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Asgari ÜcretAsgari Ücret

Kim hangi pembe tabloyu çizerse çizsin, 
ülkemiz bugün istihdam yaratan, yatırıma
dayalı bir ekonomiye sahip olamamanın

sıkıntısını ya amaktadır. Bu nedenledir ki, her gün 
de i en siyasi gündeme ra men i sizlik ve yoksulluk 
on yıllardır ülkemizin de i meyen tek gündemi 
olmu tur.

sizlik sadece ekonomik bir mesele de ildir.
sizli in toplumsal sonuçları çok daha önemlidir. 

Bu sorunu çözmek, aslında bir insanlık görevidir. 
Ama bu sorunu çözece im diye çalı an haklarına
göz dikmek, çalı ma hayatında kuralsızlı ı hakim 
kılmaya çalı mak ve bu ve benzeri yollarla istihdam 
yaratmaya yönelmek toplumsal ya antımıza daha da 
çok zarar verecektir.

Türkiye e er bir “ulusal istihdam stratejisi” 
olu turacaksa, istihdam yaratmanın temel aya ını
esnek çalı ma ko ullarının yaygınla tırılması, kıdem
tazminatının budanması, özel istihdam bürolarına
i çi kiralama yetkisi verilmesi, bölgesel asgari ücret 
uygulaması gibi tamamiyle i veren taleplerini içeren 
yakla ımlar olu turmamalıdır. Türkiye, çalı anların
sahip oldu u hakları gözü gibi korumalı, göz dikmek 
bir yana daha fazlasını vermeyi hedeflemelidir.

Ülkemizde i çiler aleyhine çok ciddi bir 
vergi adaletsizli i vardır. Bu konuda adil bir 
düzenleme arttır. Bugün ta eron i çili in daha 
da kuralsızla tırılmasına yönelik giri imlerde
bulunulmakta, tepkilerimiz üzerine geri adım
atılmaktadır. Bu anlayı  terk edilmelidir. Kısaca
her alanda ülkemizde insanı temel alan ekonomik 
ve sosyal politikalara ihtiyaç vardır. Ça ımızın
dünyasında bir ekonominin insanları i siz ve 
güvencesiz bırakması kadar ba arısız bir sonuç 
dü ünülemez.

Siyasi yelpazenin her rengini ta ıyan TÜRK-
toplulu u çok duyarlı bir topluluktur. Tabanımız,
hükümetlerin ve muhalefet partilerinin attı ı her 

ba yazı



Mustafa KUMLU Genel Ba kan

adımı dikkatle takip eder. Gerekti inde tepkisini 
eylemleriyle de gösteren TÜRK-  toplulu unun
kendisini ifade etti i bir alan daha vardır ki, o da 
seçim sandı ıdır.

Belki sendikalı i çi sayısı bugün olması gereken 
düzeyin çok altındadır. Ama TÜRK-  toplulu u
aileleriyle ve etkiledi i do al çevresiyle birlikte seçim 
sandı ında ciddi bir yüzdeye sahiptir.

Bizi yok sayan, bize kulaklarını tıkayan iktidarların
akibeti bellidir. E er bugün bir dönemin en 
yüksek oyu alan siyasi partileri siyaset sahnesinden 
silindiyse, bunda TÜRK-  toplulu unun rolü 
büyüktür.

Kurumsal olarak TÜRK-  bu güne kadar hiçbir 
genel seçimde, her hangi bir siyasi partiden yana 
tavır koymamı tır. Ama TÜRK-  toplulu u kendi 
sa duyulu muhasebesiyle her zaman gere ini
yapmı tır, yapmaya da devam edecektir.

––––  ––––

12 Eylül 2010 tarihinde ülkemizde bir Anayasa 
de i ikli i referandumu yapılmı  ve Anayasa 
de i ikli i halk oyuyla kabul edilmi tir. Yapılan
de i iklikle Anayasa’da bulunan “aynı zamanda 
ve aynı i  kolunda birden fazla sendikaya üye 
olunamaz” hükmü metinden çıkarılmı tır.

Yapılan de i iklikle TÜRK- ’in de onayladı ı bir 
biçimde bir sınırlama Anayasadan çıkarılmı tır.
Ancak bu hükmün Anayasa’dan çıkması, yasalara 
“birden fazla sendikaya üye olunur” eklinde
yansıyaca ı anlamına gelmemektedir. Sınırlayıcı
bir hüküm Anayasa’dan çıktı diye, olu an bo lu un
çalı ma barı ını ortadan kaldıracak hükümlerle 
doldurulmasına izin verilmeyecektir. Nitekim 
bu görü ümüz, Ekim ayında toplanan Üçlü 
Danı ma Kurulu Toplantısı’nda dile getirilmi  ve 
di er konfederasyonların da aynı fikirde oldu u
görülmü tür.

––––  ––––

Üçlü Danı ma Kurulu’nun bir di er konusunu, 
i  kolu istatistiklerinin SGK verilerine göre 
yayınlanması konusu olu turmu tur. 2821 ve 2822 
sayılı yasalarda de i iklik yapılmadı ı için i  kolu 
istatistikleri iki dönemdir yayınlanamamaktadır.
Çünkü SGK verileri esas alındı ında mevcut yüzde 
10 barajına göre, TÜRK- ’ te bile barajı a an sendika 
sayısı iki elin parmaklarını geçememektedir. Bu 

durum, 2821 ve 2822 sayılı yasalarda acil de i ikli i
dayatmaktadır.

TÜRK- , 1 Kasım tarihinde basına kapalı olarak 
yaptı ı Ba kanlar Kurulu Toplantısında çalı ma
hayatını düzenleyen 2821 ve 2822 sayılı yasalara 
ili kin görü lerini gözden geçirmi tir. Sosyal 
partnerlerle uzla ma noktasına gelinmesi halinde söz 
konusu yasaların seçimlerden önce de i mesi söz 
konusu olabilecektir. Bu konudaki görü melerimiz
sürmektedir.

Ba kanlar Kurulu toplantımızda, kamu kesimi toplu 
i  sözle meleri süreci de de erlendirilmi tir. Yine 
bir seçim süreci ile çakı an sözle melerimizin her 
dönem oldu u gibi bu dönemde de koordineli bir 
ekilde seçimlerden önce bitirilmesi konusunda 

görü  birli ine varılmı tır. Koordinasyon Kurulu 
toplantılarına önümüzdeki günlerde ba lanacaktır.

