası düzeyde ele alındı ı
bir forum mahiyetinde olan Konfe-
ransta dari Yapı seçilir, üye ülkeler 
tarafından finanse edilen örgüt büt-
çesi onaylanır, uluslararası çalı ma
standartları tespit edilir, sözle me ve 
tavsiye kararları alınır ve çalı ma ha-
yatına dair önemli görülen her konu 
müzakere edilir. Sözle me ve tavsiye 
kararlarının uygulanabilmesi için her 
ülkenin yetkili organları (parlamen-
to) tarafından onaylanması gerekir. 
Konferansa Birle mi  Milletler bün-
yesindeki çe itli kurulu ların temsil-
cileri de gözlemci olarak katılırlar.

Örgütün ikinci önemli organı
olan dari Yapı yılda en az üç kez 
Cenevre’de toplanarak Örgütün poli-
tikasına ili kin kararlar alır, ILC’nin 
o dönemki gündemini belirler, taslak 
program ile Konferansa sunulacak 
bütçeyi onar. Aynı zamanda Genel 
Direktörü seçer. ILO dari Yapısı 28 
hükümet üyesi, 14 i veren temsilcisi 
ve 14 i çi temsilcisinden te ekkül-
dür. leri düzeyde sanayile mi  10 

ülkeden gelen daimi hükümet tem-
silcileri de dari Yapıda yer alır.

Örgütün di er yapı ta ı Ulusla-
rarası Çalı ma Bürosu ise bir icra 
organıdır ve ba ında dari Yapı tara-
fından seçilen Genel Direktör vardır.
ILO’nun sekretaryası olan Büro, ayrı-
ca bir ara tırma merkezidir ve çalı -
ma hayatı ve sosyal konularda belge 
yayınlar. Birçok ülkede bölge ofisleri 
bulunur. Büroda görev alanların ya-
rısı hükümetler tarafından belirlenir, 
di er yarısı ise e it sayıda çalı ma
konferansında i çi ve i veren temsil-
cilerinden te ekkül eden bir grup ta-
rafından seçilen ki ilerden meydana 
gelir. Büro, konferansta ele alınacak
konularla ilgili belge ve raporların
yanı sıra e itim ve teknik i birli i
programlarını hazırlar.

Bu yılın gündemi

Bu yıl 100. Oturumunu gerçek-
le tirecek olan Uluslararası Çalı -
ma Konferansı ILC’nin gündeminde 
geçen yıl standartların belirlenmesi 
komitesinin gündeminde olan ev i -
lerinde çalı anlar için insan onuruna 
yakı ır i  konusu var. Teknik komis-
yonların görü ece i di er konu ba -
lıkları ise eme in yönetilmesi ve de-
netlenmesi ile sosyal güvenli e ili kin
stratejik amacın tekrardan müzakere 
edilmesi olacak.

Bu yıl ki Konferansın 100. Otu-
rum olması örgüt açısından bir dö-
nüm noktası anlamına geliyor. Bu 
vesileyle de Konferans süresince 
bir dizi kutlama gerçekle tirilecek.
Mamafih ekonomik açıdan yeniden 
yapılanmayla beraber güçlü, aynı za-
manda sürdürülebilir ve dengeli bir 
kalkınmanın olu turulabilmesi adına
çaba sarf eden ILO üyesi ülkeler açı-
sından da bu yıl ki oturum kritik bir 
noktayı temsil ediyor.  imkânları ile 
birlikte istihdam a ırlıklı bir kalkın-
ma modelinin sa lanması yönündeki 
ihtiyacın insan hayatı üzerinde dönü-
üm, ekonomiler üzerinde ise verim-

lilik adına büyük rol oynaması, böl-
geler ve de sınırların kar ısındaki en 
baskıcı mücadele olarak görünüyor. 
Bu içerik 100. Oturumun görü ece i
esas mesele olacak.

Burak EKMEKÇ O LU
TÜRK-  Dı li kiler Uzmanı
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ILO 100. Oturumu Toplanıyor
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Ankara Cumhuriyet Ba savcılı ı,
1 Nisan 2010’da TEKEL i çile-

rinin 4/C statüsüne geçirilmelerini 
protesto için düzenlenen eyleme ka-
tılan 111 ki i hakkında, “2911 Sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyü leri Ya-
sasına muhalefet ettikleri” iddiasıyla
dava açtı. Basın Suçları Soru turma
Bürosu Savcısı Abdulvahap Yaren’in 
hazırladı ı iddianamede, Tekgıda-
Sendikası’nın, TEKEL i çilerinin 4/
C statüsüne geçirilmelerini protesto 
etmek amacıyla Ankara’da 1 Nisan 
2010’da eylem organize etti i ifade 
edildi.

Sendika yöneticilerinin, tüm il-
lerden otobüsle Ankara’ya gösterici 
ta ıdı ı, “yasadı ı” gösteriye Vali-

Tekel Eylemcilerine Hapis stendi
li in izin vermedi i, Emniyet yet-
kililerinin bunu belirtmesine ra -
men sendika yetkililerinin gösteri 
yapmak konusunda ısrarcı oldu u
kaydedilen iddianamede, bu amaç-
la sabah saatlerinden itibaren Kolej 
ve Kızılay civarında gruplar halinde 
toplanan eylemcilerin, yolları kapat-
maya ve gösteri yapmaya ba ladıkla-
rı anlatıldı.

TÜRK-  Genel Merkezi ve çev-
resi ile di er noktalarda toplanan 
gruplara sesli ikaz yapıldı ı, grubu 
yönlendirenlere birebir ikazda bulu-
nuldu u ifade edilen iddianamede, 
buna kar ın göstericilerin eylemi 
saat 21.30’a kadar devam ettirdik-
leri, gruplar halinde ehrin merke-

zindeki cadde ve sokakları trafi e
kapattıkları kaydedildi.

ddianamede, 111 ki inin, “2911 
Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü -
leri Yasasına muhalefet ettikleri” 
iddiasıyla 3 yıl 6’ ar aydan 8’er yıla
kadar hapis cezasına çarptırılmaları
istendi.

Sanıklar arasında CHP stanbul
Milletvekili adayı Süleyman Çelebi, 
D SK Genel Ba kanı Tayfun Gör-
gün, Tekgıda-  Sendikası Genel 
Ba kanı Mustafa Türkel, eski KESK 
Genel Ba kanları smail Hakkı Tom-
bul ve Sami Evren gibi çok sayıda
sendikacı bulunuyor. Sanıklar, An-
kara 19. Asliye Ceza Mahkemesinde 
yargılanacak.

Emeklilerin bekledi i banka promosyonu ha-
yal oldu. Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Ömer Dinçer, emeklilere promosyon ödenmesinin 
mümkün olmadı ını söyledi. CHP zmir Milletvekili 
Selçuk Ayhan’ın soru önergesini yanıtlayan Dinçer, 
öyle dedi:

“Toplantılarda, bankalar tarafından emeklilere 
promosyon verilmesine dair bir düzenleme bulun-
madı ı, bankaların bu konuda bir bütçesinin bulun-
madı ı, emekli aylı ı ödemelerinden çok cüzi bir 
kazanç sa ladıkları, operasyonel maliyetlerinin yük-
sek oldu u, emekli grubunun bankacılık faaliyetle-
rinden dolayı bankaya bir getirisinin bulunmadı ı,
hiçbir ekilde emeklilere promosyon ödenmesinin 
mümkün olmadı ı banka yetkililerince ifade edil-
mi tir.”

Bakan Dinçer, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafın-
dan her ay yakla ık 9 milyon 500 bin emekli ve hak 
sahibine üçü kamu bankası olmak üzere 22 banka ve 
PTT aracılı ı ile ödeme yapıldı ını açıkladı. Çalı ma
Bakanı, öyle dedi:

“Gelir/aylık alanların yüzde 95’i üç kamu banka-
sı ile PTT ubelerinden gerçekle mektedir. Bankalar 
ile imzalanan protokoller gere ince, gelir ve aylıkla-
rın tutarı ödeme gününden iki i günü önce (üç mil-
yon adet ödemeyi geçti i takdirde üç i günü önce) 
aktarılmakta, bu ödemeler kar ılı ında bankalara 
herhangi bir komisyon ödenmemekte, ancak PTT’ye 
yüzde 0,3 (binde üç) oranında komisyon ödenmek-
tedir.”

Emeklilere, aylıklarını alaca ı banka için her-
hangi bir yönlendirme yapılmadı ına dikkat çeken 
Bakan Dinçer, “Gelir ve aylık alan emekli ve hak sa-
hibi aylık alaca ı bankayı kendi tercihine göre belir-
lemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunca çok sayıda
banka ile gelir/aylık ödenmesi hususunda protokol 
imzalanmasının amacı, hizmetin, etkin, verimli ve 
yerinden sunulmasıdır” dedi.

Çalı ma Bakanı, bankalar ile yapılan emekli ma-
a larının ödenmesine ili kin protokollerde promos-
yon ödenece ine dair bir hüküm bulunmadı ını da 
vurguladı.

Emekliye Promosyon Yok



Av. Selçuk EREN
av.selcukeren@hotmail.com
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Ere li Demir ve Çelik
çileri A HM Yolunda

Ere li Demir ve Çelik Fabrikalarında i ten çıkarılan ve i e iadelerinin 
sa lanması için açtıkları davaları kaybeden i çiler, Avrupa nsan

Hakları Mahkemesine (A HM) ba vurdu. Yapılan ihaleyle 2005 yılında
özelle tirilerek Oyak Holding’e devredilen Ere li Demir ve Çelik Fabri-
kaları, global ekonomik kriz nedeniyle demir çelik ürünlerinin satı  ve 
pazarlamasında büyük bir dü ü  olmasını gerekçe göstererek tüm çalı-
anların maa  ve haklarında yüzde 35 oranında azaltma yapmı  ve bu 

indirime muvafakat etmeyen i çilerin i ine 2009 yılında son vermi ti.
ten atılan 400’e yakın i çiden 200’ü Ere li  Mahkemesinde i e iade 

davası açmı tı.

Davaları reddedilen i çiler, iç hukuk yollarını tüketince zmir Barosu 
avukatlarından Barı  Ka ka aracılı ıyla A HM’e ba vurdu. Ka ka, iç hu-
kukta feshin geçerli bir nedene dayanıp dayanmadı ı ve keyfilik denetimi 
gibi  Hukukunun temel ölçütlerini dikkate almayan, davanın esasına 
girmeyen bir yargılama yapıldı ını belirterek, bu durumun Avrupa nsan 
Hakları Sözle mesinde (A HS) düzenlenen adil yargılanma hakkı ihlalini 
olu turdu unu savundu.

Avukat Ka ka, yapılan yargılamanın çok açık ekilde sadece A HS
maddelerine ve ilkelerine de il, iç hukuk ve Yargıtay içtihatlarına da ay-
kırı oldu unu ileri sürerek, A HM’den iyi bir sonuç elde edeceklerinden 
ku ku duymadıklarını vurguladı.

Anayasa Mahkemesi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun, 

geçici personel çalı tırılmasına olanak 
sa layan 4/C maddesinin iptali iste-
mini oy çoklu uyla reddetti. Danı -
tay dari Dava Daireleri Kurulu, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
geçici personel çalı tırılmasına ili kin
4/C maddesi ile 5429 sayılı Türkiye 
statistik Kanununun 49. maddesinin 

ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı ol-
du una hükmederek, iptali için itiraz 
yoluyla Anayasa Mahkemesine ba -
vurmu tu. Anayasa Mahkemesi heye-
ti, bu ba vuruyla ilgili ilk incelemesi-
ni 20 Mayıs 2010’da yapmı , davayı
esastan görü meye, yürürlü ünün
durdurulması isteminin de esas ince-
leme a amasında ele alınmasına karar 
vermi ti. Ba vuruyu 31 Mart 2011 
tarihinde esastan görü en Anayasa 
Mahkemesi, iptal isteminin reddine 
karar verdi. Yüksek mahkeme, kararı
oy çoklu uyla aldı.

Anayasa Mahkemesi’nden 4-C KararıAnayasa Mahkemesi’nden 4-C Kararı
TÜ K’te 4/C statüsünde çalı an bir 

vatanda ın emeklilik süresi dolunca 
i  akdi sona erdirildi. Emekli olan va-
tanda , kıdem tazminatının kendisine 
ödenmesi istemiyle TÜ K’e ba vurdu,
ancak ba vurusu reddedildi. Bunun 
üzerine 4/C statüsünde çalı an vatan-
da  “ba vurunun reddi, hizmet söz-
le mesinde yer alan ‘Emekli olan 4/C 
statüsündeki personele kıdem tazmi-
nat ödenmez’ hükmü ile bunun daya-
na ı 14 Aralık 2007 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararının ilgili maddesinin 
yürütmesinin durdurulması” istemiy-
le Danı tay’da dava açmı , Danı tay 2. 
Dairesi ise yürütmenin durdurulması
istemini reddetmi ti. Vatanda ın kara-
ra itiraz etmesi üzerine dosya, Danı -
tay dari Dava Daireleri Kuruluna gel-
di. Kurul, itirazı reddetti, ancak 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
geçici personel çalı tırılmasına ili kin
4/C maddesinin Anayasa’ya aykırı ol-
du u iddiasıyla, maddenin iptali için 

itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine 
ba vurma kararı almı tı.

Kurulun, oy çoklu uyla aldı ı
ba vuru kararında, 657 sayılı Yasa-
nın 4. maddesinin C bendinin, istih-
dam ekli tanımlanıp, i  güvencesi ve 
sosyal güvenlik hakkı belirlenmeden 
sadece ‘geçici personel’ olarak adlan-
dırılan statüyü düzenleme yetkisinin 
bütünüyle Bakanlar Kuruluna bıra-
kılmı  olması nedeniyle Anayasaya 
aykırı oldu u sonucuna varılmı tı.
Kurul ayrıca, 5429 sayılı Türkiye sta-
tistik Kanunu’nun 49. maddesinde de 
4/C kapsamında istihdam edilen per-
sonele, çalı tı ı dönemde yapılacak
bazı ödemelere yer verildi i, ancak, 
statüleri hakkında düzenleme yapıl-
mayarak, bu konudaki düzenlemenin 
sınırları çizilmeksizin Bakanlar Ku-
ruluna bırakıldı ı kaydedilerek, 4/C 
ba lamında belirtilen Anayasaya ay-
kırılık nedenlerinin burada da geçerli 
olaca ı vurgulanmı tı

Çocukların Sirkte 
Çalı ması Yasak

Hindistan Yüksek Mahkemesi, ço-
cukların sirklerde çalı tırılmasını ya-
sakladı. Çocukları Koruma Hareketi 
adlı çocuk hakları savunucusu grubun 
ba vurusunu de erlendiren Yüksek 
Mahkeme, hükümetin, sirklerde çalı-
an çocukları kurtarması ve rehabilite 

etmesi kararı da aldı. Çocukları Koru-
ma Hareketi’nin avukatı Bhuvan Ribhu, 
mahkemenin, çocukları kurtarması için 
hükümete sirklere operasyon yapması
direktifi verdi ini ve rehabilitasyon pla-
nı tavsiye etti ini söyledi.

Hindistan Çocuk Çalı ma Yasası 14 
ya ından küçüklerin çalı masına izin 
vermiyor. Çocuk hakları eylemcileri 
ise Hindistan’daki sirklerde çalı an ço-
cukların sayısının binlerce olabilece ini
ifade ediyor.



nsan hakları ve temel özgürlük-
ler uzun ve sancılı mücadeleler 
sonucu elde edilebilmi , geli -

tirilmi  ve günümüze de damgasını
vurmu  kavramlardır. Ba langıçta
ırk, renk, cins, din, dil, ulusal köken 
farklılı ını ortadan kaldıran ve “bi-
rinci ku ak haklar” olarak nitelen-
dirilen haklar yanında ikinci ku ak
haklar denilen “ekonomik ve sosyal 
haklar” kavramı da geli mi tir. Ulus-
lararası sözle melerde güvence altı-
na alınan bu haklar ulusal düzenle-
melerde de yansımasını bulmu tur.

çilerin ya ama ve çalı ma ko-
ullarının insancıl hale getirilmesi 

çabalarının temelinde de insan hak-
ları ve özgürlükleri bulunmaktadır.
Çalı ma süresinin insancılla tırılma-

sı da bu kapsamdadır. Kapitalist üre-
tim biçiminin ilk evrelerinde insan 
eme i en uç noktada sömürülmü ,
milyonlarca i çi günde 12 saatin 
üzerinde çalı tırılmı tır. çilerin “8 
saatlik i günü” talebi verilen uzun 
mücadeleler sonrası sa lanabilmi
ve uluslararası sözle melerle güven-
ce altına alınmı tır.

Uluslararası Çalı ma Örgütü’nün 
ilk sözle mesi 1919 yılında çalı -
ma sürelerine yönelik olmu  ve 
1 sayılı Çalı ma Saatleri (Sanayi) 
Sözle mesi’nde çalı ma süresi gün-
de 8, haftada 48 saat olarak belir-
lenmi tir.

Türkiye’de çalı ma sürelerinin 
emredici hükümle sınırlandırılması
1936 yılında kabul edilen ve 1937 

yılında uygulamaya konulan 3008 
sayılı  Kanunu ile gerçekle tiril-
mi tir. Yasanın 35. maddesinde ge-
nel bakımdan haftalık çalı ma süresi 
48 saat ile sınırlandırılmı tır. 1983 
yılında 1475 sayılı  Kanunu’nda 
yapılan de i iklik ile çalı ma süre-
si haftada 45 saate dü ürülmü tür.
2003 yılında yürürlü e giren 4857 
sayılı  Yasası’nda haftalık çalı ma
süresi yine 45 saat olarak düzenlen-
mi tir.

Ço u zaman evrensel düzeyde 
kabul edilen haklar ülke uygulama-
sında ekonomik ve sosyal ko ullar
gerekçe yapılarak farklıla maktadır.
OECD’nin “Factbook 2010” ba lık-
lı çalı ması içinde yer alan veriye 
göre, OECD üyesi ülkeler ortala-

Enis BA DAD O LU
TÜRK-  Ara tırma Müdür Yardımcısı
enisbagdadioglu@gmail.com
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Çalı ma
Süresi
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ması olarak 2008 yılında gerçekte 
toplam 1.764 saat çalı ılmaktadır.
Yıllık fiili olarak çalı ılan toplam 
süre Kore’de 2.256 saat, Amerika 
Birle ik Devletleri’nde 1.792 saat, 
ngiltere’de 1.653 saat, Fransa’da 

1.544 saat, Almanya’da 1.430 saat 
ve Hollanda’da 1.389 saattir. Anılan
yılda Türkiye ile ilgili herhangi bir 
veri yer almamaktadır. Ancak 2006 
yılı verilerinde OECD ortalaması
1.777 saat iken Türkiye’de bu süre 
1.918 saattir.

Türkiye veren Sendikaları
Konfederasyonu (T SK) verilerine 
göre 2009 yılında fiili çalı ma süresi 
2.062,5 saat olarak hesaplanmı tır.
T SK’in uzun yıllardır yaptı ı “Çalı -
ma statistikleri ve gücü Maliyeti” 
2009 yılı çalı masında, “fiili” çalı -
ma süresinin çe itli nedenlerle 365 
takvim gününün çok altında oldu-
una dikkat çekilmektedir. Çalı ma-

da, fiilen çalı ılan saati hesaplamak 
için, “çalı ma kar ılı ı olmaksızın
ücret ödenen 52 gün hafta tatili, 
ortalama 22 gün yıllık izin, 10 gün 
ulusal bayram ve genel tatil (bu tatil 
günlerinden bazılarının hafta tatili-
ne rastladıkları göz önüne alınmak-
tadır) ve 6 gün hastalık veya di er
mazeret izinlerini” dü mek gerekti i
ifade edilmektedir. Di er bir deyim-
le, toplam 90 gün tutan çalı ılmayan
ancak ücret ödemesi yapılan günler 
365 günden dü ülmek suretiyle fii-
len çalı ılan ortalama saat (275 gün 
x 7,5 saat =) 2.062,5 saat olarak esas 
alınmaktadır.

Ku kusuz T SK kapsamındaki
i yerlerinde a ırlıklı olarak sendikal 
örgütlenme söz konusudur. Ancak 
sendikal örgütlenmenin özellikle 
özel kesimde sınırlı sayıda i yerini
kapsadı ı da bilinmektedir. Ülke-
mizde, koruyucu yasal mevzuatı
uygulamaya aktarmayan i yerleri
ço unluktadır. Yasal düzenlemelere 
ra men çalı ma sürelerinin a ılması
sık sık ya anan bir uygulamadır.

 Yasası’nda haftalık çalı ma sü-
resi 45 saat olarak tanımlanmı , bir 

yılda yapılacak fazla çalı maların
toplam süresi ise 270 saat ile sınır-
landırılmı tır. Dolayısıyla i çilerin
bir yıl içinde haftalık ortalama ça-
lı ma süresi en fazla 50,2 saat ola-
bilecektir.

Türkiye’de fiili çalı ma süreleri 
-özellikle de kayıt dı ı çalı an- özel 
sektör i çileri açısından yasal üst sı-
nırın çok daha üstünde gerçekle e-
bilmektedir. Çalı ma sürelerinin son 
dönemde hızla artması ya anan bir 
olgu olmu tur. Aslında fiili çalı ma
sürelerinin artmasının temelinde ül-
kede uygulanmakta olan neo-liberal 
politikalar bulunmaktadır. Çalı ma
ya amını do rudan etkileyen özel-
le tirme, sendikasızla tırma, ta e-
ronla tırma, kuralsızla tırma, esnek 
istihdam ve çalı ma, kayıtdı ılık,
i sizlik ve yoksulluktaki artı , üc-
retlerin satın alma gücündeki gerile-
me, i yeri denetimindeki yetersizlik 
ve yaptırımların caydırıcı olmaması
gibi unsurlar fiili çalı ma sürelerin-
de ya anan artı ın da nedenleridir.

Türkiye statistik Enstitüsü 
(TÜ K) Hanehalkı ve gücü Anketi 
verilerine göre, 2010 yılı itibariyle 
fiili çalı ma süresine göre istihdam 
edilenlerin durumu u ekildedir:
Haftalık 60-71 saat çalı an sayısı 4 
milyon 304 bin ki i; haftalık 50+59 
saat çalı an sayısı 3 milyon 286 bin 
ki i; haftalık 41-49 saat çalı an sayı-
sı 4 milyon 353 bin ki i; haftalık 40 
saat çalı an sayısı ise 2 milyon 717 
bin ki idir. Di er bir ifadeyle, haf-
tada ortalama 50 saatten fazla çalı-
anların tüm ücretliler içindeki payı

yüzde 42 civarındadır.

Fiili çalı ma süresi dü ük ve 
dolayısıyla yetersiz geliri olanların
sayısı da önem ta ımaktadır. TÜ K
verilerine göre, haftada fiilen 36-39 
saat çalı an sayısı 463 bin ki i iken, 
17-35 saat çalı anların sayısı 3 mil-
yon 535 bin ki idir. Haftada sadece 
1-16 saat çalı ma imkanı bulanların
sayısı ise 1 milyon 208 bin ki i ola-
rak tespit edilmi tir.

Türkiye’de istihdam edilenlerin 
yüzde 88,3’ü tam zamanlı olarak 
istihdam edilirken, geriye kalan 
yüzde11,7’si yarı zamanlı olarak ça-
lı maktadır. Eksik istihdam edilenle-
rin geliri –genel ücret ve asgari ücret 
düzeyi dikkate alındı ında- yetersiz 
kalırken, tam zamanlı olarak çalı-
anlar benzeri ya am ko ullarıyla

kar ı kar ıya kalmaktadır. Çalı ma
sürelerinin yasal sınırlar içinde kal-
dı ı, fazla mesailerin zamlı öden-
di i i yerleri azınlıktadır. Çalı ma
sürelerindeki artı  i çilerin gelirine 
yansımamaktadır. çiler fazla çalı -
makta ve fakat fazla çalı ma ücreti 
ödenen yerler çok kısıtlı olmaktadır.

çiler, ücretlerdeki reel gerileme 
nedeniyle aynı miktarda ücreti daha 
çok çalı arak kazanmak durumunda 
kalmaktadır.

Çalı anların ya ama ve çalı ma
ko ulların insancılla tırılması sosyal 
devlet olmanın gere i ve zorunlulu-
udur. Çalı ma saatlerinin sınırlan-

dırılması, i çilerin sa lı ını koru-
manın ve sosyal ya ama ayıracakları
zamanı artırmak yanı sıra ülkedeki 
istihdam olanaklarının korunması
ve dengeli da ılmasına katkıda bu-
lunacaktır.

Türkiye’de haftalık çalı ma süre-
sini a an toplam çalı ma süresi azal-
tılırsa i siz sayısı kadar istihdam sa -
lanması mümkün olacaktır. Ancak 
hükümetin böyle bir niyeti olmadı ı
açıktır. Hükümet fazla çalı ma ve is-
tihdam ba lantısı ile i gücü piyasası-
nı daha esnekle tirmek istemektedir.

A ır ya ama ve çalı ma ko ulla-
rı içinde bulunan i çilerin insanca 
çalı mak ve insanca ya amak için 
sendikala maları gerekmektedir. 

çiler sendikala tı ında, hem uzun 
süreler çalı mak zorunda kalmak-
sızın insanca ya ayacak ücret elde 
edebilecek, hem de makul süreler-
le çalı arak sa lıklarını korumak, 
çalı ma dı ı ya ama ve dinlenmeye 
daha çok zaman ayırmak olana ına
sahip olacaktır.
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IMF Sendika Görü lerini Yineledi
Küresel ekonomi ve kalkınmada

i birli inin önceliklerini gö-
rü mek amacıyla Dünya Bankası,
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 
G20 Maliye Bakanlarının toplanma-
sı üzerine Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu ITUC, 14 Nisan 
2011 günü bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, uluslararası para 
kurulu larından politika ve söylem-
lerini de i tirmeleri ve koordineli 
bir ekilde i  yaratmaya odaklanma-
ları ve istihdam açı ına çözüm bul-
maları istendi.

Söz konusu toplantıya paralel 
olarak, sendikaların bakı  açısını

iletmek üzere Washington’da Do-
minique Strauss Kahn’ın da yer 
aldı ı bir tartı ma toplantısına ka-
tılan ITUC Genel Sekreteri Sharan 
Burrow, G20 ülkelerinin rekor se-
viyesine yükselen i sizli i azaltma 
konusunda ba arısız olduklarını
ifade etti. 2011 yılında bir eylerin
de i mesi gerekti ini, aksi takdirde 
dünyanın küresel yönetimde ba ka
bir yenilgiye ahit olaca ını söyledi.

Toplantıda Strauss Kahn, rekor 
seviyesindeki i sizli e ve e itsizli e
de indi ve “1980’lerde enflasyonun 
ehlile tirildi i dönemde oldu u gibi 
önümüzdeki on yıl tam istihdamı
ciddiye alan bir on yıl olmalı” dedi. 

Artan e itsizlikle mücadele konu-
sunda ise özellikle dura an reel üc-
ret ortamında kademeli vergilendir-
me ile güçlü sosyal güvenlik a ının,
sa lık ve e itime yapılacak yatırımın
ve toplu pazarlık hakkının önemine 
de indi.

Uluslararası sendikal hareket 
IMF/DB‘nin bahar toplantıları ve 
G20 Maliye Bakanları toplantısı
çerçevesinde bir bildiri yayınladı.
Bildiride; G20 Maliye Bakanlarına, 
kemer sıkma politikaları ve yükün 
orantısız bir ekilde krizin gerçek 
ma durları olan i çi, emekli ve i -
sizlere yüklenmesi yerine yeni bir 
model önerildi.

Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu ve altı Macaristan ör-

gütü (LIGA, ASZSZ, SZEF, ESZT, 
MSZosz ve MOSz) Macaristan ba -
kanlı ı döneminde Avrupa Ekono-
mi ve Mali ler Konseyi’nin (ECO-
FIN) toplantısına paralel olarak, 9 

Nisan 2011 günü Budape te’de bir 

yürüyü  düzenlemesi için ça rıda

bulunmu tu.

Bu ça rının ardından Avrupa 

sendikaları, “kemer sıkma politi-

kalarına hayır”, “daha sosyal bir 

Avrupa”, “adil ücret ve kaliteli i ”
sloganları ile 9 Nisan’da yürüdü. 
Bu yürüyü , Avrupa düzeyinde ça-
lı anların aynı talep ve sloganlarla 
gerçekle tirdikleri pek çok (Belçi-
ka, Fransa, ngiltere, spanya ve 
Letonya gibi) farklı gösterinin de-
vamı oldu.

Konuyla ilgili bir bildiri yayın-
layan ETUC, Avrupa otoriteleri 
ve ulusal düzeyde hükümetlerin 
krizle ba a çıkabilmek için kemer 
sıkma, kamu harcamalarını azalt-
ma ve toplu pazarlık düzenini bo-
zarak ücretlerde kesintiye gitme 
gibi politikalara ba vurduklarını
belirtti. Di er yandan krizin asıl
sorumlularına hala yüksek miktar-
larda prim ödendi ini vurgulayan 
ETUC, bu politika seçeneklerine 
kar ı oldu unu ve pek çok vesiley-
le alternatif politikaların var oldu-
unu açıkladıklarını bildirdi.

Çalı anlar Sosyal Haklar çin Yürüdü
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Avrupa Komisyonundan Bir Umut 
Bir Hayal Kırıklı ı

13Nisan 2011 günü AB’nin ç
Pazar’dan sorumlu Komiseri 

Michel Barnier, 2012 yılı için iç pa-
zara yönelik eylem planını 12 öneri 
ile açıkladı. ETUC, bu belgeyi olum-
lu kar ıladı. Belgede, ba ta temel 
sosyal haklar olmak üzere ekonomik 
özgürlüklerle ilgili sorunların varlı ı
kabul ediliyor.

ETUC tarafından yapılan açıkla-
mada, bu tür problemlerin daha önce 
de var oldu u ancak önceki Komiser 
Mario Monti’nin mallarda temel sos-
yal haklara tam saygının temin edil-
mesi konusunda bir düzenleme ge-
tirdi i, ancak benzer düzenlemelerde 
eksiklikler varlı ını korudu u ifade 
edildi. Monti’nin kısa bir süre önce 
hazırladı ı raporda, bu eksikliklerin 
giderilmesini önerdi i, Komisyonun 
ise bu noktada tavsiyeyi dikkate aldı-
ı belirtildi. ETUC, bu durumu Ko-

misyon açısından do ru yönde atıl-
mı  bir adım olarak tanımladı.

ETUC Genel Sekreteri John 
Monks, Avrupalıların u anda 
Brüksel’den tek duyduklarının ke-
mer sıkma politikaları oldu unu,
bu çerçevede Komisyonun, Temel 
Haklar Sözle mesini hayat geçirmek 
ve tek pazarın sosyal haklara saygı-
lı olmasını sa lamak istemesinden 
memnun olduklarını belirtti.

ç pazarın ekonomik, mali ve 
sosyal olmak üzere üçayaklı oldu u-
nu ifade eden Monks, bu ayaklardan 
birisinin kesilmesi durumunda tabu-
renin devrilece ini söyledi. Üçüncü 
aya ın dahil edilmesi ile iç pazarın
tekrar sa lam temellere oturaca ını
ve Avrupa’da büyüme ve istihdamın
yeniden canlanaca ını belirtti.

Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu (ETUC) sosyal diyalogun bir 
gere i olarak çalı anlar ve hakları-
nın korunması bakımından büyük 
önem ta ıyan Çalı ma Saatleri Di-
rektifinin de i tirilmesi konusunda 

Avrupa Komisyonu ile danı ma sü-
recinde yer aldı.

ETUC, 28 Mart 2011 günü ya-
yınladı ı bildiri ile Avrupa Komis-
yonunun önerilerini hayal kırıklı ı
olarak niteledi. ETUC, danı ma sü-
recinin ilk bölümünde dile getirdi-
i endi elerin Komisyon tarafından

yeterince dikkate alınmamasını ele -
tirdi. Ki inin kendi iste i ile kapsam 
dı ında bırakılabilmesi anlamına ge-
len “opt-out”un korunması, referans 
sürelerinin uzatılmasının, özellikle 
i  sa lı ı ve güvenli i konusunda 
engel yarattı ını dile getirdi.

ETUC, böylece i çilerin uzun ça-
lı ma süreleri kar ısında korumasız
kaldıklarını, bu durumun çalı anla-
rın sa lı ına zarar verdi ini ve hak-
larını ihlal etti ini belirtti. ETUC, 
Direktif’in gözden geçirilmesi süre-
cinde taleplerinin ve Avrupa Adalet 
Divanının kararlarının dikkate alı-
naca ına inandıklarını vurguladı.

ETUC Genel Kurulu

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) 
12. Genel Kurulu 16-19 Mayıs 2011’de Atina’da 

gerçekle tirilecek. ETUC Genel Kurulu’nda hala de-
vam eden ekonomik ve sosyal kriz ortamı de erlen-
dirilecek, daha fazla istihdam, kaliteli i , e itlik ve 
sosyal adalet istenecek ve bu do rultuda Avrupa Sen-
dikal Hareketinin gelecek stratejisini belirlenecek.

ETUC, Avrupa Komisyonu’nun destekledi i ve 
Avrupa hükümetlerinin kabul etti i kemer sıkma
politikalarını bir kez daha Avrupa çalı anlarını vur-
ması nedeniyle reddediyor. ETUC her vesileyle, bu 
politikalar aracılı ıyla ücretlerin azaltıldı ını, çalı ma
ko ullarının kötüle ti ini, toplu pazarlık mekaniz-
masına müdahale edildi ini, kamu hizmetleri ve i çi
haklarının geriye götürüldü ünü vurguluyor.