––––  ––––

1 Ocak 2011 itibariyle yeni asgari ücret yürürlü e
girecektir. Asgari ücret tespit komisyonu 
önümüzdeki günlerde çalı malarına ba layacaktır.

TÜRK- , geçen yıl yapılan belirlemelere Çalı ma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı’nın anti demokratik 
yakla ımlarını protesto etmek için katılmamı tır.

Asgari ücret, çalı anların dü ük ücretlere kar ı
korunmasına ve emek sömürüsünü önlemeye 
yönelik önemli ve etkin bir sosyal politika 
aracıdır. Asgari ücret konusundaki yakla ımımız,
savundu umuz ilkeler bilinmektedir. çi ve 
ailesinin günün ekonomik ve sosyal ko ullarına
göre insanca ya amasını mümkün kılacak, insanlık
onuruyla ba da acak bir asgari ücretin belirlenmesi, 
milyonlarca çalı anın beklentisi ve sosyal devlet 
olmanın bir gere idir.

TÜRK- , asgari ücretin pazarlık ücreti olmadı ı,
bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle 
belirlenen taban ücret oldu u görü ündedir. Asgari 
ücret, geçim ko ulları, aile unsuru, refah payı gibi 
unsurlar dikkate alınarak devletin resmi kurumu 
olan Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) tarafından
yapılan hesaplamalara uygun olarak belirlenmelidir.

Köklü de i im ve geli imden söz edenler, öncelikle 
çalı anların geçim ko ullarını do rudan belirleyen 
asgari ücret konusunda bugüne kadar sergilenen 
yanlı  ve haksız uygulamaları ortadan kaldıracak
adımlar atmalıdır. Asgari ücret, bu yıl yapılacak
belirlemeyle sefalet ücreti olmaktan çıkarılmalıdır.



TÜRK-  Genel E itim ve 
Te kilatlandırma Sekreter-
leri Toplantısı 28-29 Eylül 

2010 günlerinde Bolu Abant’ta ya-
pıldı. TÜRK- ’in önümüzdeki dö-
nemlerde gerçekle tirece i e itim ve 
örgütlenme politikalarını belirlemek 
üzere yapılan iki günlük toplantıya,
TÜRK- ’e ba lı sendikaların Genel 
E itim ve Te kilatlandırma Sekre-
terleri ile uzmanları katıldı.

Toplantıya, TÜRK-  Genel Ba -
kanı Mustafa Kumlu, Genel Sekreter 
Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreteri 
Ergün Atalay, Genel E itim Sekrete-
ri sa Gök ve Genel Te kilatlandırma
Sekreteri Cemail Bakındı katıldılar.

Toplantı, TÜRK-  Genel Ba -
kanı Mustafa Kumlu’nun yaptı ı
açılı  konu ması ile ba ladı. Kumlu 
konu masında u görü leri dile ge-
tirdi:

“Sizlerle en son 2008 yılının u-
bat ayında yine Abant’ta bir araya 
gelmi tik. O tarihten bu yana ülke-
mizde nefes kesici geli meler ya an-
dı. Gerilimlerle dolu politik günde-
min a ırlı ı ülkemiz üzerinden hiç 
eksik olmazken, çalı ma ya amının
gündemi de çok yo un oldu. Bu öyle 
bir yo unluktu ki, 2008 yılından bu 
yana sizlerle birlikte üretimden ge-
len gücün kullanılması ve mitingler 
ba ta olmak üzere 24 kez eylemlilik 
içine girdik. TÜRK-  tarihine öy-
le bir bakıldı ında görülecektir ki, 
aynı süre içerisinde bu kadar çok 
eylemin yapıldı ı bir dönem daha 
olmamı tır.

Peki bu eylemlerle bir kazanım
elde edebildik mi? Bazen evet, bazen 
hayır, bazen kısmen. Hepsine ‘evet’ 
diyemiyoruz, çünkü sorunların çö-
zümünde tek yolun eylem yapmak-
tan geçmedi ini ya ayarak ö renmi

bulunuyoruz. Bazı meselelerimizde 
eylem yaparak çözüme ula tık. Bazı
meselelerimizi eylem yapmaksızın
görü meler yoluyla çözdük ya da 
dondurduk. Bazı meselelerde ise ey-
lem yapmamıza ra men istedi imiz
sonuca ula amadık. Ama eylem ya-
pabilme gücünün müzakere masası-
nı kuvvetlendirdi ini biliyoruz. Ay-
rıca biliyoruz ki, TÜRK- ’in aldı ı
bir eylemlilik kararı, tüm Türkiye’yi 
sarıyor, tüm emek ve meslek örgüt-
lerini harekete geçiriyor. TÜRK- ’in
duyarlılıkları öyle haklı bir zemine 
dayanıyor ki, hiçbir örgütlülük buna 
kayıtsız kalamıyor.

Biz bütün siyasi partilere aynı
mesafede olmaya özen gösteriyoruz. 
Evet, biz tarafız. Ama o veya bu siya-
si partiden de il, eme in hak ve çı-
karlarından tarafız. çimizde o veya 
bu siyasi partiye gönül vermi  olan-
larımız elbette ki vardır. Sonuçta biz 

4 Kumlu: “TÜRK-  bugüne kadar hiçbir siyasi 
partinin konu mankeni olmadı.”
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de bu ülkede ya ıyoruz ve ülkenin 
siyasi atmosferinden sizler kadar biz 
de etkileniyoruz. Ama biz görevleri-
mize seçildi imiz gün ister CHP’li, 
ister AK Partili, ister MHP’li olalım
tüm siyasi gömleklerimizi sadece 
seçim günü giymek üzere bir kena-
ra bıraktık. Gerek bizim içimizdeki 
kimi sendika ba kanlarının, gerekse 
Ba bakan ile Hükümet üyelerinin 
çok ele tirdi i o referandum tavrını
da kurumsal olarak sırtımızda hiçbir 
siyasi partinin gömle ini ta ımadı-
ımız için alabildik. Biliyorsunuz 

Sayın Ba bakan, ‘bitaraf olan berta-
raf olur’ dedi. Bu sözlerin muhatabı
aynı zamanda TÜRK-  idi. Di er
taraftan TÜRK- ’e üye bazı sendi-
kaların ba kanları ‘hayır’ oyu için 
aktif çalı tı, onlar da TÜRK- ’i ‘ha-
yır’ demedi i için ele tirdi. Tamam, 
‘hayır’ diyelim de tabanımızda ‘evet’ 
diyenler var, ‘boykot edelim’ diyen-
ler var, onlar ne olacak? Bu kadar 
siyasile mi  bir tabloda ‘evet’ desek 
AK Partili, ‘hayır’ desek CHP’li ya da 
MHP’li var sayılmayacak mıyız?

Bu referandumun talihsizli i çok 
siyasile tirilmi  olmasıdır. Süreç, 
adeta bir genel seçim atmosferi için-
de gerçekle mi tir. Tartı ılması gere-
ken Anayasa de i iklik maddelerinin 
içeri i olması gerekirken, referandu-
mun asli konusu göz ardı edilmi ,
referandum çalı maları, ‘evet’in ço-
unlukta olması durumunda muha-

lefetin; ‘hayır’ın ço unlukta olması
durumunda ise iktidarın ‘kaybetme-
si’ eksenine oturtulmu tur. Anayasa 
de i ikli i gibi toplumsal mutaba-
katla gerçekle mesi gereken bir ko-
nuda bu denli siyasile ilmesi konu-
ya salt demokratikle me açısından
bakmak isteyen kesimleri sıkıntıya
sokmu , yaratılan ‘genel seçim’ ha-
vası ‘evet’ ya da ‘hayır’ oylarının
mecrasını kaydırmı tır.

Ya anan süreçte ‘evet’ ya da ‘ha-
yır’ temelinde toplumun kategorize 
edilmeye çalı ılmasını önemli bir 
rahatsızlık konusu olarak gördük. 
Tabanımızda ‘evet’, ‘hayır’ ve ‘boy-

kot’ e ilimlerini barındırdı ımız
gerçe inden hareketle, TÜRK- ’in
genel seçimlerdeki geleneksel tavrı-
nı referandum sürecinde de devam 
ettirme kararı alarak temsil etti imiz
kitleyi özgür iradesi ile ba  ba a bı-
rakma yolunu seçtik. Bu kurumsal 
tavrımızla da, yaratılmak istenen 
yeni bölünmelerin malzemesi olma-
dı ımız gibi, alabildi ine siyasile-
en bu tabloda siyasi partilere olan 

geleneksel mesafemizi de koruduk. 
TÜRK- , bu güne kadar hiçbir si-
yasi partinin ya da siyasi olu umun
konu mankeni olmadı, bundan son-
ra da olmaması için elimizden gelen 
her çabayı gösterece iz.

Bilindi i gibi referandumda 
Anayasa’nın 51. maddesinin 4. fıkra
hükmü olan ‘aynı zamanda ve aynı
i kolunda birden fazla sendikaya üye 
olunamaz’ hükmü Anayasa’dan çıka-
rılmı tır. Bu hükmün Anayasa’dan 
çıkarılması TÜRK- ’in Hükümete 
verdi i de i iklik önerileri arasında
da yer almı tır.

TÜRK- , çok konu edilen bu 
hükmün çıkarılmasını niçin öner-
mi tir?

TÜRK-  yıllardan beri tıp-
kı geli mi  ülkelerde oldu u gibi 
Anayasa’nın sınırlayıcı tüm hüküm-
lerden arındırılmasını, sadece temel 
hak ve özgürlükleri açıklayan üst 
hukuk normu niteli inde olmasını
savunmu , anayasa ile belirlenen te-
mel hak ve özgürlüklerin nasıl haya-
ta geçirilece inin ise kanunlarla be-
lirlenmesini istemi tir. Söz konusu 
hükümle ilgili olarak TÜRK-  öneri-
sinin temel nedeni bu yakla ıma da-
yanmaktadır. AB ve ILO normlarına
da aykırı olan söz konusu hükmün 
Anayasamızdan çıkması Anayasamı-
zın sadele mesi açısından da önemli 
olmu tur. Yani TÜRK- , böyle bir 
öneri yaparak hata etmemi tir, ak-
sine yıllardır savunduklarına sadık
kalarak tutarlı davranmı tır.

Ancak, anla ılması gereken u-
dur ki, Anayasa’dan bu hükmün çı-

karılması, ‘aynı zamanda ve aynı i -
kolunda birden fazla sendikaya üye 
olunabilece i’ anlamına gelmemek-
tedir. Yani bu hüküm sadece ‘çıka-
rılmı tır’. Yerine, ‘aynı zamanda ve 
aynı i kolunda birden fazla sendika 
üye olunabilir’ diye bir hüküm kon-
mamı tır. Altını çiziyorum, yapılan
sadece bir sınırlamanın Anayasadan 
çıkarılmasından ibarettir. Anayasa-
daki sınırlama kaldırıldı diye çalı ma
hayatını düzenleyen yasaların ‘aynı
zamanda ve aynı i kolunda birden 
fazla sendikaya üye olunabilmesine’ 
imkan verecek ekilde de i tirilmesi
mecburiyeti yoktur.

Çalı ma yasalarında yapıla-
cak de i ikliklerde elbette AB ve 
ILO normları gözetilmelidir ama 
Türkiye’nin gerçeklerinin dikkate 
alınması zarureti de söz konusudur. 
Bu güne kadar, gerek Ba bakan’ın,
gerekse Çalı ma Bakanı’nın yakla ı-
mı sendikalar yasasının bu duruma 
uyarlanaca ı izlenimi vermektedir. 
Ancak bu do ru bir yakla ım de il-
dir. 2821 ve 2822 sayılı yasalar çalı -
ma hayatımız için çok önemlidir ve 
bu yasalarda yapılacak de i ikliklere
ortak aklın ve yılların tecrübelerinin 
yansıtılması arttır. Hükümetin i çi
ve i veren konfederasyonlarının
onayı olmaksızın böyle bir tasarrufta 
bulunması diyalog kültürüne aykırı-
dır. Hiç ku kunuz olmasın ki, sınır-
layıcı bir hüküm Anayasadan çıktı
diye, olu an bo lu un çalı ma barı-
ını ortadan kaldıracak hükümlerle 

doldurulmasına izin verilmeyecek-
tir. Bu konunun do ru anla ılması
için gerek i çi konfederasyonlarıyla,
gerek hükümetle görü melerimiz
sürmektedir.