Genel Kurul’da tüm Avrupa ülkelerinden sendi-
ka liderleri bu sorunlara acil çözüm aramak, strateji 
ve eylem planı belirlemek amacıyla bir araya gelecek. 
Genel Kurul’da ayrıca Konfederasyonu gelecek dört 
yıl yönetecek yeni bir genel sekreter seçilecek.



2000’li yıllar çalı ma hayatı
açısından bir dizi zorluklar 
getirmi  ve bu süreçte çalı-

anların ekonomik ve sosyal hakları
zayıflamı tır. Son on yılda çalı ma
hayatıyla ilgili mevzuatlarda yapı-
lan de i iklikler, ekonomik açıdan
zayıf durumda olan çalı anların
hak arama yollarını daraltmı tır. Bu 
duruma en çarpıcı örnekler olarak 
ta eron uygulamasının ve kayıt dı ı
istihdamın büyüklü ü gösterilebilir. 
4857 sayılı  Kanunu, temel olarak 
i yerini ve i letmeyi öncelikle ko-
ruyan bir yakla ımla hazırlanmı ,
esnek çalı ma hükümleri i çilerin
dü ük ücretle ve soysal haklardan 
yoksun bir ekilde çalı tırılması
için zemin olu turmu tur.

Aynı i yeri ve i letmede çalı an-
ların de i ik statülerde olmaları,
sendikal hakların kullanılmasını
engelleyen bir yapıya dönü mü tür.

yerinde çalı anların dayanı ma-
sını engelleyen ve birlikte hareket 
etmelerini zorla tıran 4857 sayılı
Kanununun 2. maddesi ile alt i ve-
ren (ta eron) uygulaması giderek 
yaygınlık kazanmı , kamu ve özel 
kesim i yerlerinde endüstri ili kile-
rini zayıflatan bir özellik göstermi -
tir. Ta eron olan i yerlerinde i  ve 
sosyal güvenlik hukukunun evren-
sel de erleri ve e itlik ilkesi hiçe sa-
yılmı , ekonomik ve sosyal haklar-
da büyük farklılıklar olu mu tur.

4857 sayılı  Kanunu’nun 
TBMM’deki müzakerelerinde; i let-
melerin uzmanlık gerektiren i leri
ve asıl i e yardımcı i leri ta eron ya 

da alt i veren olarak nitelendirilen 
ba ka i verenlere yaptırılabilirler
eklinde sınırların dı ına çıkılma-

yaca ı ve gerekçenin de bu ekilde
olu turuldu u belirtilmi ti. Uygu-
lamaya bakıldı ında, gerçek duru-
mun böyle olmadı ı görülmü  ve i -
yerlerinde uzmanlık gerektirmeyen 
bir çok i ler ta eron i çileri eliyle 
yaptırılmı tır.

Yargıya intikal eden davalara 
bakıldı ında; özellikle kamu i yer-
lerinde ta eron kapsamında çalı -
tıranların muvazaalı oldu u ve bu 
i çilerin ba langıçtan itibaren asıl
i verenin i çisi oldu u yönünde 
kararlar da bulunmaktadır. Kamu 
i yerlerinde aynı i i yapan i çilerin 
önemli bir bölümü, ta eron i çile-
ridir. Bu i çilerin sendikalara üye 
olmaları ve toplu i  sözle melerin-
den yararlanmaları engellenmi tir.
Sendikalara üye olanlar i ten çıka-
rılarak çalı anlar üzerinde büyük 
bir baskı olu turulmu tur. Devlet, 
yol gösterici olması gerekirken, 
ne yazık ki kötü örnek olmu tur. 
2006 yılında  Kanununun 2. 
maddesinin son bölümüne ilave 
edilen hükümler, kamu i yerlerin-
de çalı tırılan ta eron i çilerini te-
mel haklardan yoksun bırakmı tır.
Belediye i yerleriyle birlikte kamu 
i yerlerinde ta eron kapsamında 
çalı an i çi sayısının milyonlara 
yakla tı ı ifade edilmektedir. Sa -
lık Bakanlı ı’ndaki ta eron i çi sa-
yısı 300 bine ula mı tır.

Ta eron uygulamasının geldi-
i sonuç udur: veren kar ısında

ortak çıkarlara ve dolayısıyla daya-
nı ma bilincine sahip olan i çilerin
birlikte hareket etmeleri mümkün 
olmadı ından örgütsüz ve dü ük
ücretle çalı tırmayı engelleyecek 
bütün giri ler sonuçsuz kalmı tır.

Anayasamızda; sendika hak ve 
özgürlükler, toplu sözle me hakkı
ve nihayet grev hakkı, temel haklar 
olarak kabul edilmi  olmasına ra -
men, uygulamada bu hakkın kulla-
nılmasının yeteri kadar güvencesi-
nin olmadı ını ya ıyoruz. Sendika 
üyeli i, neredeyse i verenin iznine 
tabi tutulmu tur. Bu gerçe i söyle-
medi imiz sürece, sorunların çö-
zümlenmesi de mümkün de ildir.
Ülkemizde sendikala ma oranının
yüzde 5’e kadar dü mü  olması,
sendikal demokrasinin giderek 
kan kaybetti ini göstermektedir. 
Demokrasinin en temel kurumu 
olarak bilinen sendikal hakların ne-
rede oldu una bakılmadan, ileri de-
mokrasiden söz etmek bir anlam ta-
ımayabilir. Günümüzde sendikalar 

i gücü maliyetini artıran kurulu lar
olarak görülmektedir. verenler;
çalı ma ko ullarını, ekonomik ve 
sosyal hakları kendi ölçülerine göre 
belirlemek istemektedir. Bu neden-
le, sendikalara kar ı bu olumsuz ba-
kı  sürmektedir.

 ve Sosyal Güvenlik Hukuku-
nun yükümlülüklerinden kaçın-
mak, sendikal örgütlenme ve toplu 
sözle me düzeninin dı ına çıkma-
nın bir aracı olan ta eron i çili i bir 
sömürüye dönü mü tür.

veren, i yerindeki üretimi 
kendi i çileri yanında alt i veren
i çileri ile birlikte sürdürmektedir. 
Bu farklı statü; iki farklı hukuk dü-
zenini getirmi tir. Aynı i letmede,
toplu i  sözle mesi olan ve olmayan 
çalı anların bulunması, ekonomik 
ve sosyal haklarda da e itsizlikleri
getirmi tir.

verenler, belirsiz süreli i çi
çalı tırmaktan kaçınmak için alt 
i veren i çisi çalı tırarak birçok 
yükümlülükten kurtulmaktadır.

Namık TAN
TÜRK-  Ara tırma Müdür Yardımcısı
namiktan@turkis.org.tr
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Ta eron Uygulaması ve 
çilerin Kayıpları
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Belirli süreli çalı tırılan alt i veren
i çilerinin dü ük ücretle çalı tırıl-
maları yanında kıdem tazminatı ve 
i  güvencesi haklarını kullanmaları
da engellenmektedir. Kıdem tazmi-
natı için bir yıl çalı ma ko ulunu
tamamlamayan i çi bu hakkı elde 
edememektedir.  güvencesi için 
de 30 i çinin bulunması ve altı ay 
kıdem gibi iki ko ulu bir arada ya-
kalamayanların bu haklardan yok-
sun kaldıkları da bir gerçektir.

sizlik sigortası ko ullarının
a ır olması nedeniyle esnek çalı ma
biçimlerine göre çalı tırılanların i -
ten çıkarılmaları durumunda, i siz-
lik ödene ine hak kazanamadıkları
görülmü tür. ten çıkarılmadan
önceki son üç yılda 600 gün i sizlik
priminin ödenmesi, son dört ayda 
kesintisiz çalı ma gibi ko ulların
aranması, i siz kalanların büyük 
ço unlu unun i sizlik ödene ine
hak kazanmalarını engellemekte-
dir. sizlik sigortası fonunun ama-
cı dı ında kullanılmasının daha 
da geni letildi i 6111 sayılı Torba 
Kanunu’nda, i sizlik ödene ine hak 
kazanma ko ullarının iyile tirilme-
sine yönelik de i iklik önerileri ka-
bul edilmemi tir.

Sonuç olarak; belirsiz süreli ve 
güvenceli istihdamdan uzakla ı-
larak belirli süreli, kısmi süreli ve 
ça rı üzerine çalı tırma gibi esnek 
çalı ma biçimlerinin tercih edilme-
si, çalı anlar açısından hak kayıp-
larına neden olmu tur. Alt i veren
i çileri, asgari ücret üzerinden si-
gortalandıkları, sendikal haklarını
da kullanamadıkları için i verenle-
rin belirledi i ücret ve çalı ma ko-
ullarına göre çalı tırılmaktadır.

Siyasi partiler tarafından Cum-
huriyetin 100. yılında hedefler be-
lirlenirken, çalı ma ko ullarının
iyile tirilmesi, sosyal hakların ge-
ni letilmesi ve çalı anların sendikal 
haklarını özgürce kullanması gü-
vence altına alınmalıdır.
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Kumlu K K E Ba kanlı ına SeçildiKumlu K K E  Ba kanlı ına Seçildi
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 

Kumulu, 2011-2013 dönemin-
de, Türkiye-Avrupa Birli i Karma 
sti are Komitesi (Türkiye-AB K K)

E  Ba kanlı ına seçildi. 1995’te ku-
rulan Türkiye-AB K K, Türkiye ve 
AB arasında sürdürülen diyalogda 
demokratik kitle örgütlerinin etkin 
bir rol almasını hedefliyor. Türkiye-
AB K K, bir toplantı Türkiye’de di-
er toplantı Avrupa’da olmak üzere, 

Türkiye’nin, AB’ye tam üyelik mü-
zakerelerine ili kin konuları de er-
lendirmek üzere yılda iki kez top-
lanıyor. Türkiye ve AB kanatlarının
kendi içinde yaptı ı toplantılar da 
söz konusu ana toplantılara hazırlık
niteli inde oluyor.

Türkiye-AB K K, Mustafa 
Kumlu’nun E  Ba kanlı ındaki ilk 
toplantısını, AB kanadı E  Ba kanı
Arno Metzler’in de katılımıyla, 23 
Mart 2011’de stanbul’da gerçekle -
tirdi. Kumlu, toplantıda, Türkiye-AB 
ili kilerinin endi e verici biçimde ya-
va ladı ını, teknik konularda dahi, 
siyasi nedenlerle adım atılamadı ını
ifade etti. Kumlu, Türkiye’nin teknik 
olarak hazır oldu u fasıllar olmasına
ra men, bazı üye devletlerin tutum-
ları nedeniyle müzakerelerin açıla-
madı ını da dile getirdi.

Türkiye AB K K, Türkiye kana-
dı ba kan ve temsilcileri 11 Nisan 
2011’de TÜRK-  Genel Merkezinde 
düzenlenen yemekli toplantıda bir 
araya geldi. Toplantıda, tıkanma a a-
masına gelen Türkiye ile AB arasın-
daki diyalogun tekrar nasıl canlandı-
rılaca ı de erlendirildi.

Türkiye AB K K, Türkiye heyeti 
20 Nisan 2011’de, Lefko a’da, KKTC 
Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edi-
len dört siyasi parti ba kanıyla ve si-
vil toplum kurulu ları temsilcileriyle 
görü mek amacıyla temaslarda bu-
lundu. TÜRK-  Genel Mali Sekrete-
ri Ergün Atalay, TÜRK-  temsilcisi 
olarak heyette yer aldı.

Avrupa’da EndüstriAvrupa’da Endüstri 
li kileri Konferansıli kileri Konferansı

Konferans 17-18 Mart tarihlerinde Brüksel’de gerçekle ti. Sosyal 
tarafların, akademisyenlerin ve AB üyesi ülkelerin temsilcileri-

nin katılımıyla gerçekle en toplantıda, “Avrupa’da Endüstri li kileri
2010” raporunda belirtilen konular tartı ıldı.

Avrupa Komisyonu, her iki yılda bir, önceki iki yıl içinde, 
Avrupa’da endüstri ili kilerinin geli imi üzerine bir de erlendirme
yapılabilmesini sa layan, “Avrupa’da Endüstri li kileri” raporunu 
yayımlıyor.

Yüz elli katılımcının davet edildi i toplantıda, dört oturum yer 
aldı ve her bir oturum raporun belirli bir bölümüne ayrıldı:

 Birinci oturum: 21. yüzyılın ilk on yılında Avrupa’da endüstri 
ili kileri

kinci oturum: Krizin müzakeresi: Sosyal diyalogun aktörleri

 Üçüncü oturum: Endüstri ili kilerinin sonuçları: Krizin üste-
sinden gelme

 Dördüncü oturum: Sosyal tarafların Avrupa 2020 stratejisine 
olası katkısı

Konferansta, Avrupa 2020 stratejisinde yer alan, akıllı, sürdürüle-
bilir ve içermeci büyüme hedeflerine ula mak için, ekonomik kriz za-
manlarında endüstri ili kilerin içinde sosyal diyalogun rolüne odak-
lanıldı.



Güven SAVUL
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Son yayımlanan “Üç Aylık Emek 
Piyasası De erlendirmesi” ra-

poruna göre, AB emek piyasasında
ekonomik kriz nedeniyle ortaya çı-
kan sorunlar, 2010’un ortasından
beri toparlanmaya ba ladı ve sonun-
da az da olsa istihdam da bir artı
gerçekle ti.

Krizin gençler, göçmenler ve dü-
ük vasıflı i çiler üzerindeki etkisi 

ise hala devam etmekte. Bu duruma 
ek olarak, istihdamdaki sınırlı artı-
ın esas olarak yarı zamanlı ve geçici 

i lere ba lı oldu u ifade edilmekte. 
Yarı zamanlı i lerin, kriz zamanın-
dan beri artı  gösterdi i ve bu du-
rumun tam zamanlı i lerdeki dü ü
destekledi i vurgulanmakta. Ayrıca,
2010’un ikinci çeyre inde belirli sü-
reli i  sözle melerinin özellikle çalı -

ma ya amına yeni ba layan genç nü-
fus arasında yaygınlık kazanmasıyla
birlikte, belirsiz süreli i  sözle me-
siyle çalı anların sayısındaki dü ü-
ün devam etti i de hatırlatılmakta.

2010’un son çeyre indeki no-
minal rakamlara göre, saatlik emek 
maliyetindeki büyümenin sınırlı bir 
artı la yüzde 1,9’a çıktı ı, i çilerin
aylık ve günlüklerindeki artı ın ise 
yüzde 2’ye ula tı ı dile getirilmek-
te. Ço u AB üyesi ülkede nominal 
emek maliyetindeki artı ın birim 
emek maliyetleri üzerinde sınırlı bir 
etki yaratarak makul bir seviyede 
kaldı ı da belirtilmekte. Sanayide ve 
perakende ticaret faaliyetlerindeki 
artı ın bir göstergesi olarak, çalı ılan
saatlerin arttı ı da de erlendirme ra-
porunda vurgulanmakta.

AB’de, emek piyasalarına olan gü-
venin yaygın bir ekilde devam etti i
ifade edilmekte. Di er yandan bunun 
yava  bir ekilde geli me gösterdi i ve 
üye ülkeler ile sektörler arasında çe-
itlilik gösterdi i de dile getirilmekte. 

“Emek Piyasası De erlendirme”
raporunun, söz konusu geli mele-
rin, toplumda ne ekilde algılandı ı-
nı ele alan özel bölümünde, 2010’un, 
2009’dan daha iyi olmasına ra men,
insanların, ço u açıdan gözle görü-
lür herhangi bir geli me görmedi i
ifade edilmekte.

“Üç Aylık Emek Piyasası De er-
lendirme” raporunun bu sayısında
Bulgaristan, Fransa, Almanya, Maca-
ristan, talya, Romanya ve ngiltere
emek piyasalarının durumu yakın-
dan incelenmekte.

Emek Piyasası De erlendirme Raporu

“Çalı an Avrupa’nın Kıyaslanması”

Avrupa 2020 stratejisi, bizlere vaat etti i gibi, 
akıllı, sürdürülebilir ve içermemeci bir bü-

yüme yolunda ilerliyor mu? Bu ana soru, Avru-
pa Bahar Zirvesi öncesinde yayımlanan “Çalı an 
Avrupa’nın Kıyaslaması 2011” raporunda yer 
almakta. ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu) ve ETUI (Avrupa Sendikalar Enstitüsü), 
2020 stratejisi ve çe itli bile enlerine ili kin ele -
tirel bir de erlendirme yapılmasını teklif ediyor: 
Strateji, daha iyi ve daha kaliteli i  imkanlarının
yaratılması için bir çerçeve sa layabilecek mi? 
Politikalar ve göstergeler sosyal bütünle menin 
artmasını geli tirmeye yönelik olarak mı belirle-
necek? Bu farklı hedeflere ula ılmasında, i çile-
rin sürece daha iyi katılmaları nasıl sa lanabilir? 
Çalı an Avrupa Kıyaslaması 2011 raporu gra-
fiklerle desteklenmi  sekiz farklı konu ba lı ını
içermekte.

Raporda, Avrupa 2020 stratejisinin farklı yön-
lerine ili kin çe itli bölümler dikkatlice tartı ıl-

makta. Rapor ayrıca orta vadeli Avrupa stratejisi-
nin tasarım ve içeri inin ve Avrupa ekonomisinin 
durumunun ele tirel bir çözümlemesini içermek-
te. Raporun bölümlerinde, mali bütünle me u ru-
na ekonomik büyümenin ve nitelikli i lerin ihmal 
edilmesinin altında yatan nedenler de sorgulan-
makta. Raporda geli melere ili kin temel sorun 
u ekilde ifade edilmekte: “E er makro ekono-

mik politikalar hatalıysa, Avrupa 2020 strateji-
sinde övgüyü hak eden -e itim standartlarının ve 
AR-GE harcamalarının artırılması, yoksullu un
azaltılması gibi- hedef ve i lemler tamamen bir 
hayal ürününden ibarettir ve bu durum, ileride 
Avrupa’nın itibarını zedeleyecektir”.

“Çalı an Avrupa’nın Kıyaslanması 2011” rapo-
runa yapılan katkılar, sosyal ve çevresel standart-
lar ile iyilik haline ula mak için, daha kapsayıcı
ve sa lıklı toplum ile sürdürülebilir büyüme mo-
delinde kazanımlar sa lanması gerekti ini ortaya 
koymaktadır.



72

Toplu i  sözle mesi, i yerinin
hukukudur. yeri, toplu i
sözle mesinin getirdi i dü-

zen içinde çalı acak, i veren ve i çi-
ler buna göre davranacaklardır.

Bu nedenle toplu i  sözle mesin-
de yapılan düzenlemeler açık, anla-
ılır ve mevzuata uygun olmalıdır.

Mevzuatın yeterince bilinmemesi 
gereksiz, hatalı, hatta yanlı  düzen-
lemelerin yapılabilmesine neden ola-
bilmektedir.

Bazen de taraflar anla tıkları
konuları uygun ekilde kaleme ala-
mamaktadırlar. Toplu i  sözle mesi
görü melerinin yorucu ve ço u kez 
stresli ortamı taraflar üzerinde yor-
gunluk ve dikkatsizli i de beraberin-
de getirmekte, bu da toplu i  sözle -
mesi maddelerinin arzu edildi i gibi 
kaleme alınmasını engellemektedir.

Kıdem tazminatı, i  hukukunun 
ve uygulamasının öne çıkan kurum-
larından birisidir. Hemen her toplu 
i  sözle mesinde de tarafların düzen-
ledikleri bir madde olmaktadır.

A a ıda, ülkemizde kıdem taz-
minatının geli imi hakkında kısa bir 
bilgi verildikten ve 4857 sayılı son i
kanunumuzun bir önceki i  kanunu-
muzu yürürlükten kaldırırken koru-
du u 14. maddesi hatırlatılarak taraf-
ları ve i yerleri saklı tutulmu  toplu 
i  sözle melerinin kıdem tazminatı
maddeleri gözden geçirilecektir.

1. Kıdem Tazminatı

Türkiye’nin ilk  Kanunu 1936 
yılında yürürlü e girmi tir. Kıdem
tazminatı kurumu da bu Kanun ile 
çalı ma ya amımızda yerini almı tır.
Kanunun 13. maddesi “Bütün i çiler

hakkındaki fesihlerde, be  seneden 
fazla olan her tam i  senesi için ayrı-
ca onbe  günlük ücret tutarında taz-
minat dahi verilir” eklindedir.

3008 sayılı ilk  Kanunu 2. mad-
desinde yapılan düzenleme gere i
kıdem tazminatı en az on i çi çalı tı-
ran i yerlerinde uygulanmı tır.

Be  yıldan az süreler dikkate 
alınmamı , bir yıldan az süreler he-
saba katılmamı tır.  sözle mesini 
taraflardan hangisinin sonlandırdı ı
önemli de ildir.  sözle mesi sona 
erdi inde kıdem tazminatı öden-
mi tir.

Kıdem tazminatı ile ilgili ilk de-
i iklik 1950 yılında yapılmı tır. 5 

yıl çalı ma ko ulu 3 yıla indirilmi ,
i  sözle mesinin askerlik nedeniyle 
sona erdirilmesi halinde kıdem taz-
minatı ödenece i düzenlenmi , i
sözle mesinin i çi tarafından sona 
erdirilmesi halinde kıdem tazminatı
ödemesine zorla tırıcı yeni ko ullar
getirilmi tir.

1952 yılında yapılan de i iklik
ile de münhasıran ihtiyarlık sigorta-
sından aylık veya toptan ödeme al-
mak gayesiyle i  akdini fesheden i çi,
kıdem tazminatına hak kazanmı tır.

Bu kanun döneminde, i çinin
ölümü halinde mirasçılarına kıdem
tazminatı 10.02.1954 tarihli 19/5 sa-
yılı Yargıtay çtihadı Birle tirme Ka-
rarına kadar ödenmemi tir.

Türkiye’nin ikinci  Kanunu 
1967 yılında yürürlü e girmi tir. 931 
sayılı bu Kanunda kıdem tazminatı
ayrı bir madde olarak yazılmı , be-
denen-fikren çalı ma ayrımı kaldırıl-
mı , sürenin hesabında takvim yılına
geçilmi , altı aydan fazla sürelerin 
yıla tamamlanaca ı düzenlenmi tir.

kinci  Kanunu TBMM’de görü-
ülürken, kıdem tazminatına itirazlar 

da olmu tur. Bu itirazlar kar ısında
ülkemizde henüz i sizlik sigortası-
nın olmadı ına dikkat çekilerek kı-

dem tazminatı savunulmu tur. Bu 
görü ler maddenin gerekçesine de 
yansımı tır.

931 sayılı Kanun 12.11.1970 ta-
rihinde Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan ekil yönünden iptal edilmi tir.

Türkiye’nin üçüncü  Kanunu 
1971 yılında yürürlü e girmi tir.
1475 sayılı bu Kanun ile kıdem taz-
minatında yapılan en önemli de i-
iklik Kanundaki gün sayısının i

sözle meleri veya toplu i  sözle me-
leri ile artırılabilece i düzenlemesi-
dir. Bir ba ka de i iklik de emeklilik 
halinde 1 Nisan 1950 tarihinden ev-
velki hizmet sürelerinin hesaba dahil 
edilmesidir.

Kanunda köklü de i iklik 1975 
yılında yapılmı tır. Kıdem tazminatı
gün sayısı onbe ten otuza çıkarılmı ,
ancak asgari ücretin yedibuçuk katı
ile sınırlanmı tır. Kıdem tazminatına
hak kazanma süresi üç yıldan bir yıla
inmi tir. Zorlayıcı nedenle i  sözle -
mesinin feshi halinde kıdem tazmi-
natı ödenmesi esası getirilmi , i ve-
renlerin kıdem tazminatına yönelik 
sorumluluklarını özel ahıs veya si-
gorta irketlerine sigorta ettirmeleri-
nin yolu kapatılmı tır.

1475 sayılı Kanun 1999 yılına
kadar onbir kez de i iklik ya amı -
tır. 1999 yılında 4447 sayılı Kanun 
ile “i sizlik sigortası” yürürlü e gir-
mi tir. 2002 yılında 4773 sayılı Ka-
nun ile “i  güvencesi” kabul edilmi -
tir. 22.05.2003 tarihinde 4857 sayılı
dördüncü  Kanunumuz yürürlü e
girmi  1475 sayılı Kanun yürürlük-
ten kalkmı tır. Kanun, kıdem taz-
minatı için “kıdem tazminatı fonu” 
(geçici md. 6) kurulaca ını; fona ili -
kin kanun yürürlü e girinceye kadar 
da 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi 
hükümlerine göre kıdem tazminatı
haklarının saklı oldu unu düzenle-
mi tir.

Kanun 1980, 1981, 1982 ve 1983 
yıllarında da de i ikli e u ramı tır.

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

Toplu Sözle mesi MaddeleriToplu  Sözle mesi Maddeleri
(Kıdem Tazminatı)(Kıdem Tazminatı)
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Türkiye’nin endüstri ili kileri sis-
teminde kıdem tazminatının kısa öy-
küsü yukarıda anlatıldı ı ekildedir.

Kıdem tazminatı, kanunda göste-
rilen fesih hallerinde en az bir yıllık
kıdeme sahip i çiye veya i çinin ölü-
mü halinde hak sahiplerine i veren
tarafından kanun gere i ödenmesi 
icap eden, miktarı i çinin kıdemine
ve son brüt kazancına göre belirle-
nen bir miktar paradır.

TÜRK- , kıdem tazminatını;
“i çinin yıllarca birikmi  eme inin 
kar ılı ı ve onun ücreti içinde yer 
alan ücret mahiyetinde bir gelirdir” 
eklinde tanımlamı tır. Kıdem taz-

minatının otuz güne çıkmasından 
sonra da “ödenmemi , i verende 
kalmı  on üçüncü ücret” olarak ifa-
de edilmi tir.

verenler ise, i  güvencesi ve 
i sizlik sigortasının sisteme girmesi 
nedeniyle bu kurumları da kar ıla-
mak amacıyla otuz gün üzerinden 
düzenlenmi  kıdem tazminatının
dü ürülmesi gerekti ini dü ünmek-
te ve istemektedirler.

Kıdem tazminatı fonu ise 1971 
yılından bu yana üçlü diyalog içinde, 
sosyal taraflar arasında ve tarafların
her birinin içinde tartı ılmaktadır.

çi kesimi, fonun kaybolup gi-
den i yerleri ile birlikte kaybedilen 
kıdem tazminatlarını koruyaca ı,
i çinin kıdem tazminatı nedeniyle 
do an ba ımlılı ını azaltaca ı, mobi-
litesini yükseltece i, kıdem tazmina-
tının devletin garantisi altına girme-
si gibi iyi yanları görmekle birlikte 
kamu kesiminde ya anan fonların
acı tecrübesi içinde kıdem tazmina-
tı fonuna olumlu bakmamakta, bu 
fona da hükümetlerin el ataca ından
endi e etmektedir.

Özel sektörde örgütlü sendikala-
rın fona bakı ları daha olumludur. 
Bu sendikalar, kamu kesiminde ör-
gütlü sendikaları “üyeleri kıdem taz-
minatı sorunu ya amadıkları” için 
uzla maz görmektedirler.

verenler, genel olarak kıdem
tazminatı fonuna olumlu bakmak-
tadırlar. Ancak kıdem tazminatı
kar ılı ı ödeyecekleri prim yüzdesi 
konusunda anla amamakta, kendi 
paralarından olu aca ını dü ün-
dükleri fonu bir kaynak olarak kul-
lanmayı da arzu etmektedirler. Fon 
sayesinde kıdem tazminatını otuz 
günden 15 güne dü ürmeyi hedefle-
mektedirler.

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlı ı da hazırladı ı kanun taslakla-
rında fon kurulmadan önceki süreye 
ait kıdem tazminatı haklarını saklı
tutmakta fon ile birlikte otuz günü 
on be  güne dü ürmektedir. Kıdem
tazminatının otuz günden on be
güne dü mesinde Bakanlık ile i ve-
ren kesimi arasında uzla ma sa lan-
mı  görünmektedir.

çi kesimi kıdem tazminatı ko-
nusunda yüksek duyarlılı a sahip-
tir. TÜRK-  kıdem tazminatına el 
uzatılmasını uzun zaman önce “ge-
nel grev” nedeni olarak açıklamı  ve 
bu kararını tavizsiz sürdürmektedir. 
TÜRK- , kıdem tazminatının yük-
sek oldu u ve bu nedenle de istih-
dama engel oldu u iddiasını iddetle
reddetmektedir.

Bakanlı ın son tasla ında kıdem
tazminatı; “ veren tarafından yatırı-
lan kıdem tazminatı primlerinin ve 
bu primlerin kanuni kesintilerden 
sonra emeklilik irketince yatırıma
yönlendirilmesi sonucu sa lanan ge-
tirilerin toplamından olu an ve ka-
nunda belirtilen ko ulları sa laması
halinde i çiye ödenen tutardır” ek-
linde tanımlanmı tır.

Bu tanımdan görülece i üzere kı-
dem tazminatı fonu kıdem tazminatı
primlerini de erlendirecek bireysel 
emeklilik irketlerine devredilmek-
tedir. Primi yatıracak i veren diledi i
bireysel emeklilik irketini seçecek 
ve primlerini o irkete yatıracaktır.
irkette bu primleri i çinin seçece i

fonlarda de erlendirecektir. Primler 
i verenin kazancının tespitinde gider 
olarak yazılabilecektir.

Kısaca özetlenmeye çalı ılan bu 
sistemin karı ıklı ı ve garantisiz gö-
rünümü i çi kesiminin ku kularını
haklı kılacak nitelikte görülmektedir.

2. 1475 Sayılı Kanunun 14.
    Maddesi

Bu Kanuna tabi i çilerin hizmet 
akitlerinin;

 1. veren tarafından bu Kanu-
nun 17’nci maddesinin II nu-
maralı bendinde gösterilen se-
bepler dı ında,

 2. çi tarafından bu Kanunun 
16’ncı maddesi uyarınca,

 3. Muvazzaf askerlik hizmeti do-
layısıyla,

 4. Ba lı bulundukları kanunla 
kurulu kurum veya sandık-
lardan ya lılık, emeklilik veya 
malullük aylı ı yahut toptan 
ödeme almak amacıyla;

 5. 506 sayılı Kanunun 60’ıncı
maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin (a) ve (b) alt 
bentlerinde öngörülen ya -
lar dı ında kalan di er artla-
rı veya aynı Kanunun Geçici 
8’inci maddesine göre ya lılık
aylı ı ba lanması için öngö-
rülen sigortalılık süresini ve 
prim ödeme gün sayısını ta-
mamlayarak kendi istekleri ile 
i ten ayrılmaları nedeniyle,

Feshedilmesi veya kadının evlen-
di i tarihten itibaren bir yıl içerisin-
de kendi arzusu ile sona erdirmesi 
veya i çinin ölümü sebebiyle son 
bulması halinde i çinin i e ba ladı ı
tarihten itibaren hizmet akdinin de-
vamı süresince her geçen tam yıl için 
i verence i çiye 30 günlük ücreti tu-
tarında kıdem tazminatı ödenir. Bir 
yıldan artan süreler için de aynı oran 
üzerinden ödeme yapılır.

çilerin kıdemleri, hizmet akdi-
nin devam etmi  veya fasılalarla yeni-
den akdedilmi  olmasına bakılmak-
sızın aynı i verenin bir veya de i ik
i yerlerinde çalı tıkları süreler göz 
önüne alınarak hesaplanır. yerleri-
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nin devir veya intikali yahut herhan-
gi bir suretle bir i verenden ba ka bir 
i verene geçmesi veya ba ka bir yere 
nakli halinde i çinin kıdemi, i yeri
veya i yerlerindeki hizmet akitleri 
sürelerinin toplamı üzerinden hesap-
lanır. 12.7.1975 tarihinden itibaren 
i yerinin devri veya herhangi bir su-
retle el de i tirmesi halinde i lemi
kıdem tazminatlarından her iki i ve-
ren sorumludur. Ancak, i yerini dev-
reden i verenlerin bu sorumlulukları
i çiyi çalı tırdıkları sürelerle ve devir 
esnasındaki i çinin aldı ı ücret se-
viyesiyle sınırlıdır. 12.7.1975 tari-
hinden evvel i yeri devrolmu  veya 
herhangi bir suretle el de i tirmi se
devir mukavelesinde aksine bir hü-
küm yoksa i lemi  kıdem tazminat-
larından yeni i veren sorumludur.

çinin birinci bendin 4’ncü fık-
rası hükmünden faydalanabilmesi 
için aylık veya toptan ödemeye hak 
kazanmı  bulundu unu ve kendisine 
aylık ba lanması veya toptan ödeme 
yapılması için ya lılık sigortası ba-
kımından ba lı bulundu u kuruma 
veya sandı ı müracaat etmi  oldu u-
nu belgelemesi arttır. çinin ölümü 
halinde bu art aranmaz.

T.C. Emekli Sandı ı Kanunu ve 
Sosyal Sigortalar Kanununa veya 
yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi olarak sadece aynı ya da de i ik
kamu kurulu larında geçen hizmet 
sürelerinin birle tirilmesi suretiy-
le Sosyal Sigortalar Kanununa göre 
ya lılık veya malullük aylı ına ya da 
toptan ödemeye hak kazanan i çiye,
bu kamu kurulu larında geçirdi i
hizmet sürelerinin toplamı üzerin-
den son kamu kurulu u i verenince
kıdem tazminatı ödenir.

Yukarıda belirtilen kamu kuru-
lu larında i çinin hizmet akdinin 
evvelce bu maddeye göre kıdem taz-
minatı ödenmesini gerektirmeyecek 
ekilde sona ermesi suretiyle geçen 

hizmet süreleri kıdem tazminatının
hesabında dikkate alınmaz.

Ancak, bu tazminatın T.C. Emek-
li Sandı ına tabi olarak geçen hizmet 

süresine ait kısmı için ödenecek 
miktar, ya lılık vaya malullük aylı ı-
nın ba langıç tarihinde T.C. Emekli 
Sandı ı Kanununun yürürlükteki 
hükümlerine göre emeklilik ikrami-
yesi için öngörülen miktardan fazla 
olamaz.

Bu maddede geçen kamu kuru-
lu ları deyimi, genel, katma ve özel 
bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanu-
nun 4’ncü maddesinde sayılan ku-
rumları kapsar.

Aynı kıdem süresi için bir defa-
dan fazla kıdem tazminatı veya ikra-
miye ödenmez.

Kıdem tazminatının hesaplanma-
sı, son ücret üzerinden yapılır. Parça 
ba ı, akort, götürü veya yüzde usulü 
gibi ücretin sabit olmadı ı hallerde 
son bir yıllık süre içinde ödenen üc-
retin o süre içinde çalı ılan günlere 
bölünmesi suretiyle bulunacak orta-
lama ücret bu tazminatın hesabına
esas tutulur.

Ancak, son bir yıl içinde i çi üc-
retine zam yapıldı ı takdirde, tazmi-
nata esas ücret, i çinin i ten ayrılma
tarihi ile zammın yapıldı ı tarih ara-
sında alınan ücretin aynı süre içinde 
çalı ılan günlere bölünmesi suretiyle 
hesaplanır.

13 üncü maddesinde sözü ge-
çen tazminat ile bu maddede yer 
alan kıdem tazminatına esas olacak 
ücretin hesabında 26’ncı maddenin 
birinci fıkrasında yazılı ücrete ila-
veten i çiye sa lamı  olan para ve 
para ile ölçülmesi mümkün akdi ve 
kanundan do an menfaatler de göz 
önünde tutulur. Kıdem tazminatının
zamanında ödenmemesi sebebiyle 
açılacak davanın sonunda hakim ge-
cikme süresi için ödenmeyen süreye 
göre mevduata uygulanan en yüksek 
faizin ödenmesine hükmeder. çi-
nin mevzuattan do an di er hakları
saklıdır.

Bu maddede belirtilen kıdem taz-
minatı ile ilgili 30 günlük süre hiz-
met akitleri veya toplu i  sözle mele-
ri ile i çi lehine de i tirilebilir.

Ancak, toplu sözle melerle ve 
hizmet akitleriyle belirlenen kıdem 
tazminatlarının yıllık miktarı, Dev-
let Memurları Kanununa tabi en 
yüksek Devlet memuruna 5434 sa-
yılı T.C. Emekli Sandı ı Kanunu hü-
kümlerine göre bir hizmet yılı için 
ödenecek azami emeklilik ikramiye-
sini geçemez.

çinin ölümü halinde yukarıdaki
hükümlere göre do an tazminat tu-
tarı, kanuni mirasçılarına ödenir.

Kıdem tazminatından do an so-
rumlulu u i veren ahıslara veya si-
gorta irketlerine sigorta ettiremez.

veren sorumlulu u altında ve 
sadece ya lılık, emeklilik, malullük, 
ölüm ve toptan ödeme hallerine 
mahsus olmak kaydıyla Devlet veya 
kanunla kurulu kurumlarda veya % 
50 hisseden fazlası Devlete ait bir 
bankada veya bir kurumda i veren
tarafından kıdem tazminatı ile ilgili 
bir fon tesis edilir.

Fon Tesisi ile ilgili hususlar 
Kanun’la düzenlenir.

3. Örnek Maddeler

A- 1475 sayılı  Yasasında öngö-
rülen haller ve artlarda i çilere her 
çalı ma yılı için 30 günlük ücretleri 
tutarında kıdem tazminatı ödenir.

B- çilerin i  sözle mesinin i  ka-
nunundaki kıdem tazminatının öden-
mesini gerektiren hallerden birisi ile 
sona ermesi halinde, her kıdem yılı
için 35 günlük ücreti tutarında kıdem
tazminatı ödenir. (Tam yıldan artan 
veya 1 yıldan eksik süreler için kıs-
telyevm usulü uygulanır.)

C- a) çilerin i  akitlerinin i
yasasındaki kıdem tazminatı öden-
mesini gerektiren hallerden birisi ile 
feshi veya i çinin kendi iste i ile i ten
ayrılması halinde, i çiye her tam hiz-
met yılı için 30 günlük yüklü ücreti 
tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 
(Bir) yıldan artan süreler için de aynı
oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm 
hallerinde tazminat, yasal mirasçıla-
rına verilir, i  kazası nedeniyle ölen 
i çinin kıdem tazminatı 70 gündür.
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b) Kıdem Tazminatına esas olan 
ücret, i çinin en son aldı ı günlük üc-
retine bu toplu i  sözle mesiyle kaza-
nılan ve devamlılık arz eden ayni ve 
nakdi yardımların toplamının ilavesi 
ile bulunacak brüt ücrettir.

c) çinin kıdem tazminatının he-
saplanmasında yasa ve toplu i  söz-
le mesi hükümleri uygulanır.

d) Emeklili e hak kazanıp
SSK’dan emekli olabilir belgesi alan 
i çiler, i verene emeklilik dilekçesini 
verdi i tarihten itibaren i veren i çi-
nin hesaplanacak kıdem tazminatını
en geç 30 gün içerisinde tüm i lem-
leri yaparak bir seferde ve tek tak-
sitte ödemek zorundadır. Gecikmesi 
halinde en yüksek mevduat faiziyle 
zamlı ödenir.

D- a) Kıdem tazminatına esas 
olan ücret, i çinin en son aldı ı gün-
lük ücretine bu toplu i  sözle mesi ile 
kazanılan ayni ve nakdi yardımların
toplamının ilavesi ile bulunacak üc-
rettir.

b) çinin kıdem tazminatının he-
saplanmasında yasa ve toplu i  söz-
le mesi hükümleri uygulanır.

c) çinin T.C. Emekli Sandı ına
ba lı olarak geçen hizmetleri varsa 
bu hizmetler 2320 sayılı yasaya uy-
gun olarak hesaplanır.

d) Emeklili e hak kazanıp,
SSK’dan emekli olabilir belgesi alan 
i çilere (i verene emeklilik dilekçesi-
ni verdi i tarihten itibaren) i veren,
i çinin hesaplanacak kıdem tazmina-
tını en geç otuz (30) gün içerisinde 
tüm i lemleri yaparak bir seferde ve 
tek taksitte ödemek zorundadır. Ge-
cikmesi halinde en yüksek mevduat 
faizi ile zamlı ödenir.

D- a) Kıdem tazminatına esas 
olan ücret, i çinin en son aldı ı gün-
lük ücretine bu toplu i  sözle mesi ile 
kazanılan ayni ve nakdi yardımların
toplamının ilavesi ile bulunacak üc-
rettir.

b) çinin kıdem tazminatının he-
saplanmasında yasa ve toplu i  söz-
le mesi hükümleri uygulanır.

c) çinin T.C. emekli sandı ına
ba lı olarak geçen hizmetleri varsa 
bu hizmetler 2320 sayılı yasaya uy-
gun olarak hesaplanır.

d) Emeklili e hak kazanıp,
SSK’dan emekli olabilir belgesi alan 
i çilere (i verene emeklilik dilekçesi-
ni verdi i tarihten itibaren) i veren,
i çinin hesaplanacak kıdem tazmina-
tını en geç otuz (30) gün içerisinde 
tüm i lemleri yaparak bir seferde ve 
tek taksitte ödemek zorundadır. Ge-
cikmesi halinde en yüksek mevduat 
faizi ile zamlı ödenir.

E- Kıdem tazminatının hesaplan-
ması ve ödenmesi konusunda kanun 
hükümleri uygulanır.

Taraf sendika üyesi i çilerin hiz-
met akitlerinin yasada belirten hal-
lerde sona ermesi halinde veya emek-
lilik hallerinde i çiye her tam hizmet 
yılı için (45) günlük ücreti tutarında
kıdem tazminatı ödenir. çinin i ve-
renin i ini yaparken i  kazası sonucu 
ölümü halinde kıdem tazminatı (60) 
gündür. Bu tazminat i çinin kanuni 
varislerine ödenir.

F- a) Bu sözle me kapsamındaki
i yerinde bir yıldan fazla çalı mı
olan i çilere sözle me ve yasaya göre 
ödenecek kıdem tazminatının miktarı
her tam yıl için 37 gündür.

b) Tam i  yıllarında arta kalan 
aylar için bu ödeme orantılı olarak 
yapılır. SSK’dan emeklilik ya da ma-
luliyet aylı ına hak kazananlara da 
kıdem tazminatı bu sözle me hüküm-
lerine göre ödenir.

c) çinin ölümü halinde kıdem
tazminatı bu sözle me hükümleri-
ne göre hesaplanarak mirasçılarına
ödenir.

Kadın i çilerin evlendi i tarihten 
itibaren bir yıl içerisinde hizmet ak-
dini kendi arzusuyla sona erdirmesi 
halinde aynı ekilde kıdem tazminatı
ödenir.

G- a) çilerin i  akitlerinin i
yasasındaki kıdem tazminatı öden-
mesini gerektiren hallerden birisi ile 
feshi veya i çinin kendi iste i ile i ten

ayrılması halinde, i çiye her tam hiz-
met yılı için 60 günlük yüklü ücreti 
tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 
(Bir) yıldan artan süreler için de aynı
oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm 
hallerinde tazminat, yasal mirasçıla-
rına verilir, i  kazası nedeniyle ölen 
i çinin kıdem tazminatı 100 gündür.

b) Kıdem Tazminatına esas olan 
brüt ücret, i çinin en son aldı ı gün-
lük ücretine bu toplu i  sözle mesiy-
le kazanılan ve devamlılık arz eden 
ayni ve nakdi yardımların toplamının
ilavesi ile bulunacak brüt ücrettir.

c) çinin kıdem tazminatının he-
saplanmasında yasa ve toplu i  söz-
le mesi hükümleri uygulanır.

d) Emeklili e hak kazanıp Sos-
yal Sigortalar Kurumundan emekli 
olabilir belgesi alan i çiler, i verene
emeklilik dilekçesini verdi i tarihten 
itibaren i veren i çinin hesaplanacak 
kıdem tazminatını en geç altı ay içe-
risinde bir seferde veya taksitler ha-
linde ödemek zorundadır. Gecikmesi 
halinde en yüksek mevduat faiziyle 
zamlı ödenir.

H- a) çilerin i  akitlerinin i  ya-
sasındaki kıdem tazminatı ödenmesi-
ni gerektiren hallerden birisi ile fesh 
halinde, i çiye her tam hizmet yılı
için 70 günlük yüklü ücreti tutarında
kıdem tazminatı ödenir. 1 (Bir) yıl-
dan artan süreler için de aynı oran 
üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hal-
lerinde tazminat, yasal mirasçılarına
verilir, i  kazası nedeniyle ölen i çi-
nin kıdem tazminatı 90 gündür.

b) Kıdem Tazminatına esas olan 
ücret, i çinin en son aldı ı günlük üc-
retine bu toplu i  sözle mesiyle kaza-
nılan ve devamlılık arz eden ayni ve 
nakdi yardımların toplamının ilavesi 
ile bulunacak brüt ücrettir.

c) çinin kıdem tazminatının he-
saplanmasında yasa ve toplu i  söz-
le mesi hükümleri uygulanır.

d) Emeklili e hak kazanıp Sos-
yal Sigortalar Kurumundan emekli 
olabilir belgesi alan i çiler, i verene
emeklilik dilekçesini verdi i tarihten 
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itibaren i veren i çinin hesaplana-
cak kıdem tazminatını en geç 30 gün 
içerisinde tüm i lemleri yaparak bir 
seferde ve tek taksitte ödemek zorun-
dadır. Gecikmesi halinde en yüksek 
mevduat faiziyle zamlı ödenir.

I- çilerin hizmet akitlerinin 
4857 sayılı yasanın geçici 6. madde-
sine göre kıdem tazminatının öden-
mesini gerektiren hallerden birisi ile 
feshi halinde i çiye tam hizmet yılı
için 40 günlük ücreti tutarında kıdem
tazminatı ödenir. Bir yıldan artan 
süreler içinde aynı oranda ödeme 
yapılır. Ölüm halinde tazminat yasal 
mirasçılarına verilir.  kazası ne-
deniyle ölen i çinin kıdem tazminatı
gün sayısı 50 gündür.

4857 sayılı i  kanunu 10.06.2003 
tarihinde 1475 sayılı i  kanununun 
14. maddesi dı ındaki maddelerini 
yürürlükten kaldırmı tır. 1475 sayılı
i  kanunu sadece kıdem tazminatını
düzenleyen bir kanun olarak yürür-
lüktedir. Bu nedenle örnek (A)’da 
atıfta bulunulmu  olması yanlı  de-
ildir.

Örnek (B)’de kıdem tazminatının
i  kanununun saydı ı hallerde öde-
nece i, ancak kanunda oldu u gibi 
30 günlük de il 35 günlük ücret üze-
rinden ödenece i düzenlenmi tir.
14. maddede düzenlenmi  olmasına
kar ın “tam yıldan artan veya bir yıl-
dan eksik süreler için kıstelyevm”
esası uygulanaca ı yazılmı tır. Ka-
nundaki “bir yıldan artan süreler 
için de aynı oran üzerinden ödeme 
yapılır” düzenlemesini tarafların
yeterince açık görmeyip “artan-ek-
sik ve kıstelyevm” kelimeleri ile bu 
noksanlı ı giderdiklerini dü ünmü
olmalıdırlar.

Örnek (E)’de (a) fıkrasında ka-
nundan farklı olarak “i çinin kendi 
iste i ile i ten ayrılması” halinde de 
kıdem tazminatı ödenece ini düzen-
lenmi tir. 1475 sayılı kanunun 4857 
sayılı kanun ile de i ikli e u rama-
dı ı dönem için böylesi bir düzenle-
me yapılması mümkün de ildi. 98. 
maddenin (D) fıkrası; 14. maddede 
öngörülen esaslar dı ında veya sapta-

nan miktar veya tavan a ılarak öden-
mesi için emir ve talimat verenlerin 
para ve hapis ile cezalandırılmaları-
na amirdi.

4857 sayılı i  kanunu 14. madde 
dı ındaki tüm maddeleri yürürlükten 
kaldırınca 14. madde dı ında esaslar 
belirlemenin ve uygulamanın mü-
eyyidesi kalmadı. Bu nedenle örnek 
(D)’de yapılan düzenleme geçerlidir.

(c) fıkrasında ise emekli sandı ı-
na ba lı olarak geçen hizmetler varsa 
bunların 2320 sayılı 1475 sayılı i
kanununun 1927 sayılı Kanunla De-
i ik 14. Maddesinin De i tirilmesi,

98. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun uyarınca hesap-
lanaca ı düzenlenmi tir. (b) fıkra-
sında “kanun hükümleri uygulanır”
denildikten sonra (c) fıkrası gereksiz 
bir düzenlemedir. Büyük olasılıkla
de i ikli in yapıldı ı tarihte “hatır-
latmak” amacıyla yazılmı  ve sonra-
ki toplu i  sözle melerinde de aynen 
korunmu  olmalıdır.

Gereksiz yazılmı  bir fıkrada
(d)’dir. Ayrıca “bir seferde ve tek 
taksitte” ifadeside gereksiz ve yan-
lı tır.

Örnek (E)’de “kıdem tazmina-
tının hesaplanması ve ödenmesi 
konusunda kanun hükümleri uy-
gulanır” denilmi tir. “Hak edi  ko-
ulları” söylenmemi tir. Ku kusuz

kanun uygulanacaktır. kinci fıkrada
“emeklilik halini” ayrıca saymaya 
gerek yoktur. Kanundaki hallerden 
bir tanesi zaten emekliliktir. Bu fık-
rada 30 gün olan kıdem tazminatı 45 
güne yükseltilmi , i  kazası sonucu 
ölüm halinde ise kıdem tazminatının
60 gün üzerinden ödenece i düzen-
lenmi tir. Kanun “30 günlük süre 
hizmet akitleri veya toplu i  sözle -
meleri ile i çi lehine de i tirilebilir”
dedi i için uygundur.

Örnek (F)’de kıdem tazminatı 37 
gün olarak düzenlenmi tir. (a) fıkra-
sında “yasaya göre ödenir” denildik-
ten sonra (b) ve (c) fıkraları gereksiz 
düzenlemeler olmu tur.

Örnek (G)’de de kanun’a atıfta
bulunulmu , kıdem tazminatının

kanunda sayılan hallerde ve i çinin
iste i halinde 60 gün i  kazası nede-
niyle ölüm halinde 100 gün üzerin-
den ödenece i düzenlenmi tir. (b), 
(c) ve (d) fıkraları açıklama amacıyla
yazıldı ı söylenecek gereksiz düzen-
lemelerdir.

(d) fıkrasında kanunun gerisine 
gidilerek kıdem tazminatının “en geç 
altı ay içerisinde” ödenece i düzen-
lenmi tir. Ayrıca kıdem tazminatı bir 
seferde ödenebilece i gibi taksitler 
halinde de ödenebilecektir. Ancak 
altı ay a ılarak ödeme yapılırsa faiz 
i letilece i düzenlenmi tir. Kanuna 
ve i çi çıkarına uymayan bir düzen-
lemedir.

Örnek (H)’de kanuna atıfta bu-
lunulmu , kıdem tazminatı gün sa-
yısı 70; ölüm halinde 90 gün olarak 
düzenlenmi tir. Kıdem tazminatında
tavan uygulaması oldu u için 30 gün 
üzerindeki düzenlemeler sadece dü-
ük ücretli i çilerin yararlanabilece i

bir sonuç yaratacaktır. (b), (c) ve (d) 
fıkraları kanunda yazılı düzenleme-
lerdir. Ancak (d) fıkrasında kıdem
tazminatının 30 gün içinde ödene-
ce i düzenlenmi  ve yine yanlı  bir 
ifade olarak “tek taksit” yazılmı tır.

4857 sayılı  Kanununun geçici 
6. maddesi “...i çilerin kıdemleri için 
1475 sayılı  Kanununun 14. mad-
desi hükümlerine göre kıdem taz-
minatı hakları saklıdır” demektedir. 
Örnek (ı)’da bu maddeye atıfta bulu-
nulmu , gün sayısı 40’a yükseltilmi ,
i  kazası nedeniyle ölüm halinde 50 
gün üzerinden ödeme yapılaca ı dü-
zenlenmi tir.

Kıdem tazminatına hak kazanma, 
kıdem tazminatı gün sayısı, kıdem
tazminatının hesaplanması için ka-
nuna atıfta bulunulmu sa tekrar ni-
teli inde düzenlemeler yapılmasına
gerek yoktur. çiler için kanundan 
ileri haklar elde edilmi se bunların
açık ve anla ılır ekilde yazılma-
sı yeterlidir. Sendikaların i çilerin
haklarını geri götüren düzenlemeler 
yapamayacakları ise unutulmaması
gereken bir kuraldır.



Geçici i  göremezlik, si-
gortalının i  kazası, mes-
lek hastalı ı, hastalık ve 

analık hallerinde, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nca (SGK) yetkilendirilen 
hekim veya sa lık kurulu tarafın-
dan hazırlanan raporlarda belirtilen 
istirahat süresince geçici olarak ça-
lı mama halidir.1 Geçici i  göremez-
lik ödene i ise bu istirahat süresin-
ce sigortalının gelir kaybını telafi 
etmek için SGK tarafından verilen 
ödenektir.

Geçici  Göremezlik Ödene ine
Hak Kazanma Ko ulları

 Sigortalının geçici i  göremez-
lik ödene ine hak kazana-
bilmesi için i  kazası, meslek 
hastalı ı, hastalık veya analık
sebebiyle Kurum tarafından
yetkilendirilen hekim veya 
sa lık kurullarından istirahat 
raporu alması gerekmektedir. 
Kurumun yetkilendirmedi i

hekim veya sa lık kurulları
tarafından verilen ve istirahat 
süresi on günün altında olan 
raporlar SGK tarafından gö-
revlendirilen hekim, on gü-
nün üzerinde olan raporlar ise 
SGK tarafından yetkilendiri-
len sa lık kurulu tarafından
onaylanması gerekir.

 Hastalı ın veya analı ın ba -
ladı ı tarihten önceki bir yıl
içinde sigortalının kısa vadeli 
sigorta koluna 90 gün prim 
ödemi  olması gerekmektedir.

 kazası, meslek hastalı ı ve 
analık sigortasında istirahatlı
olarak geçen her gün için geçi-
ci i  göremezlik ödene i öde-
nirken, hastalık sigortasında
istirahatın üçüncü gününden 
itibaren geçici i  göremezlik 
ödene i ödenir.

 Kanunun 4. maddesi birinci 
fıkrası (b) bendine göre sigor-
talı sayılanlara (Ba -Kur), i
kazası ve meslek hastalı ı ya 
da analık hallerinde yatarak 
tedavi süresince veya yatarak 
tedavi sonrası bu tedavinin 
gere i olarak istirahat raporu 
aldıkları sürede her gün için 
geçici i  göremezlik ödene i

verilir. Ancak bu sigortalıla-
rın genel sa lık sigortası dahil 
prim ve prime ili kin her tür-
lü borçlarının ödenmi  olması
arttır.2

Geçici  Göremezlik Ödene inin
Miktarı ve Hesaplanması

Geçici i  göremezlik ödene inin
miktarı yatarak gerçekle en tedavi-
lerde prime esas günlük kazancın
yarısı, ayakta yapılan tedaviler için 
ise prime esas kazancın üçte ikisidir. 
(Hastanede yatarak görülen tedavi-
ler “yatarak tedavi” olarak anılmak-
tadır.) Ancak i  göremezlik ödene i,
esas alınan döneme ili kin kazanç 
üzerinden vergi, sosyal sigorta, genel 
sa lık sigortası ve i sizlik sigortası
primleri kesintileri sonrası hesap-
lanan günlük net kazancı geçemez. 

 kazası, meslek hastalı ı, hastalık
veya analık hallerinden bir kaçı bir-
le ir ise geçici i  göremezlik ödene i
prime esas kazancın üst sınırından
hesaplanarak ödenir. (01.01.2011 ile 
30.06.2011 tarihleri arasında günlük 
kazanç üst sınırı 172,58 TL’dir.)

 kazası ya da do um sebebiyle 
i  göremez hale gelmi  olan sigorta-
lının geçici i  göremezlik ödene i, i
kazası veya do umun oldu u tarih-

Barı Y AYDIN
TÜRK-  Uzman Yardımcısı
barisiyiaydin@turkis.org.tr
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ten önceki on iki aylık sürenin son 
üç ay içinde elde etti i kazançların
ortalaması üzerinden hesaplanır.
Meslek hastalı ı veya hastalık ha-
linde ise, i  göremezli in ba ladı ı
tarihten önceki on iki aylık sürenin 
son üç ayında elde etti i kazançların
ortalaması üzerinden hesaplanır. Si-
gortalı son üç ay içerisinde kazanç 
elde etmemi se bir önceki üç ay, bu 
üç aylık sürede de prim ödenmemi -
se üçer aylık dönemler esas alınarak
geriye do ru on iki ay gidilir.

Örnek: Sigortalı 12.04.2010 ta-
rihinde hastalık sebebiyle yetkili 
hekim tarafından verilen raporla 
on gün süreyle istirahata ayrılmı -
tır. Son üç ay içerisinde doksan gün 
prim ödemesi olan sigortalının, pri-
me esas kazançları de i memi  ve 
her ay 1800 TL ücret almı tır. Sigor-
talının hastalık sebebiyle alaca ı ge-
çici i  göremezlik ödene i a a ıdaki
gibi hesaplanır;

Üç aylık kazancın toplamı olan 
1800+1800+1800=5400 TL prim 
ödeme gün sayısına bölünür ve gün-
lük kazanç bulunur; 5400÷90=60 TL, 
sigortalıya ayakta tedavi görmesi se-
bebiyle günlük kazancının üçte ikisi 
geçici i  göremezlik ödene i olarak 
ödenir; 60÷3=20 20x2=40 TL.

On günlük hastalık istirahatı-
nın ilk iki günü için ödeme yapıl-
madı ından kalan sekiz gün için 
40x8=320 TL geçici i  göremezlik 
ödene i ödenir. Sigortalı geçici i  gö-
remezlik ödene ine hak kazanmak 
için yeterli prim gün sayısına sahip 
de ilse hastalık ve analık halinde bu 
ödenekten faydalanamaz.

Sigortalı ay içinde bazı günlerde 
çalı mamı  ve çalı madı ı günler 
için ücret almamı  ise günlük ka-
zancı o ay için prime esas tutulan 
kazancın, ücret aldı ı gün sayısına
bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Örnek: Sigortalı 2010 Ocak 
ayında yirmi günlük ücretsiz izin 
kullanmı  geri kalan on günlük ça-

lı masının kar ılı ı 600 TL ücretini 
almı tır. Takip eden ubat ve Mart 
aylarında sigortalı çalı maya devam 
etmi  ve aylık net ücreti olan 1800 
TL’yi almı tır. 17.04.2010 tarihinde 
hastalı ı nedeniyle istirahata ayrılan
sigortalıya on gün için ödenecek ge-
çici i  göremezlik ödene i u ekilde
hesaplanır;

600+1800+1800=4200 TL (Ocak, 
ubat ve Mart aylarındaki kazancı),

10+30+30=70 gün prim gün sayısı
ve 4200÷70=60 TL günlük net ka-
zancıdır. Sigortalıya ayakta tedavi 
gördü ünden dolayı günlük net ka-
zancının üçte ikisi ödenir; 60÷3=20 
20x2=40 TL on günlük hastalık isti-
rahatının ilk iki günü için ödeme ya-
pılmadı ından kalan sekiz gün için 
hesaplanacak geçici i  göremezlik 
ödene i 40x8=320 TL’dir.

Prim, ikramiye ve bu nitelik-
teki ödemeler dikkate alınmı  ise 
ödenek ve gelire esas alınacak gün-
lük kazanç, ücret toplamının ücret 
alınan gün sayısına bölünmesiyle 
hesaplanır. Ancak bu tutar günlük 
kazanca, yüzde 50 oranında bir ek-
leme yapılarak bulunan tutardan 
çok olamaz.

Örnek: Ocak 2010 tarihinde dört 
günlük çalı ması olan sigortalı ubat
ve Mart 2010 tarihlerinde hastalık
sebebiyle istirahata ayrılmı  ve u-
bat ayında ayrıca 1600 TL ikramiye 
almı tır. Nisan 2010 tarihinde i  ba ı
yapan sigortalı 10.04.2010 tarihinde 
i  kazası geçirmi  ve tekrar istirahata 
ayrılmı tır. Sigortalının geçici i  gö-
remezlik ödene i hesaplanırken son 
üç ay içerisindeki prime esas kazanç-
ları ve prim gün sayıları dikkate alı-
nacaktır. Sigortalının ubat ve Mart 
aylarında çalı ması olmadı ından,
günlük kazancın hesabına esas alı-
nacak devre olan 2010 Ocak, ubat
ve Mart ayları içinde hak etti i üc-
retler toplamı 240 TL ve ücret aldı ı
gün sayısı dört oldu u için günlük 
kazancı, 240÷4=60 TL olarak hesap-
lanacaktır.

Prim, ikramiye ve bu nitelikteki 
ödemeler dikkate alındı ında öde-
nek ve gelire esas tutulacak günlük 
kazancın 60 TL’nin yüzde 50’si olan 
30 TL’si ilave edilerek bulunan 90 
TL’yi a maması gerekir.

Ancak, sigortalıya verilecek geçi-
ci i  göremezlik ödene ine esas tu-
tulacak günlük kazanç kapsamında
hak etti i ücret olan 240 TL’ye 2010 
ubat ayında verilen ikramiye tutarı

olan 1600 TL ilave edildi inde has-
talık öncesi son üç ayda elde edilen 
kazanç 240+1600=1840 TL olarak 
hesaplanır. Elde edilen net kazancın
çalı ılan gün sayısına bölünmesiyle 
günlük kazanç 1840÷4=460 TL ola-
rak bulunur.

lgili kanun maddesine göre si-
gortalıya ödenecek bir günlük geçi-
ci i  göremezlik ödene i gelire esas 
günlük kazancının yüzde 50’sini 
geçemeyece inden sigortalıya 90 TL 
üzerinden ödeme yapılır.

Aynı Zamanda Birden Fazla te
Çalı an Sigortalıların geçici i  gö-
remezlik ödenekleri hesaplanırken
çalı tı ı iki i yerindeki kazançları
dikkate alınır. Bu kazançların top-
lamının günlük kazanç üst sınırını
geçmesi halinde geçici i  göremez-
lik ödene i altı aylık dönemlerde 
belirlenen günlük kazanç üst sını-
rından hesaplanarak ödenir.

Örnek: ki ayrı i yerinde çalı an
sigortalı 15.06.2010 tarihinde has-
talık sebebiyle istirahata ayrılmı tır.
A ve B i yerlerinde Mart,Nisan ve 
Mayıs aylarında 90 gün prim öde-
mesi olan sigortalının A i yerinden
aylık 2400, B i yerinden aylık 2700 
TL net geliri vardır. Bu sigortalının
geçici i  göremezlik ödene i hesap-
lanırken her iki i  yerindeki günlük 
net kazancı ayrı hesaplanır.

A i yeri için hesaplanacak gün-
lük kazanç: 2400+2400+2400=7200

7200÷90=80 TL



79

B i yeri için hesaplanacak günlük 
kazanç: 2700+2700+2700=8100

8100÷90=90 TL

Sigortalının A ve B i yerinden
aldı ı günlük kazançlar toplamı
80+90=170 TL’dir. Ancak 2010 yılı
ilk altı ayı için belirlenen günlük ka-
zancın üst sınırı 157,95 TL oldu un-
dan günlük kazancın 157,95 TL’sini 
a an kısmı dikkate alınmaz ve geçici 
i  göremezlik ödene i hesaplanırken
üst sınırdan ödeme yapılır.

 kazası ve meslek hastalı ı
nedeniyle i  göremezli e u rayan
sigortalıya her gün için geçici i  gö-
remezlik ödene i ödenir.

Örnek: lk defa 01.05.2010 ta-
rihinde çalı maya ba layan sigortalı
16.05.2010 günü i  kazası geçir-
mi tir. Bu sebeple istirahata ayrılan
sigortalıya herhangi bir prim ödeme 
artı aranmadan geçici i  göremezlik 

ödene i ödenecektir. Bu sigortalının
geçici i  göremezli i a a ıdaki gibi 
hesaplanır;

Sigortalı aylık 1500 TL üc-
ret kar ılı ı çalı maktadır. Bir ay-
lık prim gün sayısı 30 oldu u için 
1500÷30=50 TL sigortalının günlük 
prime esas kazancıdır. On be  gün 
çalı masının ardından i  kazası ge-
çirmesinden dolayı on gün süreyle 
ayakta tedavi gören sigortalı, kazanç 
toplamının üçte ikisini i  göremezlik 
ödene i olarak alacaktır. 50x2=100 
100÷3=33 TL günlük i  göremezlik 
ödene i ve 33 TLx10=330 TL top-
lam olarak ödenecek geçici i  göre-
mezlik ödene idir. Sigortalı ciddi bir 
i  kazası geçirip meslek hastalı ına
yakalanır ve yatarak tedavi görürse, 
geçici i  göremezlik ödene i günlük 
net kazancının yarısı üzerinden he-
saplanarak ödenir.

Analık Sigortasından Geçici 
Göremezlik Ödene i Verilmesi

Sigortalının analı ı halinde geçi-
ci i  göremezlik ödene i alabilmesi 
için do umdan önceki bir yıl için-

de en az 90 gün kısa vadeli sigorta 
primi ödemi  olması gerekir. Ayrı-
ca istirahatlı oldu u süre zarfında
çalı maması ve do um öncesinde 
sekiz haftanın ba langıcının tespiti 
için yetkili hekim veya sa lık kurulu 
raporu aranır.

Kadın sigortalıların do um önce-
si 8 haftalık (ço ul gebelik halinde 
10 haftalık) sürenin tespiti ile duru-
munun do umdan önceki 3 haftaya 
kadar çalı masına uygun oldu una
dair sa lık raporu, yetkilendirilen 
sa lık tesislerince düzenlenecektir.

Bu artları yerine getirmi  olan 
sigortalılar do umdan önceki ve 
sonraki sekizer haftalık sürede (top-
lam 16 hafta), ço ul gebelik halinde 
ise do umdan önceki sekiz haftalık
süreye iki haftalık süre ilave ederek 
toplam on sekiz hafta olmak üzere 
çalı madı ı her gün için geçici i  gö-
remezlik ödene i alır. Do um yapan 
sigortalılar için bir di er ayrıntı ise 
kendi istekleri ve hekimin onayı ile 
do uma üç hafta kalıncaya kadar 
çalı maları halinde, do um sonrası
istirahat süresine eklenen süreler 
içinde geçici i  göremezlik ödene i
ödenece idir.