Gündemimizde ‘Ulusal stihdam
Stratejisi’ adı altında bir konu bu-
lunmaktadır. Biliyorsunuz biz yıllar-
dan beri i sizli e günlük politikalar-
la çare bulunamayaca ını, bir ulusal 
istihdam stratejisi olu turulmasının
gereklili ini savunduk. Hükümet 
sosyal tarafları bir araya getirerek 
yakla ık bir yıl önce bu konuda top-
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lantılar yapmaya ba ladı. Biz bu top-
lantılara önce Hak- ’i protesto etti-
imiz için, sonra Çalı ma Bakanı’nı

protesto etti imiz için ve sonunda 
da de erlendirme maddelerinin için-
de kıdem tazminatı bulundu u için 
katılmadık. Bu konuda geçti imiz
aylarda Devlet Bakanı Ali Babacan 
ba kanlı ında bir toplantı gerçek-
le tirildi. Toplantıda bize bir sunum 
yapıldı ve o sunumdan anla ıldı ki, 
i sizlik sorununa çözüm yine i çi
haklarında yapılacak kısıtlamalarda
görülüyor.

Hükümetin sunumunda, i sizli-
in giderilmesi ve yeni i  imkanla-

rının olu turulması için de erlen-
dirilecek temel konuları; güvenceli 
esneklik, kıdem tazminatı, sizlik
Sigortası Fonu, esnek çalı ma mo-
delleri, fazla çalı ma süreleri, özel 
istihdam bürolarına i çi kiralama 
yetkisi verilmesi, bölgesel asgari üc-
ret olu turuyor.

Bu konularda açık öneriler yapıl-
mamı  olsa da TÜRK-  olası olum-

suz de i iklikleri kabul etmeyece i-
ni ve temel görü lerini Hükümete 
bir kez daha bildirmi tir. Bu konu-
ların hepsi te kilatımızın hassas ol-
du u konular.

Geçmi  30-40 yılı bir hatırla-
yalım. Hangi siyasi parti iktidarda 
olursa olsun eme in saldırı altında
olmadı ı bir dönem ya andı mı? Ya-
anmadı. Çünkü hepsinin uyguladı-
ı ekonomik politika aynıydı. çiler

on yıllardır bir yandan yeni kaza-
nımlara göz dikti, bir yandan da var 
olan haklarını koruma mücadelesi 
verdi. Mücadeleye ra men çalı ma
yasalarına istenmeyen kimi hüküm-
ler girmi  olsa da kıdem tazminatı-
na hiç kimse dokunamadı, çalı ma
ya amında kuralsızlık egemen ola-
madı. verenlerin gözü 1967 yılın-
dan beri kıdem tazminatında. E er
bunca zamandır kıdem tazminatına
dokunulamamı sa, bu TÜRK- ’in,
yani sizlerin sayesinde olmu tur.
Söz konusu maddelerin hepsi, o 
veya bu ekilde i çi hak ve kaza-

nımlarını tırpanlamaya, çalı ma ya-
amında kuralsızlı ı hakim hale ge-

tirmeye yöneliktir. Bunların hayata 
geçmesini engellemek de yine bizim 
boynumuzun borcudur. Hükümetin 
hazırladı ı ulusal istihdam stratejisi 
tasla ı, tepkilerimiz üzerine imdilik
rafa kaldırılmı  gibi görünmektedir, 
ama bazı bakanlar zaman zaman ko-
nuyu sıcak tutacak açıklamalar yap-
maktan da geri kalmamaktadır. Öyle 
anla ılmaktadır ki, bu tür tasarruflar 
için uygun zaman beklenilmektedir. 
Ama Türkiye’de tüm bunları hayata 
geçirmek için uygun zaman 40 yıl-
dır bulunamadıysa, sizler sayesinde 
bundan sonra da bulunamayacaktır.

Örgütlenme ve e itim faaliyetleri 
sendikalarımızın, dolayısıyla Kon-
federasyonumuzun bel kemi ini
olu turmaktadır. Sendikaların üye-
leriyle, TÜRK- ’in ise sendikalarla 
var oldu u gözetildi inde, küçülen 
her bir sendikamız, TÜRK- ’in de 
küçülmesini beraberinde getirmek-
tedir. Gerek özelle tirmeler, gerek 

Yönetim Kurulu, toplantıya katılan e itim ve te kilatlandırma sekreterlerinin görü  ve önerilerini dinledi, çalı malar hakkında
bilgi verdi.
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erken emeklilik uygulamaları ve en 
önemlisi örgütlenmenin önündeki 
engeller nedeniyle TÜRK- ’e ba lı
sendikaların üye sayısının güç geç-
tikçe azaldı ı bir gerçektir. Bu nega-
tif gidi atı pozitife çevirebilmek için 
yasal de i iklik elzemdir ama bunun 
yanı sıra bizlerin de aktif bir örgüt-
lenme ruhuna sahip olmamız gerek-
mektedir. Bazı sendikalarımız her 
eye ra men üye sayısını artırabili-

yorsa, yeni örgütlülük alanlarında
kendini var edebiliyorsa bu konuda 
önümüzde örnek alaca ımız yön-
temler var diyebiliriz.

Biraz önce de söyledi im gibi 
2821 ve 2822 sayılı yasaların de-
mokratikle tirilmesi, dolayısıyla
örgütlenmenin önündeki engellerin 
kaldırılması konusundaki çalı ma-
lar devam ediyor. Hükümet, bu yıl
içinde yasal de i iklikleri yapmak 
niyetinde. Tabii barajlar çok önemli. 
Bu konudaki son yaptı ımız görü -
melerde i kolu barajının dü ürül-
mesi konusunda herkes anla mı
görünüyor. Sadece oran tartı ılıyor.
Ama i verenler i yeri barajının dü-
ürülmesine kar ı çıkıyor. Daha 

do rusu i verenler i yeri barajının
dü ürülmesine kar ılık kıdem taz-
minatı meselesini öne sürüyor. Di-
lerim önümüzdeki günlerde yapa-
ca ımız görü melerde bu sorunları
a arız. Çünkü var olan baraj ile SGK 
verileri esas alındı ında barajı a abi-
len sendikalarımızın sayısı bir elin 
parmaklarını geçemiyor.