Örnek:

01.09.2010 tarihinde 8 hafta-
lık do um öncesi istirahata ayrılan
ancak altıncı hafta yani 15.10.2010 
tarihinde do um yapan sigortalı-
ya 01.09.2010-14.10.2010 tarihleri 
arası için gebelik geçici i  göremez-
lik ödene i ödenir. Ancak sigortalı
erken do um yaptı ı için kalan iki 
haftalık süresini do um sonrasında
kullanamaz ve bunun için geçici i
göremezlik ödene i alamaz.

Sigortalının geç do um yapması
halinde ise sekiz haftadan fazla ge-
belik geçici i  göremezlik ödene i
ödenmez. Bu fazla süreler hastalık
sigortası kapsamında de erlendirilir
ve hastalık sebebiyle geçici i  göre-
mezlik ödene i ödenir.

Örnek:

01.04.2010 tarihinde do um iz-
nine ayrılan sigortalı sekiz hafta geç-
tikten sonra 03.06.2010 tarihinde 
do um yapmı tır. Altı gün geç yapı-
lan do umun i  göremezlik ödene i
u ekilde hesaplanır:

01.04.2010/07.04.2010 ta-
rihleri arası hastalık sigortası,
08.04.2010/02.06.2010 (56 gün) 
gebelik geçici i  göremezlik ödene i
olarak ödenir.

Örnek:

Sigortalı kadının kanunen do-
um öncesi sekiz hafta do um izni 

vardır. Ancak kendi iste i ve yetkili 
hekimin raporu ile do uma üç hafta 
kalıncaya kadar çalı abilmektedir.
Sigortalı böyle bir durumda çalı tı ı
be  haftalık süreyi do um sonrasın-
da kullanma hakkına sahiptir.

Yani sigortalı do um sonrası ya-
sal hakkı olan sekiz haftalık do um
sonu iznine be  hafta daha ekleyerek 
toplam on üç hafta (91 gün) istirahat 
alır. Bu sürenin tamamı için geçici i
göremezlik ödene i ödenir.

Örnek:

Sigortalının 01.08.2010 tarihin-
de yaptırdı ı muayene sonucunda 
do umuna sekiz hafta kaldı ı ve son 
üç haftaya kadar çalı maya devam 
edece i kararı verilmi tir. Sigortalı
hekim raporuna istinaden do umu-
na üç hafta kalana kadar çalı mı
06.09.2010 tarihinde izne ayrılmı -
tır. Ancak do um beklenenden erken 
olarak 10.09.2010 tarihinde gerçek-
le mi tir. 06.09.2010/10.09.2010 ta-
rihleri arası için gebelik i  göremez-
lik ödene i ödenecek, 01.08.2010 
ile 05.09.2010 tarihleri arasındaki
35 gün do um sonu iznine ilave edi-
lecektir.

Notlar

1 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Teb-
li i Madde 13.

2 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Teb-
li i Madde 15.
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Uluslararası Çalı ma Örgütü ILO 
2001 yılında 28 Nisan gününü 

Dünya  Sa lı ı ve Güvenli i Günü 
ilan etti. Bu amaçla 2003 yılından bu 
yana her yıl 28 Nisan’da çe itli etkin-
likler düzenleniyor. Dünya  Sa lı ı
ve Güvenli i Günü’nde hedeflenen, 
koruyucu sa lık ve güvenlik kül-
türünü olu turmak, sürdürülebilir 
kılmak, bu amaca yönelik faaliyetler 
gerçekle tirmek. Hükümetler, i çi ve 
i veren organizasyonları, i  kazası ve 
i  kaynaklı sa lık sorunlarını önleme 
konularında bilinç artırıcı etkinlikler 
düzenlemeye te vik ediliyorlar.

28 Nisan Dünya  Sa lı ı ve Güvenli i Günü
Geleneksel hale gelmi  etkinlik-

lerde her yıl bir tema i lenmesi kara-
rı alınmı . 2011 yılının teması ise “
Sa lı ı ve Güvenli i Yönetim Siste-
mi: Sürekli yile tirme için Bir Araç 
(OSH management system: A tool 
for continual improvement)” olarak 
belirlendi. Bu amaçla ILO 28 Nisan 
2011 günü dünyada çe itli etkinlik-
ler düzenlemeyi planladı.

28 Nisan Dünya  Sa lı ı ve Gü-
venli i Günü nedeniyle tüm dünya-
da ve ülkemizde ya amlarını kaybe-
den i çileri saygıyla anıyoruz.

1955 yılından bu yana her 
üç yılda bir yapılmakta olan 

Dünya  Sa lı ı ve Güvenli-
i Kongresi’nin 19.su 11–15 

Eylül 2011 tarihleri arasında
stanbul’da yapılacak. lk kongre 

Roma’da son kongre ise Seul’de 
yapılmı tı. Kongre i yerlerin-
de olu an i  kazaları ve meslek 
hastalıklarını önlemek için, bilgi 
alı veri i ve yeni fikirler yaratma 
fırsatını tüm katılımcılara sa la-
yan, alanında düzenlenen en bü-
yük organizasyondur.

Dünya  Sa lı ı ve Güvenli i
Kongresinin amacı, tüm dünya-
da önleme kültürünün yaygın-
la masını sa lamak ve i  sa lı ı

ve güvenli i ile ba lantılı yeni 
bilgi ve tecrübelerin alı veri ine
olanak tanımak. Dünya Kongresi 
katılımcılarının hedefi, tüm dün-
yadaki i  kazalarından kaynak-
lanan yaralanmaları ve meslek 
hastalıklarını azaltmak için hü-
kümetler, sendikalar, çalı anlar,
i verenler, sivil toplum kurulu -
ları ve i  sa lı ı ve güvenli i pro-
fesyonelleri ile ili kileri geli tir-
mek. Aynı zamanda, i  sa lı ı ve 
güvenli i alanında çalı an herke-
sin, hızlı bir ekilde uyarlanabi-
len ve uygulamaya geçirilebilen 
pratik fikirler hakkındaki bilgi 
sahibi olmaları da bekleniyor.

www.safety2011turkey.org/

19. Dünya  Sa lı ı
ve Güvenli i Kongresi

Çalı ma ve Sosyal 
Güvenlik leti im
Merkezi “ALO 170”

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik leti-
im Merkezi 15 Kasım 2010 tarihinde 

hizmete girdi. leti im Merkezi ça-
lı ma hayatı ve sosyal güvenlik hak-
kında her türlü; soru, öneri, ele tiri,
ihbar, ikayet, ba vuru ve taleplerinizi 
etkin ve hızlı bir biçimde çözüme ka-
vu turabilmek amacıyla kuruldu.

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik le-
ti im Merkezi “ALO 170”i 7 gün 24 
saat arayabilirsiniz.

Yeni Çıkan Mevzuat
 Hasta ve Çalı an Güvenli inin
Sa lanmasına Dair Yönetmelik 
(06.04.11)

 Sa lı ı ve Güvenli i Hizmetleri 
Yönetmeli i (27.11.10)

 Güvenli i Uzmanlarının Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve E itimleri
Hakkında Yönetmelik (27.11.10)



Gökhan EROL
gokhanerol@turkis.org.tr

81Avrupa  Sa lı ı ve Güvenli-
i E itim ve Ö retim Bilgi A ı

(ENETOSH) i  güvenli i ve sa lı ın-
da e itim ve mesleki e itime ili kin
hususlarda sistematik bilgi payla ı-
mına yönelik ilk ve hali hazırda tek 
platform. Bugün, 16 Avrupa ülkesi 
ve Güney Kore’den 40’ın üzerin-
de ortak ENETOSH’la çalı ıyor. A
Almanya Sosyal Kaza Sigortası’nın
(DGUV) Çalı ma ve Sa lık Enstitüsü 
tarafından koordine ediliyor.

ENETOSH’un çalı malarına gü-
venlik ve sa lı ın ya am boyu ö -
renimin ayrılmaz bir parçası oldu u
fikri yön verdi inden, anaokulun-

Avrupa  Sa lı ı ve Güvenli i E itim ve Ö retim Bilgi A ı
dan okula, mesleki hazırlık e iti-
minden yüksek ö renime ve sürekli 
mesleki e itime kadar e itimin tüm 
alanlarını kapsıyor. Proje ile e itim
uzmanları ile i  sa lı ı ve güvenli i
uzmanları arasında bilgi ve deneyim 
de i iminin sa lanması ve i  sa lı ı
ve güvenli inde e itim ve ö retimin
kalitesinin artırılması hedefleniyor. 
Uzun vadede ise Uluslararası SG
E itimi Bilgi A ının kurulması, SG
e itici ve ö retmenleri için Avrupa 
standardının olu turulması, Avrupa 
SG e itim ve ö retim stratejisinin 

Roma Deklarasyonu ile uyumlu ol-
masının sa lanması hedefleniyor.

Hedef gruplar:

 Son kullanıcılar; okul ö ret-
menleri, konu macılar ve e i-
timciler

 Aracılar; SG uzmanları, poli-
tika yapıcılar, okul müdürleri

 Sosyal payda lar; sendikalar, i -
letmeler, okullar ve kurumlar

Avrupa Birli i ve Çalı ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlı ı i birli iy-

le hazırlanan  Sa lı ı ve Güvenli i
yile tirme Projesi’nin genel amacı,

Türkiye’de i yerlerindeki çalı ma ko-
ullarının iyile tirilmesidir. Bu amaç, 

aynı zamanda  Sa lı ı ve Güvenli i, 
Ulusal Politikası 2009-2013 hedefle-
ri ile örtü mekte olup i  kazaları ve 
meslek hastalıkları sayısı da projenin 
gereklili ini ortaya koyuyor. Proje; 
be  ilde üç sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren, istihdam etti i i çi sayısı
10 ila 250 arasında de i en küçük ve 
orta ölçekli i letmelere odaklanıyor.

SG P Projesi
Hedeflenen sanayi sektörleri; 

Ankara, Denizli, Kocaeli, Kütahya 
ve Zonguldak illerindeki “maden”, 
“in aat” ve “metal” sektörleridir. 
Projenin tamamlanmasının ardın-
dan elde edilen sonuç ve deneyimler 
Türkiye çapındaki tüm payda lara
aktarılacak. Proje, 15 Ocak 2010’da 
ba ladı ve 24 ay sürecek, bütçesi ise 
3 milyon 433 bin 600 Avro.

Proje dahilinde uygulanması ge-
reken üç bile en var:

 Küçük ve orta ölçekli i let-
melerde i  sa lı ı ve güvenli i

yönetim sistemlerinin uygu-
lanması;

 sa lı ı ve güvenli i alanın-
daki profesyonellerin ve di er
uzmanların i  sa lı ı deneti-
mi, i  hijyeni ve i  kazaları ile 
meslek hastalıkları için olu -
turulan sistemle ilgili olarak 
e itilmesi;

 sa lı ı ve güvenli ine yö-
nelik bir tanıtım kampanyası
düzenleyerek bilinç uyandırıl-
ması.

www.isgip.org

Silikozis Hastalarının
Dikkatine

6111 sayılı kanunla 2022 sayı-
lı kanuna eklenen geçici maddey-
le silikozis hastalarına aylık ba -
lanması ve sa lık hizmetlerinden 
faydalanma imkânı getirildi. Bu 
nedenle silikozis hastalarının 25 
Mayıs 2011 tarihine kadar ba vu-
ruda bulunmaları ve Sosyal Gü-
venlik Kurumu Sa lık Kurulu’nca 
meslek hastalıkları tespit hüküm-
leri çerçevesinde silikozis hasta-
lı ı sebebiyle meslekte kazanma 
gücünün en az yüzde 15’ini kay-
bettiklerine dair rapor almaları
gerekiyor.

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı koordinatörlü ünde, ülke-
mizde her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında  Sa lı ı ve Güven-

li i Haftası kutlanıyor. Bu etkinlikler ile tüm i çi ve i verenlerin “
Sa lı ı ve Güvenli i Kültürü” edinmeleri ve i yerlerinde bu kültürü 
uygulamaya dönü türmelerinin sa lanması amaçlanıyor. Bu yıl 25.’si 
gerçekle tirilecek  Sa lı ı ve Güvenli i Haftası kapsamında, ba ta
kamu kurum ve kurulu ları olmak üzere, sendikalar, üniversiteler, 
meslek örgütleri, özel sektör ve sivil toplum kurulu larının katılımıy-
la 4-6 Mayıs tarihleri arasında Kayseri’de bir dizi etkinlik yapılacak.
Dergimizin bir sonraki sayısında bu etkinliklere yer verilecek.

25.  Sa lı ı ve Güvenli i Haftası



2008-2009 yıllarındaki Büyük 
Durgunluk, kinci Dünya Sava ı’ndan
bu yana ya anan krizlerin en kötüsü 
idi. 2007 ortalarında ABD’de ortaya 
çıkan finansal kriz hızlı bir ekilde
kredi krizine ve ticaret akımlarında
dramatik bir çökü e dönü tü. Sonuç 
dünya çapında milyonlarca insan 
için i  ve geçim kaybı oldu. Sonuçlar 
her yerde trajikti, fakat aynı zaman-
da bölgeler ve ülkeler arasında ina-
nılmaz bir çe itlilikteydi.

Bu yayın, Büyük Durgunlu un
makroekonomik ve i gücü piyasa-
sı boyutları ile ilgili olarak ILO ta-
rafından yapılan ara tırmalarla, bu 
karma ık konuya yeni bakı  açıları
sunmaktadır. Hem geli mekte olan 
hem de geli mi  ülkelerin perspek-
tifinden, krizin nedenleri, sonuçları
ve politika önlemlerini yorumlaya-
rak küresel bir perspektif sunmak-
tadır. Bu derinlemesine derlemeye 
katkıda bulunanlar, birkaç önemli 
mesaj saptamaktadırlar.

 Kriz öncesi dönemde farklı yo-
rumlar vardı: “Büyük moderas-
yon”, “platin ça ” gibi küresel 
ekonomiye iyimser bir bakı
açısıyla tanımlanan yakla ım-
lar ve “kayıp on yıllar”, “kriz 
öncesi kriz” gibi geli mekte
olan ülkelerdeki durumdan 
çıkarılan daha kötümser ana-
lizler. Herhangi bir noktadan 
bakıldı ında, patlama döne-
minde (2002-07) yo un algıya
göre, devam eden dü ük risk 
ve oynak yapı, 2007 yılı orta-
larında ba layan krizin ardın-
da önemli bir faktördü. Ancak 
kriz küresel ekonominin 2007 
yılında birçok akademisyen, 

yatırımcı ve politika yapıcının
inandı ından çok daha az güç-
lü veya kararlı oldu unu orta-
ya çıkarmı tır.

iddetli durgunlu un ardın-
dan, bazı ülkeler depresyon-
dan 2009 yılında yüzde 10’dan 
fazla daralmayla büyük öl-
çüde olumsuz etkilenmi tir.
Milyonlarca ki i artan çare-
sizlik, kayıt dı ılık ve çalı an
yoksullu a sürüklenmi , i ini
kaybetmi tir. Büyük durgun-
luktan piyasanın toparlanma-
sına kadar geçen süreçte, en 
büyük darbeyi alanlar; gençler, 
erkekler, geçici i çiler, vasıfsız
ve göçmen i çiler olmu tur; bu 
ço unlukla ekonomik daral-
manın sektörel kompozisyonu 
ile açıklanabilir.

 Aynı zamanda bazı ülkeler, 
özellikle de büyük geli mek-
te olan Asya ülkeleri (Çin ve 
Hindistan) krizden nispeten 
zarar görmeden çıkmı tır. Hat-
ta büyük ekonomik daralmala-
rı tecrübe edinen bazı ülkeler 
bile i gücü piyasalarının bo-
zulmasını önlemi lerdir. Genel 
olarak geli mekte olan ülkeler, 
düpedüz durgunluktan çok 
büyüme yava laması ya amı ;
bu yoksullu un azaltılması sü-
recindeki ilerlemeyi olumsuz 
etkilemi tir. Kanıtlar destekle-
mektedir ki, bazı iletim kanal-
ları (ticaret akımları gibi) bü-
yüme yava lamalarına neden 
olarak (para transferleri gibi) 
di erlerinden daha önemli ol-
mu tur.

 Bu yayının temel yakla ımı,
krizin ekonomi üzerindeki et-
kisinin ve emek piyasası için 
sonuçlarının de i kenli ine
göre çe itlilik arz etti idir. Bu 
çe itlilik, konjonktür döngü-

sünün hangi a amasında olun-
du u, bir konut balonu varlı-
ı, i gücü piyasasının gücü ve 

mali bo lu un derecesi gibi 
ba langıçtaki ko ulların farklı-
lı ı dahil olmak üzere bir dizi 
faktöre göre açıklanabilir.

 Geli mi  ekonomiler ve bazı
geli mekte olan ülkelerin ço-
unda hükümetler tarafından

makroekonomik te vik ve i -
gücü piyasası politikaları açı-
sından alınan saldırgan tutum 
derin bir durgunlu u önleme-
ye yardımcı oldu. O halde alın-
ması gereken önemli bir ders, 
bu ülkelerin siyasi kararlılı ı-
na, müdahale için teknik ve 
finansal kapasitesine ba lı olsa 
da, bu tür krizlerin varlı ın-
da pasif kalamayaca ıdır. Bu 
ba lamda, geli mekte olan ül-
kelerde uzun zamandır devam 
eden söz konusu politika ve 
mali bo luk eksikli i sorunu 
önem kazanmı tır. Ara tırma-
lar, geli mekte olan ülkelerin 
yüzde 70’den fazlasının mali 
olarak kısıtlı oldu u ve dı
okların olumsuz sonuçlarını

telafi etmekte yeterli konjonk-
türel politikalarla ilgilenmedi-
ini göstermektedir. Mali ve 

politik alanı geni letmek ulu-
sal giri imler ve uluslararası
i birli inin bir arada olmasını
gerektirir.

 Bazı ülkeler özellikle i ten çı-
karılma tehdidi altındaki i çi-
leri istihdamda tutan i  payla ı-
mı planları gibi i gücü piyasası
politikaları ile i sizlikteki artı ı
ba arılı bir ekilde bertaraf etti-
ler. Orta gelirli (ve bazı dü ük
gelirli) bir dizi ülkelerde uyum 
sürecine yardımcı olacak farklı
i gücü piyasası politikaları uy-
guladılar.
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 En azından krizin erken dö-
nemlerinde (2008), sosyal 
ortakların krize kar ı ulusal 
önlemlerin tasarlanmasına ve 
uygulanmasına katılımı olduk-
ça sınırlıydı. Bununla birlikte, 
2009 boyunca kriz ile ilgili ön-
lemlerin ulusal düzeyde üçlü 
yapıların veya sosyal partnerle-
rin katıldı ı ilgili toplantıların
gündeminde giderek daha faz-
la yer aldı ına dair açık i aret-
ler vardır. Genel olarak, krize 
verdikleri yanıtların bir parçası
olarak sosyal taraflar arasında
diyalogdan yararlanan ülke-
lerin daha hızlı etkili politi-
ka paketleri formüle etmeleri 
mümkün olmu tur. Küresel 
ekonomi 2009 yılı sonlarında
iyile me evresine girdi inde,
politikacıların tercihi hızla
te vik sa layıcı rekabet önce-
liklerine ve 2007 yılından bu 
yana büyüyen borç da ıyla
mücadeleye ba lamaya yönel-
di. Yazım zamanında, iki ana 
risk vardır: te viklerin erken 
çekilerek daha büyük bir eko-
nomik krizle (ve hatta bir “çift 
dipli” durgunlukla) sonuç-
lanması, i e alma ve yatırımı
te vik etmek için yürürlükte 
kalması gereken politikaların
olmaması halinde muhtemel 
bir i siz iyile me tehdidi. yi-
le me süreci, uzun ve belirsiz 
olacaktır ve sonuçta Çin’in (ve 
bir ölçüde Hindistan’ın) kü-
resel büyümeyi sürdürüp sür-
dürememesine ba lı olacaktır.
stihdamın toparlanma a ama-

sında hızla iyile ip iyile meme-
si, i  kayıplarının konjonktürel 
veya yapısal olup olmadı ına
belirgin bir ekilde ba lıdır.
Geçmi  tecrübeler göstermek-
tedir ki, durgunluk ekonomi-
deki yapısal de i imlerle aynı
döneme denk geldi i zaman, 
i gücü piyasasının iyile mesi
ve GSY H’daki büyümenin kal-
dı ı yerden devam etmesi ara-

sındaki gecikme oldukça uzun 
olabilmektedir.

 Büyük Durgunluk makroeko-
nomik yönetimin temel ko-
nularında çok ihtiyaç duyulan 
bir tartı ma da do urmu tur.
Enflasyon hedeflemesi ve mali 
konsolidasyonu gerektiren bir 
makroekonomik muhafaza-
karlı ın üstünlü ü, imdi tam 
istihdam için yenilenen bir ta-
ahhütte uzla ılabilecek bir po-
litika çerçevesine yol verebilir.

Bu önemli bulgular bir kriz yö-
netimi modundan uzakla arak uzun 
vadeli bir stratejik yakla ımın ba -
langıcı olarak hizmet vermektedir. 
Yazarlar kriz sonrası gelecek için bir 
dizi politika seçenekleri ke fetmek-
tedirler. Böyle bir yakla ım ILO’nun 
nsan Onuruna Yakı ır  Gündemi 

ve Küresel  Paktı ile uyumlu po-
litikaların bir portföyünü gerektire-
cektir.

Makroekonomik düzeyde, para-
sal, finansal ve mali politikalar, dö-
viz kuru rejimleri ve sermaye hesabı
yönetimi “ye il i ler” de dahil olmak 
üzere, sürdürülebilir istihdam yara-
tılmasına destek olmalıdır.

Kriz zamanlarında temel çalı ma
standartlarını korumak ve sosyal di-
yalog yoluyla politika yapmaya daha 
kapsayıcı bir yakla ım geli tirmek
için sosyal koruma yatırımlarına
daha fazla ba lılık gösterilmelidir. 
Ekonomik dalgalanmalar için daha 
fazla hazırlık yapılması gerekmek-
tedir.

Bu amaçla, dünya çapında poli-
tika yapıcılar ulusal ekonomilerin 
kırılganlı ını ve gelecekteki krizlere 
hazırlık derecelerini de erlendirmek
için periyodik “stres testi” uygulan-
ması fikrini dikkate almak isteyebi-
lirler.

Bu ulusal giri imler, uluslararası
ve bölgesel i birli i açısından yeni 
bir dönemin sahnelenmesi için çaba 
gösterilerek tamamlanmalıdır.

Tüm bunlar;

(a) geli mekte olan ülkeler söz 
konusu oldu unda daha fazla poli-
tika özerkli i,

(b) yabancı sermaye akımlarının
sınır ötesi hareketini düzenleyen 
adil ve effaf kurallar,

(c) temel çalı ma standartlarının
korunması,

(d) mal ve hizmet ticareti için 
geli mekte olan ülkeleri etkileyen 
haksız engellerin azaltılması,

(e) tam istihdamı sürdürebilmek 
için küresel makroekonomik koor-
dinasyon,

(f) tüm ülkelerde herkes için as-
gari sosyal koruma uygulanması yo-
luyla küresel topluluk için bir “sos-
yo-ekonomik zemin”,

(g) küresel finans mimarisinin 
yeniden biçimlendirilerek kısa va-
deli sermaye hareketlerinin düzen-
lenmesi,

(h) kalkınma yardımı için ek 
kaynakların harekete geçirilmesi ve

(i) küresel yönetimin kurumları-
nın daha demokratik, daha sorumlu, 
effaf ve denetime açık hale getiril-

mesini gerektirmektedir.

Bu unsurlar adil küreselle menin
bir gündemini (kriz sonrası döne-
min atmosferine uygun dü en bir 
gündem) olu turur.

Di er çok taraflı kurulu lar
– “sorumlu küreselle me” anlayı ı
ile Dünya Bankası ve küresel den-
gesizlikleri düzeltmek için ihracata 
dayalı büyüme modelini “dengele-
mek” savunusuyla Asya Kalkınma
Bankası gibi – istihdam ve i gücü
piyasası sorunları ile ba a çıkmak
için uygun yeni bir politika modeli 
üzerinde yeni bir uzla ma için ente-
lektüel ivme yaratmak için yardımcı
olmaktadırlar. Bu yayının çe itli bö-
lümlerindeki bulgular bu yeni poli-
tika paradigmasını tamamen onayla-
maktadır.
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FO - Force Ouvriere- çilerin GücüFO - Force Ouvriere- çilerin Gücü
CGT ve CFDT’nin ardından en 

büyük üçüncü konfederasyon 
olan FO, 1948 yılında Genel çi
Sendikaları Konfederasyonu’ndan 
(CGT) ayrılan üyeler tarafından ku-
rulmu tur. CGT üyelerinin ayrılarak
FO’yu kurma nedeni Fransa Komü-
nist Partisi’nin CGT üzerindeki ege-
menli idir. Fakat 1980’li yıllarda
Liberation isimli sol görü lü bir ga-
zete CGT’nin bölünmesinin ardında
CIA’in oldu unu ve FO’nun Ame-
rika çi Sendikaları Federasyonu 
aracılı ıyla CIA’den maddi destek 
aldı ını iddia etmi tir.

FO’nun toplam üye sayısı 300 
bindir. Konfederasyon, Uluslararası
Sendikalar Konfederasyonu ITUC, 
Avrupa çi Sendikaları Konfederas-
yonu ETUC ve Sendikalar sti are
Komitesi TUAC üyesidir.

Fransa’da devlet tarafından müzakere orta ı (sos-
yal taraf) olarak tanınan ve kabul edilen be

ulusal sendika konfederasyonu bulunmaktadır. Bu 
konfederasyonlar, CFDT, CFTC, FO, CGT ve CFE-
CGC’dir. Fransa’da üçlü yapı çerçevesinde olu turu-

lan komisyonlarda çalı anları temsil edecek örgütler 
seçimlerle belirlenir. Örgütler aldıkları oy sayısına
göre üçlü yapılara temsilci gönderirler. Fransız ça-
lı anlar üye olmasalar bile kendilerini temsil edecek 
sendika ve konfederasyonu seçebilirler.

Fransız Ulusal Sendika Konfederasyonları

CGT üçlü yapılardaki temsil ora-
nı bakımında Fransa’nın en bü-

yük konfederasyonudur. Üye sayısı
bakımından CFDT’den sonra ikinci 
sırada yer alır. Konfederasyonun 
kurulu u çok eskilere dayanmakta-
dır. 1895 yılında Emek Konseyleri 
Federasyonu ile Ulusal Sendikalar 
Federasyonunun birle mesi ile olu -
mu tur. 1919 yılına kadar idare ve 

i veren kar ıtı bir tutum sergilemi
ve herhangi bir siyasi partiye üye 
olmayı reddetmi tir. 1947 yılında
Komünist Parti’nin Parlamento dı ı
kalmasıyla CGT içinde bölünme ya-
anmı tır. Reformcu sa  görü lü ke-

sim CGT’den kopar ve FO-“ çilerin
Gücü” kurulur. 1947 ile 1990 yılla-
rı arasında CGT Fransız Komünist 
Partisi’nin egemenli i altına girer. 

CGT - Genel Emek Konfederasyonu
1990 sonrası ise Fransız Komünist 
Partisi ile tüm organik ba larını ke-
serek özel sektör sendikacılı ına yo-
unla ır.

Konfederasyonun 710 bin üyesi 
bulunmaktadır. CGT, Uluslararası
Sendikalar Konfederasyonu ITUC ve 
Avrupa çi Sendikaları Konfederas-
yonu ETUC üyesidir.
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Kısaca Fransa
Ba kent : Paris

Nüfus : 61.037.510

Ki i ba ı GSMH : $36.546

Toplam gücü : 27.910.00

sizlik Oranı : %9,3

gücü’nün Sektörler Arası Da ılımı

Tarım : %4,1

Sanayi : %24,4

Hizmetler : %71,5

Yabancı gücü : %6

Gençler Arasında i sizlik : %22,7

Toplam gücüne Oranla Kadın gücü : %45,94

Sendikala ma Oranı : %9

Araba alabilmek için çalı ılması gereken süre : 1600 saat

Et alabilmek için çalı ılması gereken süre : 82 dakika

Ekmek alabilmek için çalı ılması gereken süre : 11 dakika

Kaynak: Nationmaster

CFE-CGC-Fransa
dari Personel 

Konfederasyonu–
Genel Yöneticiler 
Konfederasyonu

CFE-CGC yüksek ö renimli ve 
idari mevkilerde yer alan profesyonel 
yöneticileri örgütleyen sendikaların
olu turdu u bir konfederasyondur. 
Konfederasyon 1945 yılında farklı
mühendis sendikalarının birle mesi
ile kurulmu tur. 140 bin üyesi olan 
sendika Sendikalar sti are Komitesi 
TUAC üyesidir.

CFDT - Fransa DemokratikCFDT - Fransa Demokratik 
çi Konfederasyonuçi Konfederasyonu

CFDT 875 bin üyesi ile üye sayısı bakımından Fransa’daki en 
büyük i çi konfederasyonudur. Üçlü yapılarda temsil oranı

bakımından CGT’nin ardından ikinci sırada yer alır. CFDT 1964 
yılında kurulmu tur. Hıristiyan çi Sendikaları Konfederasyo-
nunu (CFTC) olu turan üyelerin büyük ço unlu unun laik dü-
ünceyi ön plana alması üzerine bir kopu  ya anmı  ve CFTC’den 

ayrılan bu grup CFDT’yi kurmu tur. Geride kalan azınlık CFTC 
adını günümüze kadar muhafaza etmi tir.

CFDT kuruldu u ilk yıllarda kendisini sosyal demokrat bir 
konfederasyon olarak tanıtmı  ve Birle ik Sosyalist Parti ile olan 
yakınlı ı ile gündeme gelmi tir. 1974 yılına gelindi inde ise 
CFDT’nin ço u üyesi François Mitterrand önderli indeki Sosya-
list Partiye geçmi  ve örgüt içi muha-
lefet olu turmu lardır. 1980’li yıllarda
Mitterrand’ın iktidara gelmesiyle hü-
kümet yanlısı bir çizgiye giren CFDT 
epeyce üye kaybetmi tir.

CFDT, Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu ITUC, Avrupa çi
Sendikaları Konfederasyonu ETUC 
ve Sendikalar sti are Komitesi TUAC 
üyesidir.

CFTC - HıristiyanCFTC - Hıristiyan
çi Sendikalarıçi Sendikaları

KonfederasyonuKonfederasyonu
CFTC, sosyal Hıristiyan gelene ine

tabi en büyük be  konfederasyondan biri-
dir. 1919 yılında kurulan konfederasyon 
1964 yılında laik dü ünceyi benimseyen 
üyelerin ayrılmasıyla bölünmü tür. Ayrı-
lan üyeler CFDT’yi kurmu tur. CFTC’nin 
160 bin üyesi vardır.

CFTC, Uluslararası Sendikalar Konfe-
derasyonu ITUC ve Avrupa çi Sendika-
ları Konfederasyonu ETUC üyesidir.
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Kadınların üretken olmadı ı, ça-
lı madı ı hiçbir dönem yoktur. lk
ça lardan günümüze kadar gelen 
süreçte, anaerkil dönem de dâhil 
bu hiç de i memi tir. Günümüzde 
kadınlar gerek i te, gerek evde, ge-
rekse de tarlada çalı makta, üretime 
oldukça önemli katkılar sa ladı ı
halde yasal ve toplumsal açıdan la-
yık oldukları muameleyi görme-
mektedirler. Üretimin gizli gücünü 
olu turan kadınlarımız çalı ma ya-
amında emeklerinin kar ılıklarını

yeterince alamamaktadır. Bu kap-
samda çıkan kanunların, gösterilen 
mücadelelerin yasal anlamda sa la-
dı ı haklar gündelik hayatta pek et-
kili olmamaktadır.

Oysa Türkiye yasal anlamda ka-
dınların korunmasına yönelik ka-
nunları çıkartan ülkelerin ba ında
gelir. Türkiye’de kadınlar 1930 yı-

lında yerel, 1934 yılında genel se-
çimlerde seçme ve seçilme hakkını
elde etmi lerdir. Bu tarihler pek çok 
Avrupaülkesinden ileridedir. Ancak 
hakkın verilmesi ile hakkın kulla-
nılması birbirini takip etmemi tir.
Kadınların hemen her alanda ikinci 
planda kalması toplumsal e itsizli-
in bir simgesidir.

Kadınların gücüne Katılım Oranı
ve Türkiye

gücüne katılma oranı belirli 
bir ya , cinsiyet ve ırktaki ki inin
i gücünde olma ihtimalini göste-
ren önemli bir kavramdır.1 Kadı-
nın i gücüne katılımını tarihsel bir 
perspektifle inceledi imizde, tarım
toplumlarında yüksek bir katılım,
kentle me ve sanayile me geli tikçe
de önce azalma sonra da artı  göz-
lemlenir.2 Türkiye’de ise kadınların
i gücüne katılımı daha farklıdır. -
gücü anketlerine yansımasa da ka-
dınlar cumhuriyetin ilk yıllarından
itibaren çalı ma hayatında var ol-
mu lardır. Özellikle kırsal kesimde 
kadınlarımız etkin olarak çalı makta
ancak ücretsiz aile i çisi konumun-
da sınıflandırılmaktadır. Ücretsiz 
aile i çisi; “aile fertlerinden bir veya 

bir kaçının sahip oldu u i letme-
lerde herhangi bir ücret almaksızın
çalı an aile fertleri”3 demektir (An-
cak e , çocuk, anne, baba, amca vb. 
olabilir). Köyden kente göç ile bir-
likte kadınların ücretsiz aile i çisi de 
olsa istatistiklere yansıması oldukça 
azalmı tır. Köyden kente göç ile ge-
len ücretsiz aile i çisi konumundaki 
kadınlar kentte ya i gücüne katıla-
mamı  ya e itim seviyesinin azlı-
ından daha dü ük statülü i lerde

çalı mak durumunda kalmı  ya da 
kayıt dı ı istihdama yönelmi tir. Bu 
da Türkiye’de kadınların i gücüne
katılımının yıllar içinde dü ü  gös-
termesinin nedenlerindendir.