E itim ise ya adı ımız ça da her 
an gündemimizde olması gereken bir 
konu. Teknolojinin ula tı ı boyut, 
bilgiyi kütüphanelerden, derslikler-
den evlerimize ta ıyor. nternette
yapaca ımız küçük bir gezinti ile 
merak etti imiz konuya ili kin tüm 
veriler kar ımıza çıkabiliyor. Yeter 
ki, merak edelim, yeter ki, ö ren-
mek isteyelim. Yeter ki, teknolojinin 
nimetlerinden uzak kalmayalım, ye-
ter ki, bilgi ça ına uyum sa layalım.

Tabii teknolojideki hızlı geli im,
i i, i in niteli ini, i yerini ve i yerin-

de çalı ma biçimlerini de etkiliyor, 
de i tiriyor. Bu de i im, farklı bir 
sendikal e itim ihtiyacını da da-
yatıyor. Bizlerin görevi bu ihtiyacı
do ru kavramak ve ça ı yakalayarak 
ona uygun donanımları harekete ge-
çirmek. Bunu yapabiliyor muyuz? 
Eksikliklerimiz olsa da yapmaya ça-
lı ıyoruz. imdi daha ileriye gitme 
zamanı.

Sizlere e itim ve örgütlenme gibi 
hayati önemde iki alanda faaliyet 
gösterme sorumlulu unu üstlendi-
iniz için te ekkür ediyorum. Yarın-

ların daha büyük ve güçlü TÜRK-
’i için imdiden sizlere te ekkür

ediyorum.”

Genel Ba kan Mustafa 
Kumlu’nun konu masının ardından
Prof. Dr. Vedat Bilgin ve Doç. Dr. 
Aydın Ba bu , “Yeni Endüstriyel 
li kiler Düzeni” ba lıklı tebli lerini

sundular. Sunumun ardından “Sen-
dikal E itim ve Örgütlenmede Yeni 
Perspektifler” tartı ılmak üzere grup 
çalı malarına geçildi.

E itim Grup Çalı ması

E itim grup çalı masına ba kan-
lık yapan Genel E itim Sekreteri sa
Gök, grup çalı masından önce yap-
tı ı konu mada özetle u görü lere
yer verdi:

“1980’li yıllardan günümüze kü-
reselle me sürecinde, uluslararası
ölçekte ekonomik ili kiler, ekonomi 
alanındaki de i imler, bunun yanı
sıra teknolojideki geli meler sonu-
cunda yaratılan yeni endüstriyel ili -
kiler düzeni, hiç ku kusuz çalı ma
hayatını ve sendikaları da farklı bo-
yutlarıyla etkilemektedir. Bu süreçte 
meydana gelen de i iklikler; istih-
damın sanayiden hizmet sektörüne 
yönelmesi, esnek üretim biçimleri-
nin yaygınla ması, emek piyasası ve 
çalı ma ko ullarının i çiler, çalı an-
lar ve sendikalar aleyhine düzenlen-
mesi eklinde sıralanabilmektedir.

Küreselle me ve yeni dünya düze-
nine ba lı olarak, Türkiye’de yaygın

özelle tirme uygulamalarıyla sosyal 
devlet anlayı ının terk edilerek dev-
letin kamusal alandan çekilmekte 
oldu u, sosyal güvenlik ve çalı ma
haklarının daraltıldı ı, ta eronla -
manın yaygınla tı ı, endüstriyel 
ili kilerin ve çalı ma hayatının i ve-
renler lehine esnekle tirildi i, eko-
nomik krizlerin sıkla tı ı, ekonomik 
krizlerin faturasının çalı anlara çıka-
rıldı ı, ücretlerin dü ürüldü ü, i ten
çıkarmaların yo unla tı ı, yoksul ve 
i siz sayısının arttı ı, sendikalı üye 
sayısının azaldı ı, örgütlenme önün-
deki engellerin sürdü ü olumsuz bir 
tablo ortaya çıkmaktadır.

Bu tablo, küresel geli melerin
aktif bir biçimde izlenmesini, yeni 
endüstriyel ili kiler düzeninin ça-
lı ma hayatına yaptı ı etkilerin in-
celenmesi sonucunda sendikaların
yeniden yapılanmasını, yeniden ya-
pılanma çalı maları çerçevesinde, 
sendikal e itim ve sendikal örgütlen-
me faaliyetlerinin sorgulanmasını,
ihtiyaç duyulan yeni perspektiflerin 
belirlenmesini ve yeni perspektifler 
yönünde e itim ve örgütlenme çalı -
malarının ülke ölçe inde yaygınla -
tırılmasını gerektirmektedir.

TÜRK-  bu görü  ve yakla-
ımdan hareketle bir dizi toplantı

gerçekle tirmi , yeni endüstriyel 
ili kiler düzeninin çalı ma hayatına
ve sendikalara etkilerini, günümüz 
sendikal yapıları tanımlayan ölçüt-
leri, e itim ve örgütlenme önündeki 
engelleri ve sorunları tartı mı , sen-
dikal e itim ve örgütlenme faaliyet-
lerinin önem ve aciliyeti üzerinde 
durmu tur. Bu tespit ve yakla ım,
Konfederasyonumuzun 20. Ola an
Genel Kurul çalı malarına yansımı ,
sizlerin de katkısıyla E itim ve Te -
kilatlandırma Komisyonu’nun aldı ı
kararlarda somut bir ekilde ifadesi-
ni bulmu tur.

Son genel kurulumuzda E itim
ve Te kilatlandırma Komisyonu’nun 
aldı ı kararlar çerçevesinde Genel 
E itim Sekreterli imizin 2007-2010 
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döneminde gerçekle tirdi i faaliyet-
leri özetle u ekilde sıralayabilirim:
Genel Kurul’u izleyen E itim ve Te -
kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı
25-26 ubat 2008 tarihinde Abant’ta 
TÜRK-  Yönetim Kurulu üyeleri, 
sendikaların e itim ve örgütlenme 
müdür ve uzmanlarının katılımlarıy-
la gerçekle tirildi. Toplantıda grup 
çalı maları yapıldı; grup çalı maları
sonucunda sendikal e itim ve örgüt-
lenme konusunda öneriler geli tiril-
di, kararlar alındı, kararlar bir rapor 
halinde sendikalarımıza iletildi.