Türkiye’de i gücüne katılım ora-
nı 2009 yılı itibariyle yüzde 70,5’tir. 
Erkeklerde bu oran yüzde 47,9 iken 
kadınlarda yüzde 26’dır.4 Bu tablo 
durumun aslında ne kadar önemli 
boyutlarda oldu unu gözler önüne 
sermektedir. Kadınlar ile erkekler 
arasındaki oran yarı yarıya de i -
mektedir. Kırdan kente göç, kadın-
ların evde üstlendi i çocuk bakımı
vb. roller, kadınların e itim oranının
azlı ı ve toplumsal baskı gibi bazı et-
kenler kadınların çalı ma hayatında
neden geri planda kaldı ını açıklar

Ezgi KÖKSAL
Anadolu Üniversitesi ÇEE  Bölümü Ö rencisi86

Banka kolu Örne i

TürkTürk
Sendikacılı ındaSendikacılı ında
Kadının Yeri:Kadının Yeri:
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niteliktedir. Grafi e bakıldı ında
2004 yılından itibaren kadınların
i gücüne katılımında az da olsa bir 
ilerleme kaydedildi ini görülmekte-
dir. Günümüzde kadınların e itime
ayırdı ı sürenin artması i gücüne
katılımını geciktirdi inden bu ora-
nın dü ük olmasının nedenlerinden 
biri olarak gösterilmektedir.

Kadınların Sektörel Bazda 
gücüne Katılım Oranı

Geli mi  ülkelerde ekonomik 
kalkınmaya ba lı olarak istihdamın
sektörel da ılımında de i meler ol-
du u gözlenmektedir. Kalkınma
ile birlikte sanayi ve hizmetler sek-
töründe istihdam artarken tarım
sektöründe istihdam azalmaktadır.5

Türkiye’ye baktı ımızda Cumhuri-
yetin ilk yıllarından itibaren kadın-
ların yo un olarak çalı tı ı sektör 
olan tarım sektörü son yıllarda köy-
den kente göçün de etkisiyle yerini 
hizmet sektörüne bırakmı tır.

Kadınların tarlada çalı ması son 
derece normal kar ılanmakta iken 
herhangi ba ka bir sektör bu kadar 
normal kar ılanmamaktadır. Gerek 
geleneksel bakı  açısının gerek de 
i in niteli inin genelde fiziksel kuv-
vete dayanması in aat sektöründe 
kadınların çok az görülmesine ne-
den olmaktadır. Sanayi sektörü ise 
henüz kadınların çok yaygın olma-
dı ı bir sektördür. Kırda en az orana 

sahip sektör kentte ise ikinci yüksek 
sektör sanayi sektörüdür. Kentte 
hizmetler sektörü tarım sektörün-
den de, sanayi sektöründen de çok 
daha yüksek orana sahiptir. Kırda
ise bu ekilde de ildir. Kırda tarım
sektörü birinci sırada hizmetler sek-
törü ikinci sırada yer almaktadır an-
cak oranlar arasında oldukça yüksek 
bir fark bulunmaktadır.

Co rafi Düzeyde gücüne Katılım

Kadın istihdamının bölgesel ola-
rak farklıla masının nedeni bölgele-
rin geli mi lik düzeyindeki farklı-
lıklardır.6 Bölgelere göre toplumun 
kadına bakı  açısı, kadınların e itim
düzeyi de i mektedir. Tarımla u ra-
an bölgelerde özellikle kız çocuk-

larının e itime katılım oranı daha 
dü üktür.

Kadınların i gücüne en çok ka-
tıldıkları bölgelerin ba ında Batı
Karadeniz Bölgesi gelmektedir. En 
az olan bölge ise Ortado u Anadolu 
Bölgesi olarak kar ımıza çıkmakta-
dır. Tarım sektöründe en alt sırada
Güneydo u Anadolu Bölgesi en üst 
sırada Do u Anadolu Bölgesi yer 
almaktadır. Tarım dı ı sektörünün 
en yo un oldu u bölge Ege Bölgesi 
iken en az oldu u bölge Kuzeydo u
Anadolu Bölgesidir. Genel olarak 
Marmara ve Ege Bölgesinde sanayi 
ve hizmetler, Do u bölgelerinde ve 
Karadeniz bölgesinde tarım sektörü 

bayanların a ırlıklı olarak bulundu-
u sektör olarak kar ımıza çıkmak-

tadır.

Sendikacılık ve Kadın

Türkiye’de kadınların sendikaya 
katılım oranı son derece dü üktür.
Bunların nedenlerine çalı manın
ilerleyen sayfalarında de inilecektir.
Sosyal-  Sendikası’nın bir raporuna 
göre Türkiye’de özle sektörde çalı an
kadın i çilerin sendikala ma oranı
yüzde 3’tür. Türkiye’de kamu sendi-
kaları ile i çi sendikalarının sendika-
la ma oranları arasında ciddi farklar 
mevcuttur. Kamuda kadınların da 
a ırlıklı olarak yer alması bu alanda 
sendikalı kadın sayısının neden özel 
sektörden daha yüksek oldu unu
açıklamaktadır. Günümüzde ö ret-
menlerin neredeyse yarısı kadındır.
Ancak özel sektörde durum böyle 
de ildir. Kadınların özel sektördeki 
istihdamının sınırlılı ı dolayısıyla
sosyal güvenceden yoksun sektör-
lere itilmesi kadınların sendikal ör-
gütlenmesinin önüne geçmi tir. Bir 
di er yandan sendikaların kadınlara
ne derece önem verdi i ve kadınları
sendikalarına katma arzusu tartı ıl-
maktadır.

Grafikte konfederasyonların zo-
runlu organlarında görev alan ki i
sayıları ve cinsiyete göre da ılımları
verilmi tir. Dört konfederasyonda 
da kadın ba kan görülmemektedir. 

Tablo 6: çi ve veren Sendikaları Konfederasyonlarının Zorunlu Organlarında Görev Alan
              Yöneticilerinin kolları ve Cinsiyet tibarıyla Da ılımı 2009

Kaynak: Çalı ma ve Sosyal Güvenlik bakanlı ı, Çalı ma Hayatı statistikleri 2009, genel yayın no: 162, A ustos 2010, s.10.

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/csgb/dosyalar/istatistikler/calisma_hayati_2009 (eri im tarihi: 15.12.2010)
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Sadece yönetim kurulunda T SK’e
ba lı toplamda iki kadın bulun-
maktadır. Maalesef geri kalan hiçbir 
zorunlu organda kadın sendika ça-
lı anı görülmemektedir. Bu oranlar 
kadınların sendikalara katılımının
ne denli dü ük oldu unu gözler 
önüne sermektedir.

Kadınların Sektörel ve Co rafi
Olarak Sendikalara Katılımı

Kadınların i gücüne katılımı ba-
riz farklarla çe itli sektörlere da ıl-
dı ı gibi sendikal örgütlülük açısın-
dan da böyle olmaktadır. Kadınların
kırda tarım sektöründe a ırlıklı ola-
rak çalı ması ayrıca genellikle konu-
munun da ücretsiz aile i çisi olması
bu alanda kadınların sendikalı olma-
sını engelleyici bir durumdur. Tarla-
da çalı an kadınların sendikaya ilgi 
göstermesi çok beklendik bir durum 
de ildir. Ayrıca ço u tarım sektö-
ründe i ler mevsimlik olarak sürdü-
rülmektedir. Bu durumda zaten sen-
dikalı olmaktan söz edilemez.

Kente baktı ımızda kadınların
i gücüne en fazla katıldı ı sektör 
olarak hizmetler sektörü kar ımıza
çıkmaktadır. Kadınların sendikal 
yapıya en fazla katılma ansları bu-
lunan sektörde hizmetler sektörü 
olmaktadır. Hizmetler sektörü gün 
geçtikçe çe itlilik kazanan bir sek-
tördür. Bankacılıktan sa lık sektö-
rüne kadar birçok mesle i kapsa-
maktadır. Bu nedenle sendikalar bu 
sektörde daha rahat örgütlenme an-
sı bulabilmektedirler. En az sendikal 
katılıma sahip sektörler ise sanayi ve 
in aat sektörleridir. Kadınların bu 
sektörlerde çalı ma oranlarının dü-
ük olması en önemli nedendir.

Co rafi olarak ise; sendikal ör-
gütlülü ün en yüksek oldu u bölge 
ç Anadolu, Marmara ve Ege bölge-

leridir. En dü ük olarak ise Do u
Anadolu, Güneydo u Anadolu ve 
Karadeniz bölgeleridir. Bölgelerdeki 
i gücünün yo unla tı ı sektörler ve 
aile yapısı bu farkı derinle tirmekte-

dir. Do u bölgelerinde ve Karadeniz 
bölgesinde kadınların ço unlukla
tarım ile u ra ması e itime katılım
oranlarını dü ürmü tür. Aynı za-
manda Do u bölgelerinde aile ya-
pısının da kadınların e itime katıl-
masını engelleyici nitelikte olması
kadınları maalesef kayıt dı ı istih-
dama, ücretsiz aile i çili ine, dü ük
statülü i lere mecbur bırakmı tır.
Marmara bölgesi sanayi sektörünün 
neredeyse en geli mi  oldu u bölge-
dir. Ege ve ç Anadolu bölgeleri de 
öyle olmakla birlikte hizmetler sek-
törü daha ön plandadır. Bu bölgeler-
de kadınların sendikal örgütlenme 
oranının yüksek olmasının nedeni 
hizmetler ve sanayi sektöründen 
kaynaklanmaktadır.

Kadınların sendikalardaki örgüt-
lü ü hem sektörle hem de bölgeyle 
oldukça yakından ili kilidir. gü-
cüne katılım sektörlere göre de i -
mekte, sektörler bölgelere göre de-
i mektedir.

Kadınların sendikalara katılımı
önündeki engeller

Bu konu ile daha kapsamlı bil-
gi sahibi olabilmek için Türkiye’de 
sendikalara kadınların erkeklere 
oranla neden daha az katıldı ını da 
incelemek gerekmektedir.

Kadınların i gücüne katılım ora-
nı erkeklere kıyasla oldukça dü ük-
tür. TÜ K’in verilerine göre 2009 
yılı itibari ile erkeklerin i gücüne
katılım oranı yüzde 70,16 iken ka-
dınların oranı yüzde 26’dır. Bu du-
rumun do al bir sonucu olarak da 
kadınların sendikala ma oranı er-
keklerin sendikala ma oranından
daha dü ük olmaktadır. ITUC’un 
2001 yılında yaptırdı ı ‘Bir i çi ka-
dına soralım’ anketini kadınların ne-
den sendikalarda örgütlenmedi inin
ortaya koymaktadır. Ankete göre 
kadınların sendikalara katılmamala-
rının 5 nedeni vardır:

 Sendikaların onlara neler sa -
layaca ını bilmiyorlar.

 Evdeki i lerinden dolayı za-
manları yok.

 Sendikadan onlarla kimse ili -
ki kurmamı .

 Sendikalar hakkında olumsuz 
fikirlerinin olmu .

 Sendikaların ihtiyaçlarına ce-
vap veremeyecek konusunda-
ki inançları.7

Burada maddelerin dördü genel 
olarak sendika ile ilgili bilgi yeter-
sizli inden kaynaklanmaktadır.
Sendikaların bu alandaki örgütlen-
me çalı malarındaki eksiklik yahut 
yetersizlik bariz bir ekilde göze 
çarpmaktadır.

Çalı manın ilk bölümlerinde de 
belirtildi i gibi Türkiye’de kadın-
ların büyük bir oranı ücretsiz aile 
i çisi olarak çalı maktadır. Bu oran 
geçmi e kıyasla daha az olsa bile 
tarım kesiminde hala ücretsiz aile 
i çisi konumunda olan kadınlar
mevcuttur. Köyden kente göç olgu-
su zaten mevcut i gücüne katılım
oranını azaltmı , kadınların i gücü-
ne dâhil olabilme ansını da olduk-
ça olumsuz etkilemi tir. Bir di er
yandan kadınlar ev i leri ve çocuk 
bakımı gibi aslında ba lı ba ına bir 
çalı ma alanını olu turabilecek i leri
de üstlenmektedirler. Ayrıca çalı an
kadınların büyük bir kısmı sosyal 
güvencelerinin olmadı ı, enformel 
sektörde (evde parça ba ına i ler
yapma, çocuk bakıcılı ı, evlere te-
mizli e gitmek vb.) çalı maktadır.

Kadınlar genellikle sendikala -
manın daha zor oldu u istihdam 
biçimlerinde ya da sektörlerde çalı -
maktadırlar. Küçük ve orta büyük-
lükteki i letmelerde sendikala ma
mümkün olmamakta ve kadınlar bu 
sektörlerde daha yo un olarak çalı -
maktadırlar. Kadınların yine yo un
olarak çalı tı ı kamu sektöründe de 
sendikal özgürlükler oldukça sınır-
lıdır. Sendikala manın zor hatta im-
kânsız oldu u istihdam biçimlerine 
gelirsek; kısmi çalı ma, ça rı üzeri-
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ne çalı ma, geçici i çilik, evde çalı -
ma, hafta sonu çalı ma, kendi hesa-
bına çalı ma, esnek çalı ma saatleri 
vb.dir. Bu çalı ma biçimleri atipik 
istihdam modelleri olarak kar ımıza
çıkmaktadır.

Sendikaya üye olsa dahi bir kadı-
nı sendikal faaliyetlerden ve sendika 
yönetimine katılmaktan alıkoyan bir 
takım engeller vardır. Bir yandan ça-
lı ma ortamında di er yandan evle-
rinde türlü sorumlulukları üstlenen 
kadınlar ba ka bir sorumluk daha 
almaktan genellikle kaçınmaktadır-
lar. Çalı an kadınların kendilerine 
dahi oldukça kısıtlı zamanları kal-
maktadır. Özellikle evli ve çocuklu 
bayanlar ev i leri, çocuk bakımı gibi 
nedenlerle i  dı ında da çalı maya
devam etmektedir. Bu ko ular altın-
da sendikalarda çalı ma fırsatı bu-
lanlar ancak çocuksuz ya da küçük 
çocu u olmayan, dul ya da bekâr, 
yalnız ya ayan kadınlar olmaktadır.8

Toplumdaki kadın imajı aslında
çok önemli bir faktör olarak kar ı-
mıza çıkmaktadır. Kadınların arka 
planda kalması, pek çok alanda ezil-
mesi, kaderci yapımızla birle mi
ve bunu kabul eden hatta oldukça 
do al kar ılayan bir kadın portresi 
ortaya çıkarmı tır. E inin tutumu, 
ailesinin tutumu hatta çocuklarının
bile tutumu bir kadını sendikal faa-
liyetlere katılmaktan alıkoyabilmek-
tedir. Ayrıca dü ük statülü i lerde
çalı mak, pek çok kadının sendikal 
faaliyetlere katılma konusunda ken-
disine olan güvenini yitirmesine ne-
den olabilmektedir.

Bankacılık sektörü ve kadın

Çalı manın bu bölümünde ban-
kacılık sektöründe çalı an iki farklı
bayan ile yapılan mülakatlara yer ve-
rilmektedir. Çalı anlardan biri özel-
likle sendikalı di eri ise özellikle 
sendikasız çalı an bayanlardan ter-
cih edilmi tir. Bunun nedeni ise ara-
daki farkı daha net ortaya koyabil-
mek ve bu farkı kavrayabilmektir.

Kadın Banka Çalı anları ile 
Yapılan Görü meler

Bu görü meler oldukça zorlu bir 
süreçte olu mu tur. Dikkati çeken 
en önemli nokta, sendikalı kadın ça-
lı anın sendikasız çalı ana göre çok 
daha olumlu yakla ımıdır. Sendikalı
bir kadınla yapılan görü mede çok 
iyi bir yakla ım görülmü tür. Sen-
dikalı olmayan bir kadın ile yapılan
görü mede ise ne yazık ki beklenen 
ilgi görülmemi tir. Bu sayede sendi-
kalı kadının kendine olan güveninin 
di erine göre çok daha fazla oldu u
gerçe i ortaya çıkmı tır.

Sendikasız kadın çalı an: Ana-
dolu Üniversitesi letme Fakültesi 
mezunu. Evli ve bir çocuk sahibi. 12 
yıldır bu meslekte çalı ıyor. Çalı ma
süresi haftada 40 saat.

1. Daha önce bir sendikaya üye 
oldunuz mu?

Evet.

2. Çalı tı ınız sektörde bir sendi-
kaya girme ihtiyacı hissettiniz mi?

Hayır.

3. Sendikaya katılmama nedenle-
riniz nelerdir?

Daha önce çalı tı ım kurumda 5 
yıl sendikalı çalı tım. Bu süreçte bu-
rada çalı tı ım 7 yıl arasında hiç bir 
fark olmadı ını ve bana herhangi bir 
getirisi olmadı ını dü ünüyorum.

4. Sosyal ve yasal haklarınızı i -
yerinizin ya da kendinizin yeterince 
savunabildi ini dü ünüyor musu-
nuz? Sizce eksiklikler var mı? Ne-
ler?

Tabi ki her kurumun kendi çapın-
da çalı anları ile ilgili yetersiz kaldı ı
durumlar söz konusu fakat bu çalı an
olarak bizlerin bilinçli olmasından
dolayı minimum seviyededir.

5. Sizce sendikalar faydalı ku-
rumlar mıdır?

Kısmen.

6. Sizce sendikalar Türkiye’de 
i çilerin hak ve çıkarlarını yeterince 
koruyabiliyor mu? Neden?

Yeteri kadar koruyabildi ini dü-
ünmüyorum. Ba ta yasalar yeteri 

kadar olanak tanımıyor ve sendikala-
rın i veren kar ısında yapabildikleri 
sınırlı.

7. Sendikaya üye olmak konu-
sunda hiçbir yetkiliyle görü tünüz
mü?

Hayır.

8. yerinde kar ıla tı ınız so-
runlar var mı? Varsa neler?

Yok.

9. yeriniz hak ve çıkarlarınızı
yeterince koruyabiliyor mu?

Kesinlikle koruyabiliyor.

10. Sendikaya katılmamanız için 
ailenizden ya da i yerinizden her-
hangi bir engel ile kar ıla tınız mı?

Hayır.

Sendikalı kadın çalı an: Erciyes
Üniversitesi, BF ktisat Bölümü 
mezunu. Evli ve iki çocuk annesi. 15 
yıldır bu meslekte çalı ıyor. Çalı ma
süresi haftada 45 saat.

1. Hangi sendika üyesisiniz ve 
üye oldu unuz sendika hangi kon-
federasyona ba lı?

Basisen, TÜRK- ’e ba lı.

2. Sendikaya ne kadar zamandır
üyesiniz?

e girdi imden beri yani 15 yıldır
üyeyim.

3. Sendikalı olma nedenleriniz 
nelerdir?

Sendikaların sa ladı ı haklar-
dan yararlanmak ve örgütlülü e olan 
inancım.

4. Üyesi oldu unuz sendikanın
haklarınızı korumakta yeterince et-
kin oldu unu dü ünüyor musunuz?

Yeterince etkin de il çünkü yasa-
lar elvermiyor. Grev hakkı ve sendi-
kaların yaptırım gücü yok.
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5. Sizce Türkiye’de sendikalar 
i çilerin hak ve çıkarlarını yeterince 
koruyup geli tirebiliyor mu?

Maalesef, yasalar engel oluyor.

6. Sendika’da aktif bir göreviniz 
var mı?

Evet, i yeri sendika temsilcisiyim.

7. yerinizde kar ıla tı ınız bir 
sorun ile ilgili üye oldu unuz sen-
dikaya rahatlıkla ba vurabiliyor mu-
sunuz?

Evet, ancak çözüm konusunda ya-
salar da toplu i  sözle mesi de ba la-
yıcı. Toplu i  sözle mesinde yer alan 
maddeler uygulanıyor, uygulanma-
dı ı durumda ise sendika rahatlıkla
müdahale edebiliyor ancak toplu i
sözle mesinde yer almayan konularda 
pek bir ey yapılamıyor.

8. Sendika dı ında üye oldu u-
nuz dernek vakıf gibi bir sivil top-
lum örgütü var mı?

Hayır.

9. yerinizde çalı ma ko ulları
ve sosyal haklar bakımından yapılan
toplu i  sözle mesine uyuluyor mu?

Büyük oranda uyuluyor, fazla me-
sai yaptı ımız da oluyor ancak ücret-
lerini alıyoruz.

10. Sendikalı olmadan önce veya 
sendikaya katılım kararı aldı ınız sı-
rada kar ınız engel çıktı mı?

Hayır, tam tersi i e girer girmez 
otomatik olarak sendikaya giriliyor. 
Ancak bayan olmanın sıkıntıları tabii 
ki mevcut, bazı zamanlar aileye daha 
az zaman ayırmak zorunda kalmak 
gibi.

Sonuç

Bütün bu sonuçlar göz önüne 
alındı ında, kadınların toplum için-
deki konumları net bir ekilde kar-
ımıza çıkmaktadır. Ortaya konulan 

ara tırmalar, oranlar kadının top-
lumdaki konumunun bir aynasıdır.
Çalı ma ya amında kendisini göste-

remeyen kadınların sendikal ya amı
da paralel bir çizgidedir. Kadınları
hem çalı ma ya amından hem de 
sendikal çalı malardan alıkoyan e
ve aile baskısı, kadınların kendileri-
ne olan güvensizlikleri, kayıtdı ı is-
tihdam gibi engeller bulunmaktadır.
Ancak bu engeller a ıldıkça kadınlar
çalı ma ya amında ve sendikal ya-
amda ilerleyebilecektir. Bir toplu-

mun geli ebilmesi ve kalkınabilmesi
ancak çalı abilecek ya taki kadın,
erkek tüm bireylerin çalı ması ve 
üretim yapmasına ba lıdır.

Türkiye’de kadınların yüzde 26’sı
i gücüne katılmakta ve bu kadınla-
rın önemli bir bölümü sendikasız
çalı maktadır. Oysa sendikal faali-
yetler demokratik ve özgür bir top-
lumda çalı an tüm bireylerin hakkı
olmalıdır. Toplumumuzda konumu 
erkeklere göre daha geri planda olan 
kadınlar, sendikal faaliyetlere katıl-
madı ı sürece i  hayatında da gü-
vensiz ve çalı ma artları açısından
dezavantajlı konumda olacaktır. Bu 
sebepledir ki sendikal faaliyet özel-
likle kadınların çalı ma standardını
ileri bir düzeye eri tirmek için haya-
ti bir önem ta ımaktadır. Bu artların
sa lanması ile “özgür kadın” toplum 
içerisindeki varolu  mücadelesini 
tamamlayacak ve ülkenin gelece ini
temelden yükseltecektir.
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VER ML L K HAFTASI AÇILDI
Verimlilik Haftası’nın açılı  töreni 18 Nisan 2011 tarihin-

de MPM Konferans Salonu’nda gerçekle tirildi. MPM Yönetim 
Kurulu Ba kanı Pevrul Kavlak’ın açı  konu masıyla ba layan
törende; Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı Müste ar Yardımcısı Niya-
zi lter, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya B. Güvenç, 
Rekabet Kurumu Ba kanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, Devlet 
Personel Ba kanı ve MPM Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Te-
kinarslan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Ba kanı Bayram Akba ,
T SK Genel Sekreteri Bülent Pirler birer konu ma yaptılar.

MPM Yönetim Kurulu Ba kanı ve TÜRK-  Genel Sekreteri 
Pevrul Kavlak, törende yaptı ı konu mada, verimlili in ekono-
mik sorunları çözecek en önemli kavramlardan biri oldu unu
söyledi. Kavlak unları dile getirdi:

“Kaynakları israf etmeden, etkin, etkili ve çevreye duyarlı
bir ekilde kullanmak, verimlilik bilincini olu turmak ve ve-
rimlilik kültürünü yaygınla tırmak, dünyanın ve Türkiye’nin 
öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Verimli-
lik, kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul 
edilmektedir. Gerçekten de ulusal ve küresel ölçekteki kon-
jonktürel kriz ve olumsuzluklardan sarsılmayan bir üretim 
gücüne ula abilmek için yüksek verimlilik düzeyine ula mak
gerekmektedir. Verimlilik ilkelerine uygun hareket edildi in-
de; i veren, yeni yatırım imkânları için kaynak sa lar. Üretici, 
daha ucuz maliyetle daha yüksek kazanç elde eder. Tüketici, 
daha ucuz, kaliteli ve bol ürün ve hizmet alma imkânına ka-
vu ur. Ülke, sa lıklı bir ekonomik büyüme ile hızla kalkınır.
Bütün bunların do al bir sonucu olarak toplum daha yüksek 
refah düzeyine ula ır.

Geçti imiz yıl düzenledi imiz Verimlilik Haftası etkinlikle-
ri kapsamında düzenlemi  oldu umuz 200’e yakın etkinliklerle 
yakla ık 12 bin ki iye ula ılmı tır. Bugün burada ba lattı ımız
2011 yılı Verimlilik Haftası çerçevesinde ise, 200 etkinlik ile 15 
bin katılımcıya ula mayı hedefliyoruz.”

Konu maların ardından MPM ile Devlet Personel Ba kanlı ı
birli i Protokolü, MPM Yönetim Kurulu Ba kanı Pevrul Kav-

lak ile Devlet Personel Ba kanı Mehmet Tekinarslan tarafından
imzalandı. Protokolle Türk Kamu Personel Sisteminde kamu 
çalı anlarının verimlilik düzeylerinin belirlenerek, bunu etki-
leyen faktörler tespit edilecek. Kamu personelinin verimlilik 
düzeyini artırmak için çözüm önerilerinin geli tirildi i ve bu 
önerilerin kamu personel sistemine uygulanarak verimlilik dü-
zeyinin artırılmasının amaçlandı ı bu protokol ile Türkiye’nin 
Kamu Personel Sistemi verimlilik açısından derinlemesine tah-
lil edilecek.

“Türkiye, 23 Nisan’ı karde lik, sevgi, 
barı  içinde bir Türkiye özlemiyle 
kutlamaktadır.”

TÜRK-  Yönetim Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Me-
sajda unlara yer verildi:

“91 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, umutsuz-
lu un, yoklukların ve güçlüklerin ya andı ı bir dönemde 
açılmı , bu ba langıç, gelece imizi aydınlatan anlamlı ve 
önemli bir dönüm noktası olmu tur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, güçlüklerden ve baskı-
lardan etkilenmeden çalı mı , zor günlerin a ılmasında
varlı ıyla, milletimize güç vermi tir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi aldı ı kararlarla toplu-
mun barı , huzur ve güvenlik içinde ya aması, geli mesi,
ça da la ması ve demokratikle mesi için gerekli ortamı
olu turmu , vatanda larımız Cumhuriyetle yurtta  ko-
numuna yükselmi , demokratik bir ortamda hak ve öz-
gürlüklerini kullanmanın ayrıcalı ını ya amı tır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açıldı ı günü bayram olarak çocuklara arma-
an etmesi, çocuklara verdi i de erin ve duydu u güve-

nin en büyük göstergesidir.

Çocuklarımız, barı ın, sevginin, umudun ve karde -
li in temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. 
Çocukların sevgi ve ho görü dolu bir ortamda yeti tiril-
mesi, yeteneklerinin geli tirilmesi, beklentilerinin kar-
ılanması, sorunlarına çözüm bulunabilmesi ve umutla-

rının canlı tutulabilmesi, gelece ine yön verecek güçte 
bireyler olarak toplumsal ya amda yer alabilmeleri temel 
amacımız olmalıdır.

Çocuklarımızın, uygarlı ın tüm ürünlerinden yarar-
lanarak en iyi biçimde yeti mesi amacıyla gösterilen ça-
balar, aydınlık yarınların kurulmasıyla e de erdir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kut-
luyor, tüm çocuklarımıza ve yurtta larımıza esenlikler 
diliyoruz.”
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Mobbing Konulu Ba bakanlık Genelgesi
lenmesi gerek i  sa lı ı ve güvenli i
gerekse çalı ma barı ının geli tiril-
mesi açısından çok önemlidir. Bu 
do rultuda, çalı anların psikolojik 
tacizden korunması amacıyla a a ı-
daki tedbirlerin alınması uygun gö-
rülmü tür.

 1. yerinde psikolojik tacizle 
mücadele öncelikle i verenin
sorumlulu unda olup i ve-
renler çalı anların tacize ma-
ruz kalmamaları için gerekli 
bütün önlemleri alacaktır.

 2. Bütün çalı anlar psikolojik ta-
ciz olarak de erlendirilebile-
cek her türlü eylem ve davra-
nı lardan uzak duracaklardır.

 3. Toplu i  sözle melerine i ye-
rinde psikolojik taciz vakaları-
nın ya anmaması için önleyici 
nitelikte hükümler konulma-
sına özen gösterilecektir.

 4. Psikolojik tacizle mücadeleyi 
güçlendirmek üzere Çalı ma
ve Sosyal Güvenlik leti im
Merkezi, ALO 170 üzerinden 
psikologlar vasıtasıyla çalı an-
lara yardım ve destek sa lana-
caktır.

 5. Çalı anların u radı ı psiko-
lojik taciz olaylarını izlemek, 
de erlendirmek ve önleyi-
ci politikalar üretmek üzere 
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlı ı bünyesinde Dev-
let Personel Ba kanlı ı, sivil 
toplum kurulu ları ve ilgili 
tarafların katılımıyla ‘Psikolo-
jik Tacizle Mücadele Kurulu’ 
kurulacaktır.

 6. Denetim elemanları, psikolo-
jik taciz ikâyetlerini titizlikle 
inceleyip en kısa sürede so-
nuçlandıracaktır.

 7. Psikolojik taciz iddialarıyla
ilgili yürütülen i  ve i lemler-
de ki ilerin özel ya amlarının
korunmasına azami özen gös-
terilecektir.

 8. Çalı ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlı ı, Devlet Personel 
Ba kanlı ı ve sosyal taraflar, 
i yerlerinde psikolojik tacize 
yönelik farkındalık yaratmak 
amacıyla e itim ve bilgilendir-
me toplantıları ile seminerler 
düzenleyeceklerdir.”

yerinde psikolojik taciz (mob-
bing) kadın erkek tüm çalı anları

olumsuz etkiliyor. Çalı anları i ye-
rinden so utan bu davranı ekli,
ki ileri hayata küstürüyor ve hatta 
i lerinden ayrılmalarına neden ola-
biliyor. Her ne amaçla yapılıyorsa
yapılsın insanların çalı ma evkini
kırıyor. Son yıllarda gündemi te -
kil eden i yerinde psikolojik tacizin 
önlenmesi amacıyla bir Ba bakanlık
Genelgesi, 19 Mart 2011 tarih ve 
27879 Sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlandı.

Genelgede u görü lere yer ve-
rildi:

“Kamu kurum ve kurulu ları
ile özel sektör i yerlerinde gerçek-
le en psikolojik taciz, çalı anların
itibarını ve onurunu zedelemekte, 
verimlili ini azaltmakta ve sa lı ını
kaybetmesine neden olarak çalı ma
hayatını olumsuz etkilemektedir.

Kasıtlı ve sistematik olarak be-
lirli bir süre çalı anın a a ılanması,
küçümsenmesi, dı lanması, ki ili-
inin ve saygınlı ının zedelenme-

si, kötü muameleye tabi tutulması,
yıldırılması ve benzeri ekillerde
ortaya çıkan psikolojik tacizin ön-
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TBMM “Geleneksel 
Evlilikler” Raporu

TBMM Kadın Erkek Fırsat E itli i Komisyonu bünyesinde olu -
turulan ‘’Çocuk Cinsiyeti Nedeniyle Kadın Üzerinde Olu turulan
Psikolojik iddet, Ba lık Parası ve Geleneksel Evliliklere’’ yönelik alt 
komisyon ‘Geleneksel Evlilikler’ raporunu tamamladı. Raporda, ber-
del yapan, ba lık parası alan ve erkek çocuk istemiyle kadına baskı
uygulayan ki ilere ceza verilmesi önerildi; zorla evlili in, suç ve ceza 
kapsamına alınması istendi.

Raporda, az geli mi  bölgelerde erken evliliklerin kadınlar için 
sosyokültürel bir zorunluluk olarak görüldü üne i aret edildi. E itim
ve kültür düzeyi ne olursa olsun, tüm birey ve ailelerde aleni ya da 
üstü örtülü olarak erkek çocuk sahibi olma idealinin oldu u tespitine 
yer verildi. Kadının, erkek çocuk olmadı ı için psikolojik iddet gö-
rebildi i, e i tarafından üzerine kuma getirilmesi ya da bo anmayla
tehdit edilebildi i kaydedildi.

Do urganlı ın, erkek çocu u destekleyen, te vik eden, toplumun 
sosyoekonomik, siyasal ve kültürel yapısıyla do rudan ili kili oldu-
u vurgulanan raporda, ‘’Geleneksel toplumlarda çocuk do urmak ve 

özellikle erkek çocuk do urmanın belirgin bir ekilde kadının yararı-
na oldu una inanılmaktadır’’ denildi.