Abant’ta yapılan toplantının
ardından, TÜRK-  E itim ve Ör-
gütlenme Uzmanları Toplantısı,
sendikalarımızın e itim, örgütlen-
me müdürleri ve uzmanlarının ka-
tılımlarıyla 28 Mart 2008 tarihinde 
TÜRK-  Genel Merkezi’nde yapıl-
dı. Bu toplantıda Abant’ta yapılan
TÜRK-  Genel E itim ve Te kilat-
landırma Sekreterleri Toplantısı’nda
alınan kararlar, yeni dönemde izle-
necek e itim ve örgütlenme politi-
kaları, uzmanlar arasındaki ileti im
ve ders konularının içerikleri üze-
rinde duruldu.

Bugün yine Abant’ta gerçekle -
tirdi imiz bu toplantı, Genel E i-
tim ve Te kilatlandırma Sekreterleri 
toplantılarının bir devamı olup; bu 
toplantıyla sendika-konfederasyon 

ili kilerini güçlendirmeyi, e itim
ve örgütlenme alanındaki sorunla-
rı ve eksiklerimizi tartı mayı, ekim 
ayında TÜRK-  Samsun E itim
Merkezi’nde ba layacak ve aralık
ayında sona erecek olan TÜRK-

 Bölge ube Yöneticileri E itim
Seminerleri’nde i lenecek ders ko-
nularını, kısaca e itimin içeri ini
sizlerin görü  ve önerileri do rul-
tusunda belirlemeyi, en önemlisi de 
e itim ve örgütlenme stratejisinin alt 
yapısının olu turularak strateji tas-
la ının hazırlanmasını, bu yönüyle 
de önümüzdeki Genel Kurul E itim
ve Te kilatlandırma Komisyonu ça-
lı malarına bir nüve, bir taslak rapor 
sunmayı amaçlıyoruz.”

E itim grup çalı masında, e i-
timci kadrosu, e itimin hedef kitle-
si, içeri i, araç-gereç metodolojisi, 
finansmanı ve e itimin kısa ve uzun 
vadeli hedefleri olmak üzere altı ayrı
ba lıkta ele alındı. Buna göre;

1. E itimci Kadrosu

 TÜRK-  uzmanları,

 Sendikaların uzmanları,

 Akademisyenlerden yaralanıl-
ması,

 Uluslararası sendikal örgütle-
rin uzmanlarından yararlanıl-
ması,

 Meslek Örgütlerinin uzmanla-
rından yararlanılması.

2. E itimin Hedef Kitlesi

 Sendikaların ube Yönetim 
kurullarının tamamı,

yeri Ba  Temsilcileri,

ube Denetim ve Disiplin Ku-
rulu Üyeleri,

S G Kurul Üyeleri,

 Sendikalarda çalı an uzman-
lar, e itimciler.

3. E itimin çeri i

Küreselle me ve yenidünya dü-
zenine ba lı olarak ya anan de i-
im, istihdamın sanayiden hizmet 

sektörüne kaymasına, esnek üretim 
biçimlerinin yaygınla masına, emek 
piyasası ve çalı ma ko ullarının i çi-
ler, çalı anlar ve sendikalar aleyhine 
düzenlenmesine neden olmaktadır.
Öte yandan teknolojideki hızlı de-
i im i çi, i çini niteli ini, i yeri ve 

i yerinde çalı ma biçimlerini farklı
boyutlarıyla etkilemekte, bu de i-
imler farklı bir sendikal e itim ve 

yeniden yapılanma ihtiyacını dayat-
maktadır.

Bu yapı, e itimlerin içeri inin
a a ıdaki esaslar dikkate alınarak
planlanmasını gerekli kılmaktadır;

 E itimler “Hayat Boyu E i-
tim” diye adlandırabilecek
sürekli bir e itim politikasına
dönü türülmelidir.

 Çalı ma hayatında kar ıla ılan
sorunlar, önceden tespit ede-
bilecek e itimlerin düzenlen-
mesi yoluyla sorunlara alter-
natif çözümler üretilmelidir,

 Kanunu, Sendikalar Kanu-
nu, sizlik Sigortası gibi i çiyi
ve sendikaları do rudan ilgi-
lendiren mevzuatların anlatıl-
dı ı e itimler düzenlemelidir,

 E itimler sürekli de i en dün-
ya düzenine uyum sa layabi-

E itim grup çalı ması Genel E itim Sekreteri sa Gök ba kanlı ında yapıldı.
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lecek “Yeni Sendikacı ve Yeni 
çi Profili” yaratmayı hedefle-

melidir,

çilerin ve sendikaların seçme 
ve seçilme hakkından, üretim-
den ve tüketimden gelen gücü 
harekete geçirmelidir,

 De i en ve çe itlenen i çi pro-
fili do ru analiz edilebilmeli 
ve yeni i çi profili için model-
ler olu turmalıdır,

 E itimin kalitesini arttırmak 
için e itim alan i çiye sorum-
luluklar yüklenmeli ve e itim 
sonrasında sınavlar yapılarak 
e itimin hedefleri ölçülmelidir,

 Nitelikli, verimli, güçlü, eyle-
me dönük, mücadeleci, ken-
dine güvenen, sistemi sorgu-
layan, ilkeli bir çi-Sendikacı
Profili yaratılmalıdır,

 Din, ırk, cinsiyet, aile, renk, 
mezhep, inanç ve dü ünce ay-
rımı gözetmeksizin çalı ma-
nın de erini ve ulus üzerin-
deki rolünü kavramı  bir i çi
toplulu u yaratılmalıdır.

4. E itimin Finansmanı

 Konfederasyonun öz kaynak-
larından olu acak bir e itim
fonu kurmalıdır,

 Çalı ma Bankalı ı “Ceza Pa-
ralarının” tamamının i çi e i-
timleri için kullanılmasına de-
vam edilmelidir,

 E itim için kullandırılan pro-
je fonlarından yararlanılmalı,
ancak aibeli fonlardan uzak 
durulmalıdır.

5. E itim Araç Gereç Ve 
Metodolojisi

E itimlerde interaktif yöntem-
ler ba ta olmak üzere her tür e itim
tekni i koordineli biçimde kullanıl-
malıdır.