Ankara Barosu Gelincik Projesi
Fonu ile zor durumda olan kadınla-
ra maddi destek verilecek.

Ankara Barosu Genel Sekreteri 
Sema Aksoy’un verdi i bilgiye göre, 
iddet ma durunun evine dönmek 

istememesi ve kalacak bir yerinin ol-
maması durumunda imzalanan pro-

tokoller kapsamında SHÇEK Genel 
Müdürlü ü, Çankaya, Yenimahalle 
ve Mamak belediyelerinin konu-
kevlerine yerle tirilmesi sa lanacak.
Ankara Valili i ve Ankara Emniyet 
Müdürlü ü sürecin i leyi ine sonu-
na kadar destek verecek.

Ankara Barosu iddete maruz ka-
lan kadın ve çocukların hakkını

savunmak üzere Gelincik Projesi’ni 
hayata geçirdi. iddete u rayan ka-
dınlar, “Alo Gelincik Hattı”nı arayıp
7 gün 24 saat destek alabilecekler. 
Ankara Barosu, itilen, dövülen, ezi-
len, tecavüz edilen, psikolojik ve 
sosyolojik iddete u rayan tüm ka-
dınlara bu proje kapsamında destek 
verecek.

Gelincik Projesi tanıtım top-
lantısında konu an Ankara Barosu 
Ba kanı Metin Feyzio lu, projenin, 
kadından özür dileme projesi oldu-
unu söyledi. Feyzio lu, “Her gün 

öldürülen, ezilen, ki ili i yok edil-
mek istenen, baskı altında tutulan, 
dü üncesini açıklaması en vah i
yöntemlerle engellenen kadınları-
mızdan özür diliyoruz” dedi.

Kadına iddeti ve çocuk istisma-
rını önlemenin çok büyük bir önemi 
oldu unu ifade eden Feyzio lu, “Ka-
dın iddetten kurtulursa bu ülkeye 
gerçek demokrasi gelir. Kadınları-
mızın deste iyle hedefe kilitlendi-
imiz takdirde a ılamayacak hiçbir 

engel yok” diye konu tu.

Gelincik Projesi ile artık Ankara 
Barosu iddete u rayan kadınlara
bir telefon kadar yakın olacak. Ma -
durlar 444 43 06 (5 hat) numaralı
hattan Baro’ya ula ıp yardım talep 
edebilecek. Baro, ma dur kadınla-
ra danı manlık hizmeti verecek ve 
haklarını anlatacak. iddete u rayan
kadınların Adli Tıp Kurumu’ndan 
rapor alması sa lanacak ve gerekirse 
psikolojik destek de verilecek. id-
det uygulayan ki inin evden uzak-
la tırılması, varsa silah ve benzeri 
araçları teslim etmesi gibi tedbir 
kararlarının alınması sa lanacak.
Bo anma, nafaka, velayet, tazmi-
nat davaları Baro’nun avukatlarınca
açılacak. Ayrıca kurulacak Gelincik 
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12 Haziran 2011 günü yapılacak
genel seçimlerde, aileleriyle birlikte 
önemli bir oy potansiyeline sahip 
olan yoksulların durumu ön plana 
çıktı. Devletin hesaplamalarında bile 
ülke nüfusunun yakla ık be te birini 
olu turan yoksul vatanda larımızın
ya ama ko ulları seçim döneminde 
hatırlandı, durumlarının iyile tiril-
mesi için vaatler sıralandı.

Ülkede uygulanmakta olan eko-
nomik politikaların olumlu bir so-
nucu enflasyondaki gerileme süreci 
oldu. Gıda fiyatlarındaki gerileme-
nin etkisi genel tüketici fiyatlarına
yansıdı. A a ıdaki TÜRK-  ve TÜ K
verilerinin yer aldı ı grafikten de gö-
rülece i üzere, tüketici fiyatları en-
deksi ile endekste önemli bir a ırlı ı
bulunan gıda fiyatları endeksi Mart 
2011’de yüzde 4,00’ün altında ger-
çekle ti. TÜRK-  gıda endeksi ise 
Nisan 2011’de son oniki ay itibariyle 
yüzde 2,04 olarak hesaplandı.

Ku kusuz enflasyondaki gerile-
menin yoksulların geçim ko ulla-
rına olumlu etkisi bulunmaktadır.
Ancak elde edilen gelir ile “insan 
onuruna yara ır ya am” için gerekli 
gelir arasındaki fark, enflasyon hiç 
artmasa bile yetersiz gelir elde eden-
ler açısından yoksullu un sürece i
gerçe idir.

Asgari ücretin günlük 21 lira ola-
rak siyasal iktidar tarafından belir-
lendi i bir ekonomik politika anla-
yı ının sosyal açıdan sürdürülemez 
oldu u açıktır.

Türkiye çi Sendikaları Konfe-
derasyonu (TÜRK- ) tarafından ya-
pılan ve çalı anların geçim ko ulları-
nı ortaya koyan “açlık ve yoksulluk 
sınırı” ara tırmasının 2011 Nisan ayı
sonuçlarına göre; dört ki ilik bir aile-
nin sa lıklı, dengeli ve yeterli besle-
nebilmesi için yapılması gereken gıda
harcaması tutarı (açlık sınırı) 869,87 
liradır. Gıda harcaması ile birlikte gi-
yim, konut (kira, elektrik, su, yakıt),
ula ım, e itim, sa lık ve benzeri ih-
tiyaçlar için yapılması zorunlu di er
harcamaların toplam tutarı (yoksul-
luk sınırı) ise 2.833,44 liradır.

nsan onuruna yara ır bir geçim 
düzeyi sa layabilmek için dört ki-
ilik ailenin yapması gereken aylık

harcama tutarı geçti imiz aya göre 
–neredeyse- aynı kalırken, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yapılması

gereken toplam harcama tutarı artı ı
57 lira oldu.

TÜRK- ’in verileri temel alın-
dı ında Nisan 2011 ayı itibariyle 
“mutfak enflasyonu”ndaki de i im
öyle oldu:

 Ankara’da ya ayan dört ki ilik
bir ailenin “gıda için” yapması
gereken asgari harcama tutarı
bir önceki aya göre yüzde 0,08 
oranında geriledi.

 Yılın ilk dört ayı itibariyle ar-
tı  oranı yüzde 0,24 oldu.

 Gıda enflasyonunda oniki ay 
itibariyle artı  oranı yüzde 
2,04 oranında gerçekle ti.

 Yıllık ortalama artı  oranı yüz-
de 8,85 olarak hesaplandı.

Gıda harcaması çalı masına te-
mel alınan beslenme kalıbında yer 
alan ürünlerin fiyatlarında Nisan 
2011 itibariyle gözlenen de i im
öyle oldu:

 Süt, yo urt, peynir grubunda; 
geçti imiz ay ço u markette 

Dört ki ilik ailenin açlık sınırı 870 Lira,
yoksulluk sınırı 2.833 Lira.

Seçim sürecinde mutfak enfl asyonu yava ladı.

Mutfak enfl asyonu aylık yüzde 0,08 oranında geriledi, 
yıllık ortalama artı  ise yüzde 8,85 oldu.

enisbagdadioglu@gmail.com

Seçim Bildirgelerinde 
“Yoksullukla Mücadele”ye Vurgu
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uygulanan kampanya fiyatı
kalıcı oldu. Yo urt fiyatı bi-
raz geriledi. Beyaz peynir fi-
yatı markalara göre de i ken
olurken genel ortalama aynı
kaldı. Süt kilogram fiyatı 1,59 
liradan 2,25 liraya kadar uza-
nan bir aralıkta seyrederken, 
peynirde fiyat aralı ı markala-
ra göre 7,95 lira ile 11,95 lira 
arasında de i ti.

 Et, tavuk, balık, sakatat, bakli-
yat gibi ürünlerin bulundu u
grupta; et fiyatı bu ay yine de-
i medi, tavuk fiyatı ise arttı.

Avlanma mevsiminin sona er-
mesiyle kültür balık çe itleri
hesaplamada a ırlık kazandı
ve fakat mutfak harcamasına
yansıması fazla olmadı. Saka-
tat ürünlerinin (ci er, yürek, 
böbrek) fiyatı bu ay yine de-
i medi. Yumurta fiyatı yine 

19 kuru  olarak kaldı. Bakli-
yat ürünlerinin (nohut, mer-
cimek, kuru fasulye, barbun-
ya vb) fiyatında bu ay da bir 
de i iklik görülmedi.

 Ya  sebze-meyve a ırlıklı or-
talama fiyatı bu ay 2,52 lira 
olarak hesaplandı. Yapılan he-
saplamada -her zaman oldu u
gibi- pazarda bol bulunan ve 
satılan ürünler temel alındı.
Fasulye ve bezelye bu ay he-
saplamada yer aldı. Kuru so-
an ve patates fiyatındaki artı

dikkati çekti ve bu artı  mut-
fak harcamasını biraz artırdı.
Pazarda bulunmasına kar ın
erik, dut, kavun gibi meyveler 
hesaplamada dikkate alınma-
dı. Nisan 2011 ayında sebze 
ortalama kilogram fiyatı 2,45 
lira, meyve ortalama kilogram 
fiyatı ise 2,69 lira tutarında
oldu. Genel fiyat ortalaması
olarak sebze ve meyvede bu ay 

görülen nispi ucuzluk mutfak 
harcamasına olumlu yansıdı.

 Ekmek, pirinç, un, makar-
na gibi ürünlerin bulundu u
grupta; bu ay fiyat de i ikli i
görülmedi. Sadece bazı ma-
karna fiyatlarında ayarlama 
belirlendi.

 Son grup içinde yer alan gıda
maddelerinden; tereya ı fiyatı
aynı kaldı, ancak margarin fi-
yatı yüzde 19,20 oranında artı
gösterdi. Zeytinya ı ile ayçiçe-
i ya ı fiyatı bu ay de i medi.

Geçti imiz ay fiyatı gerileyen 
siyah zeytin kilogramda yak-
la ık 1 liralık zam görürken 
ye il zeytin fiyatı de i medi.
Bal, reçel, pekmez ile eker ve 
tuz fiyatı bu ay yine aynı kal-
dı. Baharat ürünleri (kimyon, 
nane, karabiber, vb) ile ya lı
tohum ürünleri (ceviz, fındık,
fıstık, ayçekirde i vb) yine 
aynı kaldı. Aynı ekilde, çay 
ve ıhlamur, salçanın fiyatı da 
bu ay de i medi.

“Açlık ve Yoksulluk Sınırı” ça-
lı masında hesaplamaya temel olan 
gıda maddelerinin fiyatları, Konfe-
derasyonumuzca piyasadan, market 
ve semt pazarları sürekli ve düzenli 
olarak dola ılarak do rudan tespit 
edilmektedir. Çalı ma bu niteli iyle
ba ımsızdır ve tüketici fiyatların-
daki artı  e ilimini yansıtan “öncü 
gösterge” niteli i ta ımaktadır. Ku -
kusuz hesaplanan “yoksulluk sınırı”
tutarı ücret düzeyi olmayıp, haneye 
girmesi gereken gelir toplamını ifa-
de etmektedir.

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki De i im

 Nisan Nisan Nisan Nisan
 2008 2009 2010 2011

Bir önceki aya göre de i im oranı (%)   2,91 -0,85 0,87 -0,08

Bir önceki yılın Aralık ayına göre de i im oranı (%)   4,22 -0,18 7,28   0,24

Bir önceki yılın aynı ayına göre de i im oranı (%) 13,60   2,96 15,46   2,04

12 aylık ortalamalara göre de i im oranı (%) 11,67   9,51   6,88   8,85

Tablo 1: Dört Ki ilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

 Nisan’2010 Aralık’2010 Mart’2011 Nisan’2011

Yeti kin çi 233,10 238,10 243,09 243,54

Yeti kin Kadın 198,49 201,90 202,19 202,50

15-19 Ya  Grubu Çocuk 250,85 255,00 255,13 255,49

4-6 Ya  Grubu Çocuk 170,05 172,80 170,20 168,04

Açlık Sınırı 852,50 867,80 870,61 869,87

Yoksulluk Sınırı 2.776,86 2.826,70 2.835,85 2.833,44

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.



PETROL-

Bericap Direni i 100. 
Gününde

Sendikal hakları için örgütlenen, sendikal örgüt-
lülüklerine tahammül edemeyen Bericap i vereninin
baskı ve yıldırma politikalarına boyun e meyerek kı ın
ortasında direni e geçen Bericap i çileri, direni lerinin
100. Gününü kutladı.

Gebze-Darıca’da faaliyet gösteren ve Coca Cola, 
Pepsi Cola, BP, Castrol, Olin, Komili, Erikli Su, Fru-
ko, Ülker, Aroma, Henkel, Nestle, Bilim laç, Hayat Su, 
Aytaç gibi daha nice yerli veya yabancı firmaya kapak 
üreten, 50’den fazla ülkeye ihracat yapan, birçok ülke-
de fabrikası bulunan Alman kökenli çok uluslu irket
Bericap’ta çalı an i çilerin direni lerinin 100. Günü ne-
deniyle 2 Nisan 2011 günü bir açıklama yapan Petrol-

 Sendikası Genel Ba kanı Mustafa Özta kın unları
söyledi:

“Onlar, canla ba la çalı malarına ra men hak ettik-
leri ücreti alamamaları, çalı ma ko ullarının zorlu u
nedeniyle sendikalı olmak istediler. Petrol- , onla-
ra öncü oldu, yol gösterdi. te her ey bu hak arama 
mücadelesinden sonra de i ti. Petrol-  Gebze ubesi,
Bericap’ta örgütlenme faaliyetine 2009 yılı Temmuz ayı
sonlarında ba ladı. verenin tüm baskı ve yıldırmala-
rına kar ın örgütlenmede ba arı sa lanıp toplu i  söz-
le mesi masasına oturana kadar geçen 6 aylık sürede, 6 
öncü i çi i ten çıkartıldı.

Bütün bu baskı ve yıldırmalara ra men Petrol- ’in
ve Bericap i çisinin kararlı tutumu sonucunda i yerin-

de 2010 yılı Ocak ayında toplu i  sözle mesi imzalandı.
Ancak i verenin sendikalı i çiye olan tahammülsüzlü-
ü bir türlü sona ermedi. veren, çe itli yöntemlere 

ba vurarak, sendikanın üye sayısını yüzde 50+1’in al-
tına dü ürmeyi hedefliyordu. Böylece sözle menin ge-
çerlilik süresi sonunda, 31 Aralık 2011’de sendikadan 
kurtulacaktı.

veren, imzalanan toplu i  sözle mesi hükümleri-
ne aykırı olarak, gerek sendikaya gerekse i çilere hiçbir 
bilgi vermeden, keyfi olarak vardiya sistemini de i tir-
di. Ancak i çiler bu oldubittiyi kabul etmeyerek eski 
vardiya sistemine göre çalı mayı sürdürdüler. veren
bu durumu, izinsiz i e gelmeme eklinde de erlendir-
di ve vardiya de i ikli ini kabul etmeyen 16 i çiden
4’ünün i  akdini tazminatsız olarak feshetti, 12 i çiye
ise yevmiye kesme cezası verdi.

Sendikalı olarak çalı mak için her türlü baskıya gö-
üs geren Bericap i çisi bu haksızlı ı kabul etmeyerek, 

i ten atılan arkada larının geri alınması, i verenin sen-
dika kar ıtı tutumuna son vermesi talebiyle demokra-
tik direnme hakkını kullandı. Bericap i çileri geçti i-
miz 23 Aralık’ta fabrika önünde direni  ba lattılar. Bu 
direni  bugün itibariyle 100. gününe girdi. Direni  100. 
gününde de aynı heyecan ve kararlılıkla sürüyor.

Bericap i çileri me ru, haklı ve hukuka dayalı ta-
lepleri kabul edildi i takdirde i ba ı yapmaya hazırdır.
Petrol- , 100 gündür devam eden bu direni in sona er-
mesi ve Bericap i yerinde insan onuruna yakı ır çalı -
ma ili kilerinin bir an önce tesis edilmesi için diyaloga 
açık oldu unu bir kez daha beyan etmektedir.”

Bericap Fabrikasında eylem yapan 92 i çiye TÜRK-
 tarafından kumanya da ıtıldı.

çilerin eylem yaptı ı çadırın önünde gerçekle ti-
rilen kumanya da ıtımına, Petrol  Sendikası Örgüt-
lenme Genel Sekreteri Nimetullah Süzen, Kocaeli ube
Ba kanı Ali Ufuk Ya ar, Selüloz  Sendikası Genel Ba -
kan Yardımcısı lhan Akta , TÜRK-  Marmara Bölge 
Temsilcisi Adnan Uyar katıldı.

Burada bir konu ma yapan TÜRK-  Marmara Böl-
ge Temsilcisi Adnan Uyar i çilerin arkada larına destek 
olmak için bugüne kadar görülmemi  örnek bir duru
sergilediklerini belirterek bu onurlu davranı tan gurur 
duyduklarını söyledi. Uyar, “Güne  çarı ı, çarık da 
aya ı sıkmakta artık. Bizler bu sergiledi iniz duru un

SSendikalarımızdanendikalarımızdan

96

Hazırlayan: Refik ERBA
TÜRK-  Te kilatlandırma Uzmanı

refikerbas26@hotmail.com



arkasındayız, destekçisiyiz ve her zaman yanınızdayız.
Maddi ve manevi deste imiz devam edecektir. Hep bir-
likte mücadele etmeye devam edece iz” diye konu tu.
Konu malar sonrası yakla ık 110 TL tutarındaki ku-
manyalar i çilere da ıtıldı.

PETROL-

TÜPRA ’ta Eylem
TÜPRA ’ta devam eden toplu i  sözle mesi görü -

melerinde anla ma sa lanamaması üzerine TÜPRA
Genel Müdürlü ü, Kocaeli, Batman, Alia a, Kırıkkale
rafinerilerinde 18 Nisan 2011 tarihinde 1 saat geç i ba ı
yapıldı. çiler rafineri önünde toplanarak T S görü -
melerinde anla ma sa lanamamasını protesto ettiler. 
Dört rafineride önünde yapılan protesto eylemlerinde 
rafinerilerin örgütlü oldu u ubelerin Ba kanlarının
yaptı ı basın açıklamalarında u noktalara dikkat çe-
kildi:

“3 bin 337 üyemiz adına 10 ubat 2011 tarihinde 
ba layan toplu sözle me görü melerinde, yapılan 6 
toplantı sonunda 19 asıl, 1 geçici ve 2 ek madde olmak 
üzere 22 maddede anla ma sa lanamaması üzerine 14 
Nisan 2011 tarihinde uyu mazlık zaptı tutulmu  bu-
lunmaktadır. TÜPRA  çalı anlarının gelece ini çok 
yakından ilgilendiren müteahhit-ta eron i çi çalı tırıl-
ması, farklı i e ilk giri  ücreti uygulaması ve u anki 
vardiya sisteminin devam etmesi ba ta olmak üzere 
idari ve parasal maddeler üzerinde anla ma sa lana-
maması kaygı vericidir. Uyu mazlık tutana ının Bölge 
Çalı ma Müdürlü ü’ne gönderilmesini izleyen süreçte 
resmi arabulucu çalı masını takiben i letmenin grev 
yasa ı kapsamında olması nedeniyle toplu i  sözle -
mesinin Yüksek Hakem Kurulu’na gönderilmesi süreci 
ba layacaktır.”

Toplu i  sözle mesinin Petrol-  Sendikası’nın ira-
desi dı ında, Yüksek Hakem Kurulu’nda bitirilmesinin 

çalı ma barı ını olumsuz etkile-
yece i, sendikanın bu duruma 
sessiz kalmayaca ı bildirilen ba-
sın açıklamalarında u noktalar 
vurgulandı:

“2010 yılında 741 milyon 
TL net kar etti ini açıklayan

TÜPRA  i vereninin, idari ve parasal, önemli pek çok 
maddede çözüme yönelik adım atmamasını anlamakta 
güçlük çekmekteyiz. TÜPRA  i çisi, i letmenin grev 
yasa ında oldu una bakmaksızın, sözle menin taraf-
larca sözle me masasında bitirilmesi hususunda gerekli 
çaba ve kararlılı ı gösterecektir.”

TEKGIDA-

BAT çileri Kazandı
Samsun’un 19 Mayıs lçesindeki British Amerikan 

Tobacco (BAT) firmasınca, Nisan 2011 ba larında i
akitleri feshedilen 120 i çinin ba lattı ı, i yerini terk 
etmeme eylemi ba arıyla sona erdi. Tekgıda-  Sendi-
kası, Samsun’da ve BAT’ın stanbul Maslak’ta bulunan 
genel müdürlük binası önünde 
gerçekle tirdi i eylemlerle 120 
i çinin i ten çıkarılmasını pro-
testo etti ve i vereni çıkarılan i -
çileri yeniden i ba ı yaptırmaya
davet etti. Buradaki eylemlerde 
konu an Tekgıda-  Sendikası
Genel Ba kanı Mustafa Türkel, 
BAT i çisi direndi i sürece Tek-
gıda- ’in sonuna kadar kendileri ile hareket edece i-
ni, kendileri gönüllü olmadıkları sürece hiçbir i çinin
i ten çıkarılmasına razı gelinmeyece ini ve i çilerin
birlik ve dayanı masının güç birli i yapılarak kazanıla-
bilece inin altını çizdi.

TÜRK-  Yönetim Kurulu, Samsun’un 19 Mayıs il-
çesindeki BAT firmasına Bu arada, Samsun’da fabrika 
önünde direni lerini sürdüren BAT i çilerine, direni-
in 13. gününde polis sert bir biçimde müdahale etti. 

TÜRK-  Yönetim Kurulu bu geli me üzerine bir açık-
lama yaparak saldırıyı kınadı. Açıklamada unlara yer 
verildi:

“Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki British American 
Tobacco (BAT) firmasına ait sigara fabrikasında hak-
sız yere i ten çıkarılan i çilerin verdi i ekmek müca-
delesi bugün 13. günündedir. çilerin talebi, i lerine
geri dönmektir. veren, i ten çıkarmaların ardından
üretimi durdurarak di er çalı anlara izin vermi tir.
Güvenlik güçlerince dün direnen i çilere yapılan mü-
dahalenin ve i çilerin fabrikadan çıkarılmalarının ar-
dından, bugün i veren di er i çilerle üretimi yeniden 
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ba latmak istemi , bu durum fabrikadaki gerginli i
artırmı tır. Güvenlik güçlerinin fabrika içindeki kon-
trolü devam etmektedir. Gerilim politikalarının hiç 
kimseye bir yararı yoktur. Samsun BAT sigara fabri-
kasındaki gerginli in giderilmesi acil bir zarurettir. Bu 
konuda hem BAT i verenine, hem güvenlik güçlerine 
görev dü mektedir. BAT i vereninin sendikala ma hak-
kına ve i çilerin ekmek mücadelesine saygı duyması
gerekmektedir. vereni sendikayı tasfiye anlayı ından
vazgeçmeye, i yerinde örgütlü Tekgıda-  Sendikası
ile girece i diyalog süreciyle, i ten atılan i çileri i ba ı
yaptırmaya ça ırıyoruz. Güvenlik güçlerini de i çilere
yönelik her türlü iddetten uzak durmaya davet ediyor, 
dün yaptıkları müdahale için kınıyoruz. TÜRK- , üye 
sendikalarıyla birlikte, ekmek mücadelesi veren BAT 
i çilerinin yanındadır.”

British American Tobacco (BAT) Samsun Sigara 
Fabrikası’nda i ten atılan 120 i çi için Tekgıda-  Sen-
dikası ile BAT yöneticileri arasında yapılan görü me
sonunda anla ma sa landı. çilerin verece i karara 
göre hareket edeceklerini belirten Tekgıda-  Sendika-
sı, i çilerin oy ço unlu u üzerine uzla ma protokolü 
imzaladı. Anla ma sonucunda, emekliliklerine 1 ila 5 
yıl kalanlara 40 bin lira ila 80 bin lira arasında brüt 
ödeme yapılacak. Bu artlar altında di er çalı anlardan
da ayrılmak isteyenlerin ayrılmalarına izin verilecek. 
Anla maya göre Samsun Sigara Fabrikası’nda çalı anla-
rın da sendikalı olmalarına karar verildi.

DER -

Taksim’de DESA Eylemi
Deri-  Sendikası, DESA’da sendikal örgütlen-

me önündeki engelleri stiklal Caddesi’nde bulunan 
DESA ma azası önünde protesto etti. Taksim Tramvay 
Dura ı’nda bir basın açıklaması yapan eylemciler DESA 
ma azasına yürüdü. Yürüyü e TÜRK-  ve di er konfe-
derasyona ba lı sendikalar da destek verdi. Eylemciler, 

DESA mü terilerine DESA’dan 
ürün almamaya ça ırdı.

Taksim Tramvay Dura ı’nda
bir araya gelen DESA i çileri,
“Mü teriye güler yüz, i çiye zu-
lüm. Sendika dü manı DESA’dan 
giyinirken iki kere dü ün” yazılı

pankart açarak yürüyü e geçti. 300’e yakın ki inin ka-
tıldı ı eylemde sık sık “DESA’ya sendika girecek ba -
ka yolu yok”, “Direne direne kazanaca ız” sloganları
atıldı.

Deri-  Sendikası Genel Ba kanı Musa Servi, 
DESA’nın Düzce ve Sefaköy fabrikalarında 2008’den 
bu yana i ten çıkarılan birçok i çinin i e iade davasını
kazanmasına ra men i verenin sendika dü manlı ının
sürdü ünü belirtti. Servi, DESA’nın birçok te vikten
yararlandı ını ve te viklerin DESA çalı anlarının ver-
gileriyle kar ılandı ını hatırlatarak “DESA, çalı anına
saygı göstermelidir” dedi.

DESA’da dünyanın en pahalı çantalarından Prada 
markasının üretildi ini söyleyen Servi, Prada’nın çanta 
saplarının Düzce’de evlerde ve merdiven altı atölyeler-
de üretildi ini söyledi. DESA’daki a ır çalı ma ko ul-
larına de inen Servi, DESA çalı anlarının psikolojik 
taciz, hakaret, tehdit ve i ten atma saldırılarına maruz 
kalarak çalı tı ını vurguladı. Dünyanın en pahalı çan-
talarını üreten DESA i çilerinin asgari ücret aldı ını
belirten Servi unları söyledi: “Bugün sa lık, e itim pa-
ralı hale getirilirken, kamu yararı gözeten kurumlarda 
güvencesiz, çalı tırma yaygınla tırılıyor. Güvencesiz ve 
kuralsız bir bizimde çalı tırmaya kar ı sendikalar da 
ortak mücadeleyi yükseltiyorlar.”

Servi, DESA mü terilerine boykot ça rısında da 
bulunarak, “Eme e saygılı olmayan, kamuoyunda de-
mokrat, mü terisine güler yüz takınan ancak i çisine
kar ı despot bir tutum olan DESA’dan ürün almayarak 
protesto etmelerini istiyoruz” dedi.

DER -

Kampana Deri Direni i
Sürüyor

Sendikal çalı malar sebebiyle 21 Mart 2011’de iki 
kadın i çinin i ten çıkarıldı ı Kampana Deri’de direni
sürüyor. 28 Mart’ta da 10 Deri-  üyesini i ten çıkaran
ta eron ve Kampana deri patronu 31 Mart’ta 4 i çiyi
daha i ten çıkardı.

Geli meler üzerine bir açıklama yapan Deri-  Sen-
dikası Yönetim kurulu unları söyledi:
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“Tuzla’da ta eron çalı maya son vermek için mü-
cadelemizi sürdürece iz. Kampana Deri’de mahkeme 
tarafından asıl i i üstlendi i tespitinin yapıldı ı ta ero-
nun çalı ması suçken Kampana i vereni ta eron üze-
rinden saldırılarını sürdürmekte, Sendikamız i yerinde
ço unlu u aldı ı ve yetki ba vurusunda bulundu u
halde baskı ile i çileri üyelikten vazgeçmeye zorlamak-
ta, baskılara kar ı çıkan i çileri ise i ten çıkarmaktadır.
21 Mart’ta kadın i çi sayısında azalmaya gitme baha-
nesiyle iki kadın i çiyi i ten çıkaran i veren ta eron
uygulamasında ısrarını sürdürmekte ve fiili saldırılar
gerçekle tirmeye kadar i i vardırmaktadır.

Türkiye Deri-  Sendikası mücadeleci gelene i,
direni leri ve ısrarı ile bilinmektedir. DESA’da, Grup 
Suni Deri’de oldu u gibi tüm baskılara kar ın Kampa-
na Deri’de de mücadelesini sürdürecektir, Kampana 
Deri’ye sendika girecektir. Emekten yana herkesi dire-
ni imizi sahiplenmeye ça ırıyoruz.”

BAS SEN

Ö le ve Hafta Sonu 
Tatilini Geri stedi

Bankacılık sektöründe artan rekabet ile birlikte bü-
yüyen hedefler ve artan mesailere bankacılardan ilanlı
tepki geldi. 38 bin sektör çalı anının üye oldu u Banka 
ve Sigorta çileri Sendikası (BAS SEN) bir ilke imza 
atarak sektördeki çalı ma ko ullarını bir ilanla protes-
to etti ve Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı, Ban-
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Türkiye 

Bankalar Birli i’ni acilen göreve 
ça ırdı. “Ula ılmaz hedefler, da-
yanılmaz satı  baskıları, bitmek 
bilmeyen ve kar ılı ı alınmayan
fazla çalı malar, ö le ve hafta 
sonu tatilini ihlal eden keyfi uy-
gulamalar! Nereye kadar” yazılı
ilanla gazetelerde çalı ma ko-
ullarını protesto eden BAS SEN Genel Ba kanı Metin 

Tiryakio lu, “Sektörde hedef baskısı ile 18.00 olan ça-
lı ma saati 22.00’lere kadar çıktı. nsanların hafta sonu 
tatilleri elinden alınıyor ve üstelik mesai ücreti öden-
miyor. A ır çalı ma ko ulları yüzünden bankacıların
psikolojileri bozuldu” diye konu tu.

Sektörde sendikalı olan bankalar dı ında kalan ban-
kaların çalı anlarına a ır ko ullar dayattı ını ve örgüt-
süz çalı anın da buna kar ı koyamadı ını kaydeden 
Tiryakio lu, “Sendikalı banka bunu yapmıyor, sendi-
kasız yapıyor. Çünkü sendikalı banka fazla mesai ödü-
yor, di eri ödemiyor. Böyle olunca da sektörde haksız
rekabet de oluyor” dedi. Avrupa’da sendikalı çalı ana
izin veren birçok bankanın aynı izni Türkiye’de ver-
medi ini belirten Tiryakio lu, “Yakında üyelerimizle 
birlikte bir bankanın genel müdürlü ü önünde basın
açıklaması ile bu durumu protesto edece iz” diye ko-
nu tu.

Ç MSE-

Ola anüstü
Genel Kurul

Çimse-  Sendikamızın Ola-
anüstü Genel Kurulu 23-24 Ni-

san 2011 günlerinde Ankara’da 
yapıldı. Genel Kurul sonunda 
yeni Yönetim Kurulu u ekilde
olu tu:

Zekeriye Nazlım Genel Ba kan

Kazım Belek Genel Sekreter

Cemil Kaya Genel Mali Sekreter

Erkan Atar Genel E itim Sekreteri

Cengiz Gözüküçük Genel Te kilatlanma
 Sekreteri
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TÜRK METAL

Bianchi Bisiklet çisine
Destek

Türk Metal Sendikası, Bianchi bisikletlerinin üre-
tildi i Accell Bisiklet Sanayi A .’de ba lattı ı sendikal 

örgütlenme çalı malarında, sen-
dikaya üye olan bazı i çilerin
i ten çıkarılması üzerine Hol-
landa Sanayi çileri Sendikası
ile ileti ime geçti. Türk Metal 
Sendikası’nın mektubunda, ya-
ananlara ili kin bilgiler verilip, 

örgütlenme çabalarına destek 
istendi. Bunun üzerine Hollanda 

Sanayi çileri Sendikası, irketin Hollanda’daki merke-
zi nezdinde giri imde bulundu.

Sendikanın irkete gönderdi i mektupta, Türk Me-
tal Sendikasından, Accel-Bianchi Bisiklet’in Manisa’daki 
fabrikasına ili kin endi eli bir mektup alındı ı ifade 
edildi. Karde  kurulu  Türk Metal Sendikası’nın, Hol-
landa Sanayi çileri Sendikası’ndan acil olarak destek 
talep etti i belirtilen mektupta, dayanı ma ça rısı üze-
rine irkete bir mektup yazma ihtiyacının ortaya çıktı ı
vurgulandı.

Accell Group N.V’nin, 16 Kasım 2010’da Bianchi 
Bisikletin tüm hisselerini devraldı ı anımsatılan mek-
tupta, sendikal örgütlenme çalı malarının ba lamasıyla
Bianchi Bisiklet yönetimi tarafından 19 i çinin, sendikal 
faaliyetleri gerekçesiyle i lerinden atıldı ı savunuldu. 
2006’dan bu yana, sendika faaliyette bulunan i çilere
kar ı ‘sistematik bir biçimde muhalefet olu tu u’ öne 
sürülen mektupta, daha önce de 45 sendika üyesinin 
i ten çıkarılmaya çalı ıldı ı iddia edildi.  Kanunu hü-
kümlerine aykırı olarak önce 6 daha sonra da 13 i çinin
i lerinden çıkarıldı ı belirtilen mektupta, sendikal hak 
ihlallerine ili kin ele tirilerde bulunuldu.