çi e itiminde dört temel 
yakla ım benimsenmelidir;

 Okuma-yazma da dahil i çi-
nin “temel e itimi”

 “Teknik ve mesleki e itimi”

 “Sosyal ve ekonomik e itimi”

 “Kültürel ve bilimsel e itimi”

 E itimlerde ülkedeki ve dün-
yadaki de i imleri, geli mele-
ri, yenilikleri sürekli izlemeli, 
ihtiyaç duyulan e itimi za-
manında, do ru mekanlarda, 
öncelikli konularla, dolu bir 
içerik ve etkili yöntemlerle 
verilmelidir,

 E itimlerde projeksiyon ciha-
zı, e itim ekipmanları vb. gü-
nümüz teknoloji ürünlerini, 
film, slayt, foto raf vb. görsel 
unsurları kullanarak, i yeri zi-
yaretleri yaparak, e itime can-
lılık kazandırılmalıdır,

 E itim programlarını sosyal, 
kültürel etkinliklerle destek-
lemek, bu tür etkinliklere 
üyelerin ve çalı anların ailele-
rini de dahil ederek, üyelerin, 
çalı anların ve ailelerin konfe-
derasyona, sendikalara, içinde 
bulundu u toplulu a bir aidi-
yet duygusuyla ba lanmaları
sa lanmalıdır,

 Sendikalarda, üyelerinin fay-
dalanabilece i kitaplıklar ku-
rulmalıdır,

 E itim açısından önem arz 
eden, sanat etkinlikleri, toplu 
olarak i çilere ula tırılmalıdır.
Sinema, tiyatro, vb. etkinlikle-
re i çilerin katılımı sa lanarak
kültürel birikim yaratılmalı-
dır. Kültürel konularda söyle-
iler, konferanslar, toplantılar

düzenlenmeli ve etkinliklere 
i çilerin katılımı sa lanmalı-
dır,

 Etkinliklerin amaçlanan dü-
zeyde gerçekle tirilebilmesi
için gerek üye kurulu lar ve 
gerekse çe itli kurumlar ve 
üniversitelerle yakın i birli i

kurularak, ortak çalı malar
yapılmalıdır.

6. E itimin Hedefleri

 E itimler “Yeni Sendikacı ve 
Yeni çi Profili” yaratmayı
hedeflemelidir,

 Politika, amaca ula mayı sa -
layan kurallar ve ilkeler bü-
tünüdür. Bu yüzden e itim
etkinliklerinde izlenecek ilke-
ler ve uyulacak kurallar açık
olarak ortaya konmalıdır. Bu 
amaçla, kapsamlı, standart ve 
TÜRK- ’in kurumsal kim-
li ini yansıtacak bir e itim
stratejisi belirlenmelidir ve 
Ba kanlar Kurulu nezdinde 
“TÜRK- ‘in E itim Politika-
sı” olarak ortak bir ideoloji 
benimsenmelidir,

 E itimin süreklili ini sa la-
mak için E itim Sekreterlerin-
den ve uzmanlardan olu an
bir komisyon kurulmalı ve 
komisyonun üç ayda bir top-
lanması sa lanmalıdır,

 E itimler i çilerde ve çalı an-
larda sendikal bilinci yükselt-
meyi ve sendikal kimli i öne 
çıkarmayı amaçlamalıdır,

 E itimler i çileri ve çalı anları
çalı ma hayatında, hayatın her 
alanında sorumluluk alacak 
bireylere dönü türmelidir,

 E itimin kalitesinde, ula ıla-
cak hedef kitlesi profilinde, 
ula ılacak ki i sayısında he-
defler konmalıdır,

 E itimi aynı zamanda örgüt-
lenme e itiminin bir parçası
haline getirmeli, örgütlen-
menin teorisinden, prati in-
den gelen deneyimli i çilerin,
dünya sendikal hareketlerinin 
deneyimlerinden yaralanmalı,
ulusal ve küresel sendikal mü-
cadelenin bir parçası olacak 
ekilde çok yönlü e itimler

düzenlemelidir,
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 Pilot bölgeler seçilerek tüm 
karde  sendikaların katılaca ı,
sendikaların birbirlerinin so-
runlarından haberdar olabile-
cekleri ve dayanı ma ruhunu 
canlandırabilece i e itimler
düzenlenmelidir,

 E itimlerde tezgah ba ındaki
i çiye ula ılabilecek, iç örgüt-
lenmeyi sa layabilecek bir yapı
olu turulmalı, bu amaçla tüm 
i çilere ula abilecek küçük el 
kitapları hazırlanmalıdır,

 Birliktelik yaratacak ve daya-
nı ma ruhunu arttıracak, her 
i kolu için standart bir e itim
modeli yaratılmalıdır,

çinin i i ile ilgili mesleki ve 
teknik yeterliliklerinin artma-
sının, i verenlerle pazarlık gü-
cünü arttıraca ı unutulmama-
lıdır. Bu görü  açsı i çilere de 
yansıtılarak onların i lerinde
daha yeterli hale gelmek için 
çaba göstermeleri e itimler ile 
özendirilmelidir,

 E itimler aracılı ıyla çalı mayı,
toplumun en üst de erlerinden 
biri haline getirilmelidir,

 Yeni i çi liderlerini yeti tire-
cek ve sendikacılık hareketini 
daha çok geli tirecek “TÜRK-

 sendikacılık Koleji” benzeri 
i çi kökenli e itim ve ö retim
kurumlarının altyapısı olu -
turmalıdır.

Örgütlenme Grup Çalı ması

Örgütlenmenin teknik olarak 
tartı ıldı ı oturumda ise, TÜRK-
Genel Te kilatlandırma Sekreteri 
Cemail Bakındı gündemdeki konu-
lara ve sendikal hareketin içinde bu-
lundu u duruma ili kin olarak genel 
bir de erlendirme yaptı ve özetle 
unları söyledi.

“Asgari standartların altına in-
mek, insan onurunu a a ıya çek-
mektir. Uluslararası standartlara 
uyuldu u sürece, Türkiye hiçbir 

dönem ILO’nun gündemine getiril-
meyecektir. Bir ba ka eksik bilgi de, 
87 ve 98 sayılı ILO Sözle melerinde
meslek sendikası ile ilgili bir zorun-
luluk yoktur. Bizim bugün burada 
ele almamız ve görü memiz konu-
ları öylece sıralayabilirim. u anda 
bana göre yapılması gereken acil 
konu örgütlenme uzmanlarını ye-
ti tirecek bir sendikal akademi ku-
rulmalıdır. Daha sonra ise sendikalı
i çinin üretti i malların kullanımı
için bir sürekli kampanya yapılmalı-
dır. Bu iki konuda da çalı malarımız
sürdürülmektedir.