Türk Metal Sendikası Genel Ba kanı ve TÜRK-
Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da yaptı ı açıklamada,
Manisa Accell i yerinde yürüttükleri örgütlenme mü-
cadelesinde uluslararası sendikal hareket ile dayanı ma
içerisinde olduklarını söyledi. Anayasa ve yasaların ta-
nıdı ı sendikaya üye olma hakkına herkesin saygı gös-
termesi gerekti ini dile getiren Kavlak, ancak gelinen 

noktada sendikaya üye olan i çinin i ten atılması, is-
tifa etmesi yönünde baskı görmeleri gibi bugünün öne 
çıkan de erleriyle hiç de ba da mayan uygulamalarla 
kar ı kar ıya kaldıklarını anlattı.

verene, i çilerin iradesine saygı gösterme ça rısı
yapan Kavlak, uluslararası dayanı manın verece i kat-
kı ve gösterecekleri kararlı mücadeleyle örgütlenme 
çalı masını mutlaka ba arıyla sonuçlandıracaklarını ve 
en kısa sürede i çileri toplu sözle me güvencesine ka-
vu turacaklarını kaydetti.

TES-

Hamitabat’ta
Özelle tirme Protestosu

Kırklareli’nin Lüleburgaz lçesi’nde Tes-
Sendikası’na üye yakla ık 200 i çi, Hamitabat Do algaz
Santrali’nin özelle tirilmesini protesto etti. Sloganlar 
atan grup santralin özelle mesi halinde daha çok do al-
gaz parası ödemek zorunda kalacaklarını öne sürdü.

Lüleburgaz Kongre Meydanı’nda toplanan i çiler
Hükümetin özelle tirme kararının iptalini isteyerek 
‘Enerjide ya maya son’ yazılı pankartlar açtı. çiler
adına açıklama yapan Tes-  Sendikası Edirne ube
Ba kanı Erkan Çakan, özelle tirmenin gerçekle me-
si halinde i çilerin i siz kalaca ını öne sürdü. lerin
ta eronlara devredilip güvensiz çalı manın yaygınla tı-
rılarak, halkın elektri e, do algaza daha fazla ödemek 
zorunda kalaca ını belirten Çakan unları söyledi:

“Hükümet i ba ına geldikten sonra kendinden 
önceki hükümetlerden devraldı ı özelle tirme uygu-
lamalarını büyük evk ile sürdürdü. Daha önceki hü-
kümetlerin dü ünmedi i ya da dü ündü ü halde sıra
gelmeyen karayolları, ormanlık araziler, do al kaynak-
lar birer birer elden çıkarılıyor. Elde kalanlardan kamu 
bankaları, enerji da ıtım irketleri ve üretim santral-
lerinin ve özelle tirilmesi için 
dü meye basıldı. Bölgemizdeki 
enerji da ıtım irketi, Trakya 
Elektrik Da ıtım A .’den sonra 
imdi de Hamitabat Do algaz

Santrali’nin özelle tirilmesi gün-
demde. Biz Tes-  Sendikası ola-
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rak, enerji sektöründeki özelle tirme giri imlerinden
derhal vazgeçilmesini istiyoruz. Hükümet i çinin sesi-
ne kulak tıkamaya, görmezden gelmeye devam ederse 
sokaklarda olmaya devam edece iz.”

TES-

Yata an’da Ta eron
çiler Sendikala ıyor
Tes-  Sendikası Yata an ubesi, örgütlü oldu u

i yerlerinde çalı an ta eron i çilerin örgütlenmesine 
hız verdi. imdiye kadar yapılan
çalı malar sonunda 747 ta eron
i çi sendika üyesi oldu. Tes-
Yata an ube Ba kanı Fatih Er-
çelik yaptı ı açıklamada, i çilere
iki konu hakkında söz verdik-
lerini belirterek “Bunlardan ilki 
yıllardır özelle tirmeye kar ı ve-
rilen mücadelede alıcı firmaları

i yerlerimize sokmadı ımız gibi bundan sonra da alıcı
firmalar dahil, danı manlık hizmeti veren firmaları da 
i yerlerimize sokmama sözü vermi tik. Nitekim 2010 
yılının 8 ve 9 ubat tarihlerinde danı man firmaların
hem santrallerimiz hem de madenlerimize girmelerine 
barikatlarla izin vermedik” dedi. kinci söz verdikleri 
konunun da ta eron i çilerin örgütlenmesi oldu unu
ifade eden Erçelik, 4 Nisan’dan bu yana toplam 747 ta-
eron i çiyi sendika üyesi yaptıklarını bildirdi. Erçelik 

“Ancak hedefledi imiz nokta ta eronlarda çalı anların
sadece sendika üyesi olmaları de ildir. Önümüzdeki 
günlerde onlar için gerek hukuksal, gerekse demok-
ratik olarak yaptı ımız çalı malar ve geli melerle ilgili 
daha ayrıntılı ekilde bilgi verece iz” dedi.

DEM RYOL-

Demiryolu çisinin
Büyük Ba arısı

Türkiye Vagon Sanayi A . (TÜVASA ) tarafın-
dan in a edilen Türkiye’nin ilk yerli dizel tren seti, 
Adapazarı’nda düzenlenen törenle raya indirildi. Tö-

rende konu an TCDD Genel 
Müdürü Süleyman Karaman, 
TÜVASA ’ın 60 yıldır demiryo-
lu sanayisine büyük hizmetlerde 
bulundu unu belirtti. Karaman, 
TÜVASA ’ın dünyaya hitap 
eden bir fabrika olması, Türkiye 
dı ındaki ülkelere de araç satma-
sı için var güçleriyle çalı tıklarını anlatarak, “Yüksek 
hızlı trende Avrupa’da 6’ıncı, dünyada 8’inci duruma 
geldik. Bugün, Türk firma mühendis ve i çisi, yüksek 
hızlı tren hatlarını kısa sürede ve daha ucuza in a ede-
bilme yetilerine ula tı Bu setlerin üretilmesinde eme i
geçen mühendislere ve i çilere en içten te ekkürlerimi
sunuyorum’’ dedi. Törende konu an TÜRK-  Genel 
Mali Sekreteri ve Demiryol-  Sendikası Genel Ba kanı
Ergün Atalay da, bölgenin böyle bir fabrikaya ihtiyacı
oldu unu, Türk i çisinin fırsat verildi inde daha bü-
yük i ler ba araca ını söyledi.

TDS

TUGS “Kolay Bayrak” 
Kabul Edildi

ITF (Uluslararası Ta ımacılık çileri Federasyo-
nu), Türkiye Uluslararası Gemi Sicili’ni FOC (kolay 
bayrak) olarak kabul etti. ITF üyesi Türkiye Denizci-
ler Sendikası’nın giri imiyle alınan kararı Denizcilik 
Müste arlı ı’na deglere etmeye hazırlanan ITF, TUGS’a 
kayıtlı Türk bayraklı gemilerin sendikalı olmasını ve 
toplu sözle meler yapılmasını isteyecek.

Sendikala manın uluslararası arenada bir nevi stan-
dart kalitesi olarak görülmesi gerekti ini söyleyen Tür-
kiye Denizciler Sendikası Genel Ba kanı Hasan Pakde-
mir, “Armatörler sendikacılı ı ucube olarak gördükleri 
için sert söylemlerde bulundular. Ancak biz ne geçmi-
in sendikacılarıyız ne de onlar geçmi in armatörleri” 

diye konu tu. TUGS’un, Flags of Convenience (FOC) 
kapsamında de erlendirilmesi tavsiyesinin ITF’ten gel-
di ini ifade eden Pakdemir, “Kolay bayrak, armatör-
lerin bazı ekonomik yükümlülüklerden kaçmak için 
ba vurdu u bir sistem. ITF kolay bayrak veya ikinci 
sicile geçi i, ücretlerin zamanında ödenmesi, sigorta 
primleri, çalı ma standartları gibi yükümlülüklerden 
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kaçı  olarak algılıyor. Dolayı-
sıyla ITF’in kurulu  felsefesinde 
bunun ile ilgili birtakım kararlar 
alma hakları var. Bu konuda Hol-
landa ve Almanya sicillerinde de 
çalı malar yapmı . Türkiye’den 
de bu anlamda ikayetler geli-
yor ve sendika olarak bu ekilde

talepte bulunmalısınız denildi, biz de ba vuru yaptık”
diye konu tu.

23 Mart’ta ITF Adil Uygulamalar Komitesi’nden 
çıkan kararın, Türkiye’ye deglere edilece ini söyleyen 
Pakdemir, “ITF koordinatörlü ünde TDS ve Denizcilik 
Müste arlı ı bir araya gelerek toplantı yapaca ız ve sü-
recin teknik boyutunun nasıl olaca ı ile ilgili görü me-
ler ba layacak” dedi.

ITF’in her ülkede temsilcisi bulundu unu ve 
Türkiye’deki temsilcinin de TDS oldu unu söyleyen 
Pakdemir, “Dünyanın herhangi bir limanında, gemi 
çalı anlarının donatanın sorumluluklarını yerine getir-
medi i ile ilgili ikâyet olursa, ITF bir denetçisini ge-
miye gönderip, gerekenlerin yapılmasını sa lar. Türk 
denizciler de artık benzer ikâyetlerden dolayı ITF’e 
ba vurarak hakkını arayabilir” dedi.

HAVA-

Sabiha Gökçen’de Grev 
Kararı

Hava-  Sendikası, stanbul Sabiha Gökçen Havaa-
lanında grev kararı aldı. Havalimanında bulunan TEC 
binası önüne gelen Hava-  Sendikası Genel Ba kanı
Atilay Ayçin ve çalı anlar, “Ya asın örgütlü mücadele-
miz” eklinde slogan attı.

Hava-  Genel Ba kanı Ayçin, burada yaptı ı açık-
lamada, i yerinde 11 aylık gecikmeyle ba layan ve 

3,5 aydır süren toplu sözle me
görü melerinde anla ma sa -
lanamadı ını, resmi arabulucu 
sürecinin de uyu mazlıkla so-
nuçlandı ını anlattı.

Bugün, grev kararını asma 
noktasına geldiklerini ifade eden 

Ayçin, “Tabii ki bu sürecin içerisinde masada anla a-
rak, uzla arak bitirmek oldu u kadar, grev kararının
ilanı da var. Ama bu sürecin içerisinde bu ilana olum-
lu cevap alamazsak en kısa sürede grevi uygulamaya 
koymak da var. Üretimi tamamen durdurmak da var” 
dedi.

Ayçin, bu ülkenin somut artlarını bilmeyen hiç 
kimsenin bu irketin yeni kurulmu  bir irket oldu u
gerçe ini bahane ederek ve yine hiç kimsenin birinci 
dönem toplu sözle mede kazanılmı  mevcut hakların
da gerisine götürecek herhangi bir anlayı  beklentisine 
girmemesi gerekti ini belirtti. Ayçin, daha sonra, i çi-
lerin alkı ları arasında grev kararını TEC binasına astı.

HABER-

Türk Telekom’da 
Sözle me Sevinci

Türkiye Haber-  Sendikası ile Türk Telekomüni-
kasyon A . arasında yürütülen 9. Dönem letme Top-
lu  Sözle mesi görü meleri anla ma ile sonuçlandı.
Toplu i  sözle mesi imza törenine Ula tırma Bakanı
Mehmet Habib Soluk, TÜRK-  Genel Ba kanı Mus-
tafa Kumlu, Genel Mali Sekreter Ergün Atalay, Genel 
E itim Sekreteri sa Gök, Türkiye Haber-  Sendikası
Genel Ba kanı Ali Akcan, Genel Merkez Yöneticileri, 
ube Ba kanları ve Yöneticileri ve temsilciler ile Türk 

Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt ve davetliler 
katıldı.

mza Törenin de konu an Ula tırma Bakanı Soluk, 
kökleri 1840’lı yıllara kadar giden Türk Telekom’un 
Türkiye’nin ileti im ve haberle me alt yapısını olu tu-
ran, kurum kültürüne sahip önemli bir kurulu  oldu-
unu söyledi.

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu da toplu 
i  sözle mesinin 34 gün içinde anla mayla bitirilmesi-
nin memnuniyet verici oldu unu söyledi. Sendikaların
i verenle masaya oturduklarında “talep müessesesi’’ 
olarak de erlendirildi ini belirten Kumlu, ‘’Özellikle 
sendikalar hep i verenle masaya oturdukları zaman 
talep müessesi olarak de erlendirilir. Ancak günümüz 
Türkiye’sinde i çi ve i veren bir bütün olarak meseleye 
bakmak durumundayız. Onun için 34 gün gibi kısa bir 
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sürede bu toplu i  sözle mesinin masada bitirilmesini 
büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum” dedi.

T. Haber-  Sendikası Genel Ba kanı Ali Akcan, bu 
toplu sözle me görü meleriyle ilk 6 ayda i çilerin or-
talama ücretlerinin yüzde 6.23 oranında artırıldı ını
söyleyerek, “Türk Telekom’a götürdü ümüz teklifler 
irketimizi sıkıntıya sokmayacak gerçekçi ve somut 

teklifler olmasına, Türk Telekom’un varlı ını tehlike-
ye atmayacak tekliflerden uzak durmaya dikkat ettik” 
dedi.

Sendikaların birinci görevinin üyelerinin haklarını
korumak, ekonomik ve sosyal yönden geli tirmek ol-
du unu belirten Genel Ba kan Ali Akcan,”Ancak Tür-
kiye Haber-  Sendikası olarak bugüne kadar ülkemize 
ve milletimize kar ı sorumluluklarımızın bilinciyle ha-
reket ettik. Bundan sonra da aynı özveriyle yolumuza 
devam edece imizi bu vesile ile ifade etmek istiyorum” 
diye konu tu.

Türkiye Haber-  Sendikası Genel Ba kanı Ali Ak-
can da sendika ve i verenin dü man gibi kar ı taraflar 
olmadı ını, birbirlerinin devamı niteli inde olan aynı
amaca hizmet eden kurumlar oldu unu ve bu nedenle 

de kurumun yükselmesi için çalı anların aidiyet duy-
gusu içinde hareket ettiklerini söyledi.

Genel Ba kan Ali Akcan, ya adı ımız yüzyılın bir-
likte üretmenin, zenginlik yaratmanın ve adil payla -
manın yükseldi i küresel bir dünyayı öne çıkardı ını
ifade ederek, ”Türk Telekom’u büyütmek ve dünyanın
birkaç büyük Telekom ebekelerinden birisi haline ge-
tirmek hem i verenin, hem i çinin hem de Türkiye’nin 
ihtiyacıdır.” diye konu tu.

Genel Ba kan Akcan, bundan sonraki süreçte de 
hem üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacaklarını
hem de Türk Telekom’un bölgesel güçlü bir irketi ol-
ması için çabalayacaklarını dile getirdi.

Türk Telekom Yönetim Kurulu’nun ortaya koyaca-
ı hedeflere gereken deste in verilece inin altını çizen 

Genel Ba kan Akcan,” Türk Telekom’un ba arılı bir 
irket olabilmesi için sendika olarak her zaman katkı

da bulunmaya hazırız” dedi.

En güzel sözle menin insanların içine sine sine ka-
bullendi i toplu sözle meler olu unu söyleyen Genel 
Ba kan Akcan, “Biz bir aileyiz. Türk Telekom’u bir 
gemi olarak dü ündü ümüzde bu geminin batması ha-
linde herkesin zarar görece ini çok iyi bilenlerden bir 
tanesiyim” dedi.

Türkiye Haber-  Sendikası’nın bundan sonraki sü-
reçte de yine üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve 
geli tirmek için çaba gösterece ini belirten Ali Akcan, 
“Türk Telekom A. . ile akdetti imiz 9. Dönem letme 
Toplu  Sözle mesinin ülkemize, milletimize, Türk i çi 
hareketine, Türk Telekom irketine, te kilatımıza, üye-
lerimize ve bu camiadaki tüm çalı anlara hayırlar getir-
mesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederken, i veren ve sendi-
kamız müzakere heyetleri ile sürece emek ve katkı veren 
herkese kalbi te ekkürlerimi sunuyorum” diye konu tu.

SSendikalarımızdanendikalarımızdan
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1 Mart 2011

 TÜRK- ’e üye 24 sendikanın
yetkili oldu u kamu kesimi top-
lu sözle melerinin koordinasyo-
nunu sa lamak amacıyla Kamu 
Kesimi Toplu  Sözle meleri
Koordinasyon Kurulu olu turul-
du. Kurulda Petrol- , Harb- ,
Tekgıda- , Tes- , Türk Metal, 
Demiryol- , eker- , Toleyis, 
Yol- , Tarım- , Maden- , Genel 
Maden-  ve Tezkoop-  Sendika-
larına yer verildi. Kurulun TÜRK-

 Genel Merkezi’nde yaptı ı ilk 
toplantıda, gündemdeki toplu 
i  sözle meleri ve sözle meler-
de ortakla a uygulanacak ilkeler 
görü üldü. Görü meler sonunda, 
sendikaların, kamu kesimindeki 
i çi sayılarım belirlemesi, toplu 
görü melere ba lama prosedürü-
nün hızlandırılması, ücret grup-
lan bazında bir çalı ma yapılması
ve tüm bu bilgilerin konfederas-
yona iletilmesi istendi. TÜRK- ,
12 Haziran’da yapılması plan-
lanan genel seçimler öncesinde 
kamu kesimi toplu i  sözle mesi
çerçeve protokolünü imzalamayı
planlıyor.

3 Mart 2011

 T SK’in  Gücü Piyasası Bülteni 
yayımlandı. Bültende, TU K Ha-
nehalkı  gücü Ara tırması so-
nuçları l KUR’un derledi i i siz-
lik ödene ine ba vuru sayısındaki
geli melerle birlikte ele alınarak,
2010 yılında i  gücü piyasasında
ön plana çıkan temel sonuçlar ve 
ana de i im eksenleri de erlendi-
rildi. Bültende, 2010’un gücünün, 

i sizli i kriz öncesine döndürme-
ye yetmedi ine i aret edilerek, 
i sizli in 2009’a göre gerilemekle 
birlikte kriz öncesine (2007) göre 
670 bin ki i daha yüksek düzey-
de gerçekle ti ine dikkat çekildi. 

sizlik oranının 1990’lı yıllarda
ortalama yüzde 7,8 iken 2000’li 
yıllarda ortalama yüzde 10,3’e 
yükseldi i ifade edilen bültende, 
i sizlik oranının 2010’da 1990’a 
göre 3,9 puan, kriz öncesine göre 
de 1,6 puan daha yüksek oldu u
belirtildi. Bültende u de erlen-
dirmelere yer verildi: “  bulmak-
tan umudunu kesenlerin sayısı
kriz öncesine göre 104 bin ki i
arttı. En geni  tanıma göre 5 mil-
yon 878 bin i siz var.”

8 Mart 2011

 Türk Metal Sendikası tarafından
düzenlenen 16. Kadın Kurulta-
yı yapıldı. Kurultay’da konu an
Ba bakan Tayyip Erdo an, istis-
marın, ucuz i  gücünün, terörün 
ve törenin baskısı altında kalan, 
alçakça cinayetlere hedef göste-
rilen kadınların sorunlarını takip 
ettiklerini belirterek u uyarılarda
bulundu: “ iddet, dünyanın nere-
sinde olursa olsun, kime yönelik 
olursa olsun kötüdür ama kadına
yönelik iddet, vicdansızlıktır,
insafsızlıktır, hiç tereddüt etme-
den söylüyorum; alçaklıktır. Hiç 
kimse, kadına yönelik iddeti,
adına ‘töre, gelenek, namus da-
vası’ diyerek me rula tıramaz.”
Kurultay’da ev sahipli i ve açı
konu masını yapan Türk Metal 
Sendikası Genel Ba kam Pevrul 
Kavlak, Türkiye’yi gerçek günde-
mine uygun olmayan tartı mala-
rın içine iterek, felaket tellallı ı
yapanlar oldu unu söyledi. Bü-
yümenin do asından gelen sıkın-
tılar olabilece ini belirten Kavlak, 
“Türkiye’nin sorunlu bir ülke ol-

masını isteyen ve bundan çıkar
uman çevreleri dikkat ve hayretle 
izliyoruz.” dedi. Kavlak’ın ardın-
dan kürsüye gelen TÜRK-  Genel 
Ba kanı Mustafa Kumlu da kadın
çalı anların sorunlarına temas 
etti. yerlerinde kre  imkanının
bulunmadı ını, bu yüzden kadın-
ların evde çocuk bakmak ya da 
çalı mak arasında tercih yapmak 
durumunda kalabildi ini kay-
detti. Kadın i çilerin ucuz emek 
ve kayıt dı ı istihdamın her türlü 
kuralsızlı ına mahkum edildi ini
dile getiren Kumlu, “Çalı an ka-
dınların ba ta sendikalar olmak 
üzere partilerde, Meclis’te daha 
fazla yer aldı ı bir Türkiye hepi-
mizin özlemidir.” diye konu tu.

 8 Mart Kadınlar Günü kapsamın-
da yazılı açıklama yapan Petrol-
Sendikası, günümüzde neo-libe-
ral iktisat politikalarını dayattı ı
esnek çalı ma biçimlerinden en 
çok kadınların zarar gördü üne
dikkat çekti. AB ülkelerinde ka-
dınların yarı zamanlı ve kısa süre-
li i lerde çalı tırıldı ının belirtil-
di i açıklamada, kadınların aynı
i e kar ılık erkeklere göre daha 
dü ük ücret aldıkları vurgulandı.
Türkiye’de kadın istihdamının
yetersizli ine dikkat çekilen açık-
lamada, “Resmi istatistiklere göre 
2006’da çalı an kadın oranı yüz-
de 34 iken 2008’de yüzde 21.6’ya 
dü tü” denildi. Torba Yasa ile üç 
çocuk do uran kadınların ya ev 
eksenli ya da yarım zamanlı dü-
ük ücretli i lerde çalı tırılacakla-

rının belirtildi i açıklamada, eko-
nomik olarak özgür olan kadının
ataerkil baskılara kar ı daha kolay 
kar ı çıkabilece i kaydedildi.

9 Mart 2011

 Türkiye veren Sendikaları Kon-
federasyonu (T SK), kadınların
i gücüne katılma oranı açısından
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Türkiye’nin 139 ülke arasında
ancak 131. sırada yer bulabil-
di ine dikkat çekerek “Veriler, 
Türkiye’nin uluslararası rekabet 
gücünün en zayıf halkasının i gü-
cü piyasası ve yetersiz kadın istih-
damı oldu unu belirledi inden,
reformlar öncelikle bu alanlara 
yönlendirilmelidir. Bu ba lamda,
çalı ma mevzuatındaki esnek-
lik imkânlarının geli tirilmesi ve 
kadınların çalı ma hayatına aktif 
katılımını sa layacak önlemlerin 
alınması gereklidir” görü ünü sa-
vundu.

10 Mart 2011

sizlik Sigortası Fonu Aylık
Bülteni’ndeki bilgilere göre, uygu-
lamanın ba ladı ı Mart 2002’den 
28 ubat 2011’e kadar sisteme 2 
milyon 606 bin 65 ki i ba vur-
du. Bunlardan 2 milyon 160 bin 
515’i i sizlik ödene i almaya hak 
kazandı. Bu ki ilere toplam 3 mil-
yar 888 milyon 761 bin 965 lira 
73 kuru  ödendi. sizlik ödene-
inden yararlanmak üzere ubat

ayında 37 bin 366 ki i KUR’a
ba vurdu. Geçen ay fondan 182 
bin 446 ki iye 69 milyon 303 bin 
766 lira 33 kuru  ödeme yapıldı.
ubat ayında 2455 ki iye 922 bin 

334 lira 67 kuru luk kısa çalı ma
ödene i verildi. sizlik Sigortası
Fonu’nun toplam varlı ı, 46 mil-
yar 985 milyon 816 bin 582 lira 
53 kuru  olarak belirlendi.

11 Mart 2011

 TÜRK-  Genel Ba kanı Mus-
tafa Kumlu, Milli Prodüktivite 
Merkezi’nin (MPM) 50. Genel 
Kurulu’na katılarak burada bir 
konu ma yaptı. Kumlu yaptı ı
konu mada, Türkiye’nin temel 
sorunlarının i sizlik, yoksulluk 
ve gelir da ılımdaki adaletsiz 
oldu unu savunarak, ekonomi-
nin büyümesine, çalı an ba ına
üretimin artmasına kar ın ge-
lir da ılımındaki adaletsizli in

devam etti ini belirtti. Devletin 
resmi verilerine göre, en yoksul 
ile en zengin arasındaki gelir far-
kının 8.5 kat oldu unu sözleri-
ne ekleyen Kumlu, “Kaldı ki bu 
ara tırma yapılırken gelir, beyan 
esası üzerinden hesaplanmakta-
dır. Beyanname ile ödenen ver-
gi tutarı hepimizin malumudur. 
Türkiye’de zengin kesim Avrupa 
Birli i düzeyinde ya am sürerken 
en yoksul kesim Afrika düzeyin-
de ya am mücadelesi vermekte-
dir. Bu sürdürülebilir bir durum 
de ildir” uyarısında bulundu.

13 Mart 2011

 Çalı ma Bakanlı ı, denetimlerde 
klasik yöntem olan i yeri dene-
timlerinden vazgeçti. Bunun yeri-
ne bölgesel denetimler yapılması
yönünde karar alındı. Bakanlık
bu yıl maden, in aat ve metal ala-
nındaki i yerlerinde bölgesel de-
netimler yapacak.  kazalarının
sayısında artı  ya anırken ölümlü 
i  kazası ortalamasında da Tür-
kiye, Avrupa’nın çok önünde yer 
alıyor. Türkiye’de 2009 verilerine 
göre her gün ortalama 176 i  ka-
zası olmu . Her gün ortalama 3,2 
ki i hayatını kaybediyor. 2009’da 
64 bin 316 i  kazası ya andı. Bu 
kazalarda bin 171 ki i hayatını
kaybetti. Alınan tedbirlere ra -
men i  kazalarının önüne geçi-
lemezken denetim yapabilecek 
uzman sayısı yok denecek kadar 
az. Türkiye’de bir milyon 298 bin 
i letme bulunurken do rudan i
sa lı ı ve güvenli i denetimi ya-
pabilecek müfetti  sayısı ise 205. 
Bu nedenle i yeri denetimleri ye-
tersiz kalıyor. Ço unlukla müfet-
ti ler, kaza olduktan sonra i ye-
rine gidiyor. Bu durumu dikkate 
alan Bakanlık, i yeri denetimi ye-
rine bölgesel denetimlere ba ladı.
Böylece kaza olduktan sonra de-
netim yerine, önceden genel tara-
malar yapılacak. Bu sene maden, 
in aat ve metal i yerlerinde böl-

gesel genel denetimler yapılacak.
Bunun yanında üç, be  ki inin
çalı tı ı i letmeler, i  güvenli i
hizmeti satın alacak.

 Türkiye statistik Kurumu 
(TÜ K) verilerine göre, halkın
yüzde 46.2’si geliriyle ihtiyacını
kar ılamakta zorlanıyor. Gelir 
grupları itibariyle hane halkları-
nın ihtiyaçlarını kar ılama düze-
yine bakıldı ında geliri 630 liraya 
kadar olan asgari ücretlilerin sa-
dece yüzde 4.3’ü ‘çok kolay’ ge-
çinebildi im söyledi. Geliri 3 bin 
851 lira ve üzeri olan grupta ise 
tam tersine ‘zor’ geçinebildi ini
belirtenlerin oram yüzde 4.6’da 
kaldı. Hane halkını olu turan ki i
sayısına göre geçinme düzeyine 
bakıldı ında ise 7 ki i ve üzerin-
deki hane halklarında kolay ve 
çok kolay geçinebildi ini belirten 
kimse olmadı.

14 Mart 2011

 6111 sayılı Torba Kanunu ile 
kamu çalı anlarına ödenen çocuk 
yardımında ‘iki çocuk’ sınırı kal-
dırıldı. Buna göre memura, sayıya
bakılmaksızın 6 ya ından küçük 
her çocuk için 30’ar, 6 ya ından
büyük her çocuk için de 15’er TL 
ödenecek. CHP’nin ba vurusu
üzerine Anayasa Mahkemesi tara-
fından iptal edilen sendika aidatı
da üç ayda bir 45 TL olarak yeni-
den ödenmeye ba lanacak. Yasa-
nın yürürlük tarihi 1 Ocak 2011 
oldu u için ikiden fazla çocu u
olan memur, mart maa ında üç 
aylık çocuk yardımı farkı alacak. 
Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin 
iptali sebebiyle 1,5 yıldır öden-
meyen sendika aidatı da hesaba 
yatırılacak. Kadın memura top-
lam 16 haftalık do um izni hakkı
tanındı. Ço ul gebelikte buna iki 
hafta daha eklenecek. Süt izni sü-
resi de artırılıyor. 3 ya ını doldur-
mamı  bir çocu u evlat edinen 
memur, 24 aya kadar aylıksız izin 
kullanabilecek.
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 Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz,
meclise verilen bir soru önergesini 
cevaplandırırken, u de erlendir-
melerde bulundu: 2002 yılından
2009 yılına kadar geçen sürede 
kırsal kesimde yoksul sayısının 2 
milyon ki i artarak 7 milyon 455 
bine ula tı. Aralık 2010 itibariyle 
kayıtlı resmi i siz sayısını 1 mil-
yon 414 bin 541, ye il kart kul-
lanan yurtta ın sayısını 9 milyon 
395 bin 185, Sosyal Yardımla ma
ve Dayanı ma Fonu’ndan yardım
alan ki i sayısını 3 milyon 84 bin 
62, 825 TL’nin altında maa  alan 
emekli, dul ve yetim sayısını da 
332 bin 434 ki i. 2010 Aralık ayı
itibariyle asgari ücretle çalı an
ki i sayısı 4 milyon 312 bin 811 
ki idir.

 Dicle Üniversitesi  ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Anabilim 
Dalı Ba kanı Doç. Refik Korku-
suz özellikle metal sektöründe i
kazalarının oranının AB ortala-
masından 12 kat fazla oldu unu
ifade ederek, Diyarbakır’da ise 
durumun çok daha vahim oldu-
unu belirtti. Dicle Üniversitesi 
 ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Anabilim Dalı Ba kanı Doç. Dr. 
Refik Korkusuz, “i  güvenli i
müfetti i bulunmayan yeterli ön-
lemlerin alınmadı ı kentte i çi-
ler ya ıyorsa tesadüfendir” dedi. 
Doç. Dr. Korkusuz, i  güvenli i-
nin bir i  yerinde olmazsa olmaz 
temel artlardan biri oldu unu,
Türkiye’nin ve Diyarbakır’ın bu 
konuda kötü bir karneye sahip 
oldu unu söyledi. Türkiye’nin 
Avrupa’nın en kötü, dünyanın
3. en kötü karneye sahip ülkesi 
oldu unu ve özellikle metal sek-
töründe i  kazalarının oranının
Avrupa Birli i ortalamasından 12 
kat fazla oldu unu ifade ederek, 
Diyarbakır’da ise durumun çok 
daha vahim oldu unu belirtti. i
güvenli i ile ilgili önlemlerin lüks 
görülerek alınmayı ının insan ha-
yatının çok da önemli olmadı ı-

nın bir göstergesi oldu unu ifade 
eden Korkusuz, “Diyarbakır’da i
güvenli i müfetti i yok. Bir mil-
yon nüfuslu bu kent Malatya’ya 
ba lanmı . Bir i  kazasında Böl-
ge Çalı ma Müdürlü ü’ne di-
lekçe ile ça rı yaptı ınız zaman 
durum Malatya Bölge Çalı ma
Müdürlü ü’ne, onlar da i  Tefti
Grup Bölge Ba kanlı ı’na bildiri-
liyor, i  müfetti leri çalı ma hu-
kuku ve ili kisini ilgilendiren ko-
nularda 3 aydan önce gelemiyor. 
O zamana kadar bütün deliler 
ortadan kalkıyor” dedi.

stanbul Serbest Muhasebeci Mali 
Mü avirler Odası’na ( SMMMO)
göre, 10 yılda sizlik Sigorta-
sı Fonu’nda biriken 60,6 milyar 
liranın yalnızca 3,7 milyar lira-
sı, yüzde 6,2’si i sizlere ödendi. 
SMMMO’nun, TÜ K, Türkiye 

Kurumu, Hazine ve SGK’nın resmi 
verilerinden yararlanarak hazırla-
dı ı “ sizlik Sigortası Fonu’nda 
10 Yılın Sonucu” ara tırmasına
göre, resmi i siz sayısının 3 mil-
yonu buldu u Türkiye’de 10 yıl-
da i siz kalarak Fon’dan para al-
mayı ba arabilmi  ki i sayısı ise 
2 milyon oldu. SMMMO ara -
tırmasına göre, Ekonomik bir-
li i ve Kalkınma Örgütü’ne üye 
27 ülke arasında i sizlik sigortası
kapsamında sa lanan imkanlar 
ciddi farklılıklar gösteriyor. -
size yardım süresinde Belçika’da 
sınırlama bulunmazken, Norveç 
36, Fransa 30, sveç 28, Hollanda 
24, sviçre 24, Portekiz 24, Fin-
landiya 23, spanya 21, rlanda
15, Almanya 12, Yunanistan 12, 
Polonya 12, Kanada 9, Avustur-
ya 9, Macaristan 9, Japonya 8, 
Slovakya 8, Türkiye 8 ve Güney 
Kore’de 7 ay olarak görünüyor. 
Bu konuda bir de erlendirme
yapan SMMMO Ba kanı Yahya 
Arıkan, 2000 yılı haziran ayın-
dan beri i veren, i çi ve devletin 
katkısıyla, i ini kaybedenlere ilaç 
olması amacıyla kurulan sizlik

Sigortası Fonu’nun amacını ye-
rine getirmedi ini ifade etti. Arı-
kan, “Fon’da duran 46 milyar lira 
acilen, adil ve dengeli bir ekilde
i sizlerin yaralarını sarmak için 
hızla kullanılmalı” dedi.

16 Mart 2011

sizlik oranı, Aralık 2010 ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 2.1 dü erek 11.4 oldu. -
sizlik oranı, 2009 Aralık döne-
minde yüzde 13.5 seviyesindeydi. 
Tarım dı ı i sizlik yüzde 14.2, 
genç nüfusta i sizlik oranı yüzde 
21.6 olarak hesaplandı. Türkiye 
statistik Kurumu’nun (TÜ K)

rakamlarına göre 2009 yılı ara-
lık ayında 3 milyon 361 bin ki i
olan i siz sayısı, 2010’nun aynı
döneminde 2 milyon 929 bin ki i
oldu. stihdam da 21 milyon 451 
binden, 22 milyon 665 bin ki i-
ye çıktı. 2010 Aralık döneminde, 
Türkiye genelinde i gücüne ka-
tılma oranı, bir önceki yılın aynı
dönemine göre 0.8 puanlık artı la
yüzde 48.4’e yükseldi. Erkeklerde 
i gücüne katılma oranı söz konu-
su dönemde 0.1 puanlık artı la
yüzde 70.3, kadınlarda ise 1.3 
puanlık artı la yüzde 27.2 oldu.

20 Mart 2011

 Ba bakan Recep Tayyip Erdo an,
i yerlerindeki psikolojik tacizin 
(mobbing) önlenmesiyle ilgi-
li genelge yayınladı. Genelgede, 
“i yerlerinde gerçekle en psiko-
lojik tacizin, çalı anların itibarı-
nı zedeledi ini, çalı ma hayatını
olumsuz etkiledi i” ifade edildi. 
Çalı anların psikolojik tacizden 
korunması amacıyla alınan ted-
birler u ekilde sıralandı: ve-
renler çalı anların tacize maruz 
kalmamaları için gerekli bütün 
önlemleri alacaktır. Çalı anlar
psikolojik taciz olarak de erlen-
dirilebilecek her türlü eylem ve 
davranı lardan uzak duracaklar-
dır. Psikolojik tacizle mücadele-
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yi güçlendirmek üzere ALO 170 
üzerinden psikologlar vasıtasıyla
çalı anlara destek sa lanacaktır.
Denetim elemanları, tacizi en kısa
sürede sonuçlandıracaktır. Psiko-
lojik Tacizle Mücadele Kurulu 
kurulacak. Çalı ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlı ı, tacize yönelik 
farkındalık yaratmak için e itim
verecek.

21 Mart 2011

 TÜRK- ’in hazırladı ı rapora 
göre, kayıt dı ı çalı anlar nede-
niyle devletin toplam sosyal gü-
venlik primi ve vergi kaybı, asgari 
ücret düzeyi dikkate alındı ında
yıllık 21.2 milyar lirayı bulu-
yor. Türkiye statistik Kurumu 
(TÜ K) Hanehalkı gücü Ara tır-
ması 2010 yıllık sonuçlarına göre, 
esas i lerinden dolayı herhangi 
bir sosyal güvenlik kurulu una
kayıtlı olmayanların toplamının 9 
milyon 772 bin ki iye ula tı ına
dikkat çekilen raporda, bunların

3 milyon 535 bininin ücretli veya 
yevmiyeli, 3 milyon 95 binin ise 
kendi hesabına çalı an konumun-
da oldu una i aret edildi. TÜ K
verilerine göre, 2010 yılı itiba-
riyle kayıt dı ı istihdam oranının
yüzde 43.3 seviyesinde oldu u
belirtilen raporda, Türkiye’de 
ücretli veya yevmiyelilerle kendi 
hesabına çalı an, ancak herhangi 
bir sosyal güvenlik kurulu una
kayıtlı olmayanların toplamının 6 
milyon 630 bini buldu u kayde-
dildi.

22 Mart 2011

 Zonguldak’ta, Türkiye Ta kömü-
rü Kurumu’nda (TTK) 2009’da 
35 bin 291 ki inin katıldı ı zorlu 
mülakatı kazanarak kurayla i e
girebilen madenci, göçükte haya-
tını kaybetti. TTK Karadon Mü-
essese Müdürlü ü Gelik letmesi
maden oca ının eksi 26 kodunun 
tavan kısmından toprak kayması
sonucu meydana gelen göçü ün

altında kalan Deniz Akdeniz (27) 
yaralandı. Mesai arkada ları tara-
fından göçük altından çıkarılan
Akdeniz, kaldırıldı ı Zonguldak 
Atatürk Devlet Hastanesi’nde 
ya amını yitirdi. Kura sonucu 3 
bin asil ve 3 bin yedek madenci 
belirlenmi , i çiler sa lık kontrol-
lerinin ardından 1 Ocak 2009’da 
i ba ı yapmı tı.

23 Mart 2011

 Bayındırlık ve skan Bakanlı ı-
nın ruhsat verdi i yapı denetim 
firmalarında çalı an yapı dene-
tim uzmanları, i yeri denetimi 
de yapacak. Bu ki iler e itimden
geçirilerek i yeri denetimlerinde 
görevlendirilecek. Böylece 570 
müfetti e ek olarak 14 bin yapı
denetim uzmanıyla birlikte de-
netim yapan ki i sayısı yakla ık
20 kat artacak. Türkiye’de 50 ve 
daha fazla ki i çalı tıran i letme
sayısı 25 bin 201. Bunların 9 bin 
730’unun sanayi i letmesi oldu u
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için i  sa lı ı ve güvenli i uzma-
nı bulundurma zorunlulu u var. 
Ancak piyasada bu i i yapabilecek 
uzman sayısı son derece sınırlı.
Bu durumu göz önünde bulundu-
ran Çalı ma Bakanlı ı, 2004’ten 
bu yana i  güvenli i uzmanı ye-
ti tirmek amacıyla çe itli e itim-
ler gerçekle tirmi ti.

27 Mart 2011

 Taksim Meydanı’nda “DESA -
çileriyle Dayanı mak çin Ulusla-
rarası Eylem Günü” kapsamında
eylem yapıldı. Deri-  Genel Ba -
kanı Musa Servi, DESA’nın sendi-
ka dü manı tavrını sürdürdü ünü
belirtti. DESA’da mü teriye güler 
yüz, i çiye zulüm uygulandı ını
söyleyen Servi, eylemlerinin uya-
rı amaçlı oldu unu ifade ederek 
taleplerine cevap gelene kadar 
eylemlerini sürdüreceklerini be-
lirtti.

28 Mart 2011

 TÜRK-  Genel E itim Sekreteri 
ve eker-  Sendikası Genel Ba -
kanı sa Gök, i çi örgütleri olarak 
TÜS AD’ın savundu u neolibe-
ralizm felsefesinin bir anayasa 
felsefesi olarak ortaya çıkmasına
a ırmadıklarını belirterek, “Sos-

yal hukuku yok sayan, milyon-
larca i çiyi örgütsüz bırakan 12 
Eylül Anayasası’nın yine bu an-
layı  tarafından yapıldı ını asla 
unutmuyoruz” dedi. Gök, yaptı-
ı yazılı açıklamada, TÜS AD’ın

açıkladı ı anayasa tasla ında ana-
yasada yer alan ve de i tirilmesi
teklif dahi edilemeyecek olan 
maddelere yönelik söylemlerinin 
Türkiye’nin bayra ı, dili, ba kenti
ve milletiyle bölünmez bütünlü-
üne kasteder nitelikte oldu u-

nu ifade ederek, TÜS AD’ın bu 
çıkı ının tarif edilemez nitelikte 
oldu unu belirtti. Sivil toplum 
kurulu larının yeni anayasanın
yapımına katkıda bulunmaları ve 
yeni anayasa taslakları önermele-

rinin Türkiye’nin demokratikle -
me sürecinde önemli oldu una
dikkati çeken Gök, “TÜS AD’ın
demokratik bir tavra sahip olma-
dı ı, kimlik, bireysellik, bireysel 
hak ve özgürlükler gibi meselele-
re kar ı tavrından çok, sosyal hak 
ve özgürlük kar ıtı tutumundan 
anla ılabilir” ifadelerine yer vere-
rek unları kaydetti: “Sosyal dev-
letin geli mesini ve sorunlarını
göremeyen, sendikal özgürlükleri 
savunmayan, bunları bir mesele 
dahi addetmeyen TÜS AD’ın, ça-
lı anların sorunlarına duyarsızlı-
ının, örgütlenme özgürlü üne,

sendikal özgürlüklere kar ı açık-
ça dost olmayan tutumunun sür-
dü ünün ifadesidir.

30 Mart 2011

 Tüm Eczacı verenler Sendika-
sı (TEIS) Genel Ba kanı Nurten 
Saydan, 2010 yılında, vatanda ın
cebinden muayene ve katkı payı
olarak 1 milyar 730 milyon TL 
çıktı ını belirterek, “Tedavi gi-
derleri yüzde 20 arttı, ilaç gider-
leri sabit kaldı” dedi. Genel Sa lık
Sigortası kapsamındaki vatanda -
larımızın hastanelere ödedikleri 
muayene katılım payı tutarla-
rı 2009 yılında 466 Milyon TL, 
2010 yılında ise 1 milyar 377 Mil-
yon TL’dir. Vatanda larımızın ec-
zanelere ödedikleri ilaç katkı payı
tutarı ise 2009 yılında 441 milyon 
TL, 2010 yüında ise 353 milyon 
TLdir. “SGK’nın asli i i olan va-
tanda ın sa lık ve sigorta güven-
cesini korumayı bir tarafa bırakıp
‘hangi eczaneye, hangi kuruma ne 
kadar ceza kesersem, giderlerimi 
kar ılarım’, ‘vatanda ın cebinden 
giderlerin ne kadarını geri alırım’
mantı ını benimsedi i iddiasında
bulunan Saydan, unları kaydet-
ti: “Bu da sosyal devlet ilkesiyle 
kesinlikle ba da mamaktadır.
TEIS olarak SGK’yı asli görevine 
dönmeye, özellikle her türlü da-
yatmasına ra men, fedakarlıkla

çalı an eczanelerimize uyguladı ı
baskılardan ve vatanda ı ma dur
eden uygulamalardan vazgeçme-
ye ça ırıyoruz”.

31 Mart 2011

 Danı tay 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’nun geçici per-
sonel çalı tırılmasına ili kin 4/C 
maddesinin Anayasa’ya aykırı
oldu una hükmederek, iptali için 
Anayasa Mahkemesi’ne ba vur-
mu tu. Anayasa Mahkemesi heye-
ti, bu ba vuruyla ilgili ilk incele-
mesini 20 Mayıs 2010’da yapmı ,
davayı esastan görü meye, yürür-
lü ünün durdurulması isteminin 
de esas inceleme a amasında ele 
alınmasına karar vermi ti. Ba vu-
ruyu görü en yüksek mahkeme 
oy çoklu u ile iptal isteminin red-
dine karar verdi.

1 Nisan 2011

 TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 
1 Mayıs Emek ve Dayanı ma
Bayramı’nın merkezi olarak s-
tanbul Taksim Meydanı’nda, ay-
rıca tüm bölge ve illerde düzen-
lenecek mitinglerle kutlanmasına
karar verdi. Ba kanlar Kurulu, 
yakla ık 250 bin i çiyi, aileleriyle 
birlikte bir milyonu a kın insanı
ilgilendiren kamu kesimi toplu i
sözle melerinin 12 Haziran genel 
seçimlerinden önce ba ıtlanması-
nı talep ederek u de erlendirme-
lerde bulundu: Toplu i  sözle -
melerindeki süreç gecikmemeli. 
Hükümetinde sürecin hızlanma-
sına katkı yapmalıdır. AK Parti 
iktidarında Türkiye’nin sosyal ih-
tiyaçlarını ihmal eden ekonomik 
büyüme anlayı ı terk edilmelidir. 
Toplumdaki huzursuzlukların,
dengesizliklerin ve e itsizlikle-
rin giderilmesine çalı ılmalıdır.
Seçimlere girecek tüm siyasi par-
tileri de çalı ma ya amını ilgilen-
diren tüm konularda görü lerini
açıklamalıdır.
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4 Nisan 2011

 British American Tobacco (BAT) 
irketi’nin Samsun’daki fabrika-

sında çalı ırken i  akitleri feshe-
dilen 120 i çilerin belirsiz bekle-
yi i sürüyor. Tekgıda-  Sendikası
Genel Sekreteri Mecit Amaç ile 
fabrika yöneticileri arasında ya-
pılan görü meden sevindirici bir 
haber çıkmayınca, i çiler fabri-
ka binasında eylemlerine devam 
ediyor. çilere parti te kilatları,
sendikalar, sivil toplum örgütle-
rinden büyük destek var.

sizlik Sigortası Fonu’nunda bi-
riken toplam gelir 60,6 milyar li-
raya ula tı. Fona 2002’de 93 bin 
ki i ba vururken, bu sayı, küresel 
krizin etkisini gösterdi i 2009’da 
597 bine yükseldi, ancak krizin 
etkilerinin azalmaya ba ladı ı
2010’da 458 bine dü tü. Fondan, 
2002-2010 yılları arasında 2,1 
milyon ki iye 3 milyar 750 mil-
yon TL ödeme yapıldı.

6 Nisan 2011

 Genel Maden çileri Sendika-
sı (GM S) Genel Ba kanı Ra-
mis Muslu, TTK Armutçuk 
Müessesesi’nde çalı an madenci-
leri ziyaret ederek çe itli konu-
larda bilgi verdi. Toplu sözle me
döneminde olduklarını belirten 
Muslu, “  yeri varsa i  var, i  varsa 
i çi var, i çi varsa sendika var. Bu 
nedenle her art altında i  yerleri-
mize sahip çıkaca ız. Türkiye’de 
bir özelle tirme programı sürdü-
rülüyor. Enerji üretimini de özel-
le tirecekler. TTK üretti i kömü-
rün yüzde 60’ını ÇATES’e veriyor. 
Biz ÇATES’in özelle tirilmesine,
satılmasına kar ıyız. Çünkü özel 
irketler öncelikle TTK’nın pa-

zarını ele geçirmeye çalı ıyorlar.
Buna izin vermeyiz. Di er yandan 
toplu sözle me görü melerimiz-
de 2006 ve 2009 i e giri li arka-
da larımızın 12 ay çalı ması için 
çaba harcıyoruz. Arkada larımız

arasındaki ücret farklılıklarının
giderilmesi için mücadele veriyo-
ruz. Biz madenciler olarak dün-
yanın en zor, en a ır ve en riskli 
i ini yapıyoruz. Bu nedenle farklı
bir ücret uygulaması gerekti ini
dile getiriyoruz. Yani ücretler için 
TÜRK-  ile hükümet arasında
sürdürülen görü melerin sonun-
da imzalanacak protokol anla -
masının yanı sıra maden i çileri
için bir ücret artı ı gerekti ini
belirtiyoruz. Ancak haklarımız
verilmezse sesimizi yükseltecek 
ve mücadele edece iz. Biz, top-
lu i  sözle memizi Ankara’da 
de il, Armutçuk’ta, Karadon’da, 
Amasra’da, Üzülmez’de, Kozlu’da, 
Merkez Servisleri’nde, MTA’da 
imzalayaca ız.” dedi.

9 Nisan 2011

 1 Mayıs Birlik, Mücadele, Da-
yanı ma Günü’nü Taksim’de 
ortak kutlama kararı alındı.
TÜRK- ’ten yapılan açıklamada,
TÜRK- , Hak- , D SK, Memur-
Sen, KESK, TMMOB. TTB, TEB, 
TÜED, TÜRMOB genel ba kan
ve yöneticilerinin TÜRK-  Ge-
nel Merkezi’nde bir araya geldi-
i hatırlatıldı. Toplantıda alınan

kararlara yer verilen açıklamada,
katılımcı kurulu ların, bu yıl 1 
Mayıs kutlamalarının ortak yapıl-
ması yönünde görü  birli i içinde 
oldukları ifade edildi. Açıklama-
da, öyle denildi: Kurulu larımız,
eme in kazanılmı  haklarına yö-
nelik saldırılara, i sizli in ula tı ı
kitlesel boyutlara, yoksullu a, ku-
ralsız, güvencesiz çalı ma biçim-
lerine, ta eronla maya, sendikal 
hak ihlallerine, dü ünce özgürlü-
üne yönelik giri imlere, ekolojik 

çevrenin katledilmesi ile emekçi-
lerin u radı ı tüm haksızlıklara
kar ı, emek, barı , özgürlük ve 
demokrasi için 1 Mayıs’ta alan-
larda olma kararı almı tır. Ku-
rulu larımız, bu anlayı la, 2011 
yılında 1 Mayıs’ı stanbul Taksim 

Meydanı ba ta olmak üzere ortak 
davranılabilecek di er illerde de 
birlikte kutlama kararı almı tır.

11 Nisan 2011

 “Hava-  Ba kanlar Kurulu, 11 
Nisan 2011 tarihinde yapılan
toplantısında, resmi arabulucu 
sürecinde uyu mazlıkla sonuç-
lanan THY orta ı Pratt Whitney 
THY Teknik Uçak Motor Bakım
Merkezi’ne (TEC) THY orta ı
Pratt Whitney THY Teknik Uçak 
Motor Bakım Merkezi’nde (TEC) 
grev kararı alınmasını oybirli iyle
kabul etti”. Sendikadan yapılan
açıklamada, “Ba kanlar kurulu-
muz i verene, son i ten çıkarma-
lar ve sendikanın i yerine giri i
konusundaki uygulamalarını ye-
niden de erlendirerek görü me-
lere ba lanması için ça rıda bu-
lunurken, i verenin bu uzla maz
tavrının devam etti i noktada en 
kısa sürede fiili grev uygulama 
kararının da hayata geçirilme-
si kararla tırıldı” denildi. Kasım
ayında ba layan görü meler, 16 
Mart tarihinde uyu mazlıkla so-
nuçlandı. Resmi arabulucu a a-
masında da sendika teklifinin 17 
asıl, 1 geçici maddesi üzerinde 
anla ma sa lanamadı. 185’i Hava-

 üyesi 235 i çinin çalı tı ı i -
yeri, Ortado u’nun en önemli ve 
büyük uçak bakım merkezi olma 
özelli ini ta ıyor.

11 Nisan 2011

 Türk Metal Sendikası Genel Ba -
kanı ve TÜRK-  Genel Sekreteri 
Pevrul Kavlak, Türk Metal Sen-
dikası Bursa 3 No’lu ubesi’nin
2. Ola an Genel Kurulunda 
yaptı ı konu mada, dünyada ve 
Türkiye’de sendikaların ciddi teh-
ditler aldı ını, hatta tehditlerin 
saldırıya dönü tü ü bir sürecin 
ya andı ını, aslında bu saldırıların
demokrasiye yapıldı ını söyledi. 
Örgütlenmeye ve sendikalara kar-
ı olan herkesin demokrasiye de 
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kar ı oldu unu, sendikaların da 
siyasi partiler gibi demokrasinin 
vazgeçilmez unsurları arasında
yer aldı ını vurgulayan Kavlak, 
öyle konu tu: “Dünya’da oldu-
u gibi, Türkiye’de de sendikalı

i çi sayısı azalmaktadır. 1980’li 
yıllarda 2.5 milyon olan sendi-
kalı sayısı, bugün 600-700 bin 
arasında sıkı ıp kalmı tır. Bunun 
adı dü ü  de il resmen çökü tür.
Zaman, sendikalar için ya hep ya 
hiç zamanıdır. Bugün artık sen-
dikaların bu gaflet uykusundan 
uyanma zamanıdır. Bugün artık
tüm çalı anların, sendikala ma ve 
örgütlenme zamanıdır”.

12 Nisan 2011

yerlerinin sa lık ve güvenlik 
açısından analizinin yapıldı ı
Sa lı ı ve Güvenli i Enstitüsü 
Müdürlü ü ( GÜM) laboratu-
varlarının yetersiz kaldı ı, i ve-
renlerin bu konudaki isteksizli-
inin de çalı maları güçle tirdi i

belirtildi. AB programı kapsamın-
da yürütülen  Sa lı ı ve Gü-
venli i Bölge Laboratuvarlarının
Güçlendirme Projesi kapsamın-
da yapılan de erlendirmelerde,
Türkiye’de 1 milyon 170 bin do-
layında i çi çalı tırılan i yeri ol-
masına ra men, yılda sadece 350 
i yerinin testlerinin yapılabildi i,
mevcut durumun devamı halinde 
i yeri analizlerinin tamamlanma-
sının imkansız oldu u kaydedil-
di. GÜM laboratuvarlarında,
i yerlerinin i çi sa lı ı ve güven-
li i açısından kimyasal madde, 
maruz kalınan toz, gürültü vb. 
her türlü artın analizi yapılıyor.
Ancak gerek i yerlerinin isteksiz-
li i, gerekse kapasite yetersizli i
nedeniyle analizi yapılabilen i -
yerlerinin sayısı son derece dü-
ük düzeyde seyrediyor. Üçüncü 

kez bir Avrupa Birli i destekli 
projeyle i yerlerinin analizlere 
ilgisinin artırılması yanında, -
GÜM bölge laboratuvarlarının

geli tirilerek kapasitelerinin ar-
tırılması sa lanmaya çalı ılıyor.
Uygulaması devam eden projeyle, 
i  güvenli i ve i çi sa lı ına yö-
nelik olarak yürütülen projelerin 
i verene ek maliyet getirmedi i
temel vurgusu i lenecek. Proje-
nin amacı, “ GÜM’ün i letme-
lere hizmet sunma kapasite ve 
kalitesinin artırılması, personelin 
bilgi ve birikiminin uluslararası
standartlara yükseltilmesini sa -
lamak” olarak çizildi.  güvenli i
ve i çi sa lı ına yönelik de erlen-
dirmelerde bulunan Çalı ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlı ı Müs-
te ar Yardımcısı Ahmet Zahte-
ro ulları, i verenlerin i  sa lı ı
ve güvenli ini mali külfet olarak 
de erlendirdiklerini belirterek, i
sa lı ı ve güvenli i için yapılan
yatırımların i  kazaları ve kaza-
lara ba lı ölümlerin maliyetin-
den daha ucuz olaca ını söyledi. 

 kazaları konusunda vicdani 
sorumlulu un da bulundu unu
hatırlatan Zahtero lu, kayıt dı ı-
lı ın i  güvenli ini sa lamak açı-
sından en büyük sorunlardan biri 
oldu unu, dürüst i verenlerin bu 
konuda kamu çalı malarına katkı
vermeleri gerekti ini belirtti.

17 Nisan 2011

 Tes-  (Türkiye Enerji Su ve 
Gaz çileri Sendikası) Edirne 
ubesi’nin düzenledi i gösteride, 

Lüleburgaz Kongre Meydanı’nda
toplanan yakla ık 500 ki i Hami-
tabat Do algaz Santralı’nın özel 
sektöre satılmasını protesto etti. 
Sendika adına basın açıklamasını
okuyan Tes-  Sendikası Edirne 
ube Ba kanı Erkan Çakan, özel-

le tirmeci politikaların i sizlik
dahil olmak üzere bütün sosyal 
sorunları büyüttü ünü ifade etti. 
Çakan, “Buna ra men özelle tir-
mede ısrar eden AKP’nin tavrı,
borç bata ı içinde yüzerken ev-
deki e yaları satıp, zevk aleminde 
gününü gün eden mirasyedilerin 

tavrına benziyor. Bu tavrın te hir
edilmesi, ülke sorunlarını dert 
edinen herkesin önünde görev 
olarak duruyor” diye konu tu.
Çakan, özel sektörün eline geçen 
i letmelerde halkın satın aldı ı
mal ve hizmetler için daha fazla 
para ödemek zorunda kaldı ını
belirterek öyle konu tu: “Özel-
le tirilen i letmelerde maliyeden 
a a ı çekmek adına i ler ta eron-
la tırıldı, güvencesiz, kuralsız ça-
lı ma yaygınla tı. Ya anan önceki 
deneyimler i çilerin i siz kalaca-
ını, halkın elektri e daha fazla 

para ödemek zorunda kalaca ını
ve ödedi i paranın kar ılı ını ala-
mayaca ını gösteriyor”.

20 Nisan 2011

 Türkiye’deki sa lık çalı anları,
“Tam Gün Yasası ve Performansa 
Dayalı Ücret Uygulamasını” pro-
testo etmek, “özlük haklarının
korunmasını” istemek amacıyla
iki günlük i  bırakma eylemi ba -
lattı. stanbul’daki eylemler Çapa 
Tıp Fakültesi’nde ba ladı. Sa lık
çalı anları Çapa’dan Aksaray’a ka-
dar yürüdü. Eylemler tüm yurtta 
sürdü. Sa lık çalı anları “ , gelir, 
can güvencesi, mesleki ba ımsız-
lık, herkese e it ücretsiz sa lık
için görevdeyiz”, “Performans 
sa lı a zararlıdır”, “Tüccar de il,
hekimiz”, “Uykusuz doktor ölüm 
demektir”, “Sa lıkta kar önlükte 
kirdir” gibi yazıların oldu u dö-
vizler ta ıdı. Ankara Tabip Odası
Ba kanı Bayazıt lhan, hekimlerin 
yüzde 80’inin gelece inden umut-
suz oldu unu belirterek, “Hem i-
relerin ve ta eron irketlerde ça-
lı anların durumunu sizler takip 
edin, sa lıkta kötü eyler oluyor. 
2023 programında Türkiye’de he-
kim sayısı iki katına çıkarılmak
isteniyor ama niteli inden bahse-
dilmiyor” uyarısında bulundu.

22 Nisan 2011

 ‘Üretim, ihracat, Büyüme ve Kal-
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kınmada Yeni Dinamikler’ ba lı ı
konulu toplantıda bir konu ma
yapan Devlet Bakanı ve Ba bakan
Yardımcısı Ali Babacan, i sizli in
azaltılması için i  gücü piyasası-
nın esnekle tirilmesi gerekti ini
savundu. Babacan, “Türkiye’de 
ortalama haftalık çalı ma süresi 
49 saat. Bu süre 45 saate inerse 
i veren 100 ki i de il, 105-106 
ki i çalı tıracak ama bunu tercih 
etmiyor. 49 saatten 45 saate dü-
ülürse i sizlik üzerinde 3, 4, 5 

puan bile etkisi olabilir” de er-
lendirmesinde bulundu.

23 Nisan 2011

 Altı aydır görü meleri süren toplu 
i  sözle mesinde anla ma olma-
ması durumunda, Anadolu Ajansı
çalı anları 12 Mayıs’ta greve çıkı-
yor. Sendika tarafından yapılan
açıklamada, çalı anların özlük 
haklarını ve i  güvencesini ilgi-
lendiren konularda daha önceden 
sözlü anla malara varılmı  olan 
hükümlerin i veren temsilcileri 
tarafından tartı maya açılmak is-
tendi i ifade edildi. Yapılan açık-
lamada, TGS’nin üretimsizlik, 
verimsizlik gibi keyfi gerekçelere 
dayanarak ‘çalı an çıkarmaya’ ze-
min olu turan bütün düzenleme-
leri reddetti i vurgulandı. Sendi-
ka son olarak bütün bu duruma 
kar ı Anadolu Ajansı i yerlerinde

12 Mayıs’ta grev ba latma kararı
alındı ı söyleyerek açıklaması-
nı sonlandırdı. TGS tarafından
kabul edilmeyen di er talepler 
arasında gazetecilerin kıdem taz-
minatı haklarına yasalara aykırı
olarak ‘tavan sınırlaması getiril-
mesi, çalı anlara iki yılda bir ter-
fi zammı olarak verilen yüzde 5 
oranındaki mevcut uygulamanın
yüzde 1’e indirilmesi kazanılmı
hakların toplu sözle meden çıka-
rılması yer alıyor.
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 Türkiye Emekliler Derne i
(TÜED), seçim öncesi siyasi 
partilerin seçim bildirgelerinde 
emeklilere yönelik politikalarını
de erlendirerek, siyasi partilerin 
temsilcilerine taleplere ili kin
dosya sunacak. Bu amaçla topla-
nan TÜED Ba kanlar Kurulu’ndan 
yapılan açıklamada, emekli aylık-
ların yüzde 90’ının açlık sınırının,
genelinin ise yoksulluk sınırının
altında oldu u belirtildi. Açıkla-
mada, aylıkları iyile tirecek çö-
zümler gerekti i belirtildi. Emek-
lilerin oylarının yönünü siyasi 
partilerin sorunlara yakla ımının
belirleyece i belirtilen açıkla-
mada, 2000 öncesi dönemlerde 
katsayı ve gösterge sisteminden 
emekli olanların ma duriyetinin
devam etti i belirtildi. Açıklama-

da bu konuda hazırlanan kanun 
tasarısına sahip çıkılmadı ı için 
emekli aylıklarında genel bir iyi-
le tirmeye gidilemedi i vurgu-
landı. Kalkınmadan emekli ay-
lıklarına refah payı yansıtılması
istenilen Ba kanlar Kurulu Sonuç 
Bildirisinde, zammın sadece yüz-
deli artı  yerine seçenekli olarak 
seyyanen ve yüzdeli eklinde ya-
pılması gerekti i belirtildi. Vergi 
iadesinin kalkmasından sonra 
maa a eklenen yüzde 4-5 oranın
yetersiz oldu u belirtilen açıkla-
mada, “Emekliler yüzde 8-18 ara-
sında KDV ödüyor. Bu durumda 
zamların büyük kısmı geri alını-
yor. Bu haksızlı ın giderilmesi 
için ek ödeme oranları yüzde 8-
10 olmalı” denildi. Sa lıkta katkı
payının emeklileri giderek zorla-
dı ının belirtildi i açıklamada u
ifadeler kullanıldı: “Emeklilerin 
gözü kula ı partilerin seçim bil-
dirgelerinde olacaktır. Emekli-
lerin taleplerine nasıl yakla ıl-
dı ı hassasiyetle incelenecektir. 
Ayrıca bu dönemde, emeklilerin 
gecikmi  olan haklarının teslim 
edilmesi beklenmektedir. Emek-
liyi ikinci planda tutan anlayı
artık terk edilmelidir. Bu konuda 
milletvekili adaylarına büyük gö-
revler dü mektedir.”
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 Hava-  Sendikası toplu i  söz-
le mesi yapmaya hazırlanırken,
THY Teknik A. ’de i veren sen-
dikanın T S yetkisine itiraz etti. 
Hava- ’ten yapılan açıklamada,
“Bir önce ki dönemde 25 ay süren 
itiraz sonucu göstermi tir ki bu 
giri imler Hava-  Sendikası ça-
tısı altında mücadele eden i çile-
re kar ı bir saygısızlıktır. Çünkü 
yargı bo u bo una me gul edil-
mekte, i çilerin haklarına kavu -
ması ötelenmekte, en önemlisi 
bu yetki bo lu u fırsat bilinerek 
sendikal örgütlü ü zayıflatmaya
yönelik oyunlara giri ilmektedir”
denildi.
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Ç N N K TAPLI I

Tüm Emekliler Derne i e itim ve kültür yayınlarına bir 
yenisi daha ekledi. Dokuz Eylül Üniversitesi ö retim görevli-
lerinden Doç. Dr. Özlem Çakır’ın kaleme aldı ı “Emeklili in
Psiko-Sosyal Boyutu” adlı çalı ma, emeklilik kavramını tüm 
yönleriyle ele alıyor. Kitapta; emeklili e geçi  sürecinin hazır-
lık a aması, emeklilik gerçe iyle yüzle me ve kar ıla ma a a-
ması, uyum a aması ile emeklilikte istikrar a aması kapsamlı
olarak inceleniyor.

Psikoloji, sosyoloji, çalı ma ekonomisi, ba ta olmak üzere 
farklı disiplin dalları açısından emeklilik kavramının masaya 
yatırıldı ı çalı mada ayrıca emeklilik sürecinde ekonomik ve 
sosyal sorunlar ile bunlara ili kin çözüm önerileri tartı ılıyor.

Konuya ilgi duyanlar, emeklilik alanına dair çalı malar
yapanlar kitabı Tüm Emekliler Derne i’nden ücretsiz olarak 
temin edebilirler.

EMEKLİLİĞİN PSİKO-SOSYAL BOYUTU
Doç. Dr. Özlem Çakır

Tüm Emekliler Derne i Yayını

Ankara, 2011

SOSYAL POLİTİKA
Aysen Tokol - Yusuf Alper

Dora Yayınları, 2011

Sosyal Politika, editörlü ünü Aysen Tokol ve Yusuf Alper’in 
yaptıkları anonim bir çalı ma. Yazarlar, yaptıkları i i “sosyal 
dayanı ma ruhu” olarak tanıtmı lar. Ellerine sa lık.

Sosyal politika, sosyal politikanın tarihsel geli imi,
Türkiye’de sosyal politika, sosyal politikanın tarafları, günü-
müz sosyal politika sorunları, ücretler, sosyal güvenlik, sosyal 
güvenli in kurumsal yapısı, Türk sosyal güvenlik sistemi, i
sa lı ı ve güvenli i, sosyal dı lanma gibi tarihsel ve güncel so-
runların ele alındı ı bu çalı mayı okuyucularımıza öneriyoruz.
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