Sendikalar olarak yapmamız ge-
reken di er konu ise kayıtdı ı istih-
damı önleyecek tedbirlerin alınması-
dır. Bunu da önce kayıt dı ı istihdamı
örgütlemek konusunda yapmalıyız.
Kayıt dı ı i çiler dernekler altında
da örgütlenir ve nerede kayıt dı ı is-
tihdam yapıldı ından da haberimiz 
olur. Kayıtdı ı istihdam hem ülke 
için zarar hem de sosyal güvenceli 
ve sendikalı i çi çalı tıran i yerleri-
nin üretim maliyetleri açısından bir 
haksız rekabet yaratmaktadır.

Bolu’da yapılan toplantının Ge-
nel Te kilatlanma Sekreterlerinin ve 
uzmanların söz aldı ı tartı ma bölü-
münde, i letme toplu i  sözle mesi-
nin yararları ve riskleri farklı açılar-
dan de erlendirildi. letme toplu i

sözle mesinin kamu açısından bir 
varlık nedeni oldu u anlatılırken,
özel sektör açısından ise bir zorluk 
nedeni olarak de erlendirildi.

Örgütlenme üzerine yapılan ko-
nu malarda özetle u notlara yer ve-
rildi.

 Örgütlenme büroları açılmalı-
dır.

 Sendikalar arası dayanı ma
geli tirilmelidir.

 Merkezi karar ve güç sahibi 
konusunda TÜRK-  öncü ol-
malıdır.

 Kanunların düzenlenmesi ko-
nusunda kırmızı çizgilerimiz 
korunmalıdır.

kolu ve i yeri barajları de-
erlendirilirken, yüzde artı 51 

olan i yeri ve i letme barajı
dü ürülmelidir.

stifa durumunda noter artı
korunmalıdır.

 Yetki Tespit Kurulu olu tu-
rulmalı ve yetki belgesi kısa
sürede alınmalıdır.

 Kıdem tazminatı korunmalı-
dır.

 Davaların uzun sürmesine çö-
züm bulunmalı i e iade kararı
i çinin tercihine bırakılmalıdır.

Te kilatlanma grup çalı ması Genel Te kilatlandırma Sekreteri Cemail Bakındı
ba kanlı ında yapıldı.



TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 
çalı ma ya amının önemli 
gündem maddelerini görü -

mek üzere art arda iki toplantı yaptı.

Basına kapalı olarak yapılan ve 
gündemdeki konuların teknik dü-
zeyde tartı ıldı ı toplantıların ilki 9 
A ustos 2010 günü yapıldı. Hükü-
met tarafından hazırlanan “Ulusal 
stihdam Stratejisi”nin ve 2821 sayı-

lı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı
Toplu  Sözle mesi Grev ve Lokavt 
Kanunununda yapılmak istenen de-
i ikliklerin görü üldü ü toplantı-

da, Ba kanlar Kurulu üyeleri görü
ve dileklerini dile getirdi.

1 Kasım 2010 günü yapılan top-
lantının gündemi ise, yine 2821 ve 

2822 sayılı yasalarda yapılmak iste-
nen de i ikliklerin görü ülmesi ve 
yakla an kamu kesimi toplu i  söz-
le melerinde izlenecek yolun belir-
lenmesiydi.

Sabah saat 10.00’da 
ba layan ve ak amüzeri
16.00’da biten toplantıda,
özellikle sendikal yasalar-
da yapılmak istenen de-
i iklikler madde madde 

ele alınarak de erlendi-
rildi. TÜRK-  uzmanla-
rının da katılarak teknik 
destek verdi i toplantıda,
Ba kanlar Kurulu üyeleri 
görü  ve önerilerini dile 
getirdiler.

Her ikisi de basına kapalı olarak 
yapılan ve teknik çalı mayı amaç-
layan toplantılar sonucunda, sonuç 
bildirgesi yayımlanmadı.
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TÜRK-  Ba kanlar Kurulu 2821 ve 
2822 Sayılı Yasalar le Kamu Kesimi 

Toplu  Sözle melerini Görü tü



Konfederasyonumuz ve Süley-
man Demirel Üniversitesi’nin 

ortakla a düzenledi i ve bu yıl 12.si 
yapılan Çalı ma Ekonomisi ve En-
düstri li kileri Kongresi 7-10 Ekim 
2010 günlerinde Antalya’nın Serik 
lçesi´ne ba lı Belek’te yapıldı.

Türkiye genelinde üniversitele-
rin Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri 
li kileri bölümlerinin ö retim üye-

leri, TÜRK- ’e ba lı sendikaların
yöneticileri, TÜRK- ’te görev yap-
mı  eski yöneticiler, Merkez Bankası
çalı anları ve ÇSGB bürokratlarının
katılımıyla gerçekle en kongrenin 
açılı ına, Çalı ma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Ömer Dinçer de katıldı.

Kongrenin teması “ sizlik ve 
stihdam” olarak belirlenirken, 

toplantılarda ba ta son Anayasa de-

i ikliklerinden sonra i çi-i veren
ili kilerindeki son geli meler olmak 
üzere, i sizlik, istihdam, küresel eko-
nomik krizin Türkiye’de istihdam 
üzerindeki etkileri, Avrupa istihdam 
stratejisi hedefleri, ücret düzeyleri 
ve verimlilik, yoksulluk ve yoksul-
lukla mücadele, kayıtdı ı ekono-
minin toplumsal maliyeti, sendikal 
örgütlenme önündeki hukuki en-
geller, neo-liberal politikalar sonucu 
sendikasızla tırma, 5510 sayılı Sos-
yal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 
uygulamasından kaynaklanan so-
runlar konusunda tebli ler sunul-
du u Kongrenin açılı ında konu an
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ömer Dinçer, Türkiye’deki i sizli in
devam edecek gibi göründü ünü
belirterek, Hükümetin ve Bakanlı ın
aldı ı tedbirler, yapılan düzenleme-

lere ra men, i sizli in kolayca sadece 
devletle birlikte çözülecek bir sorun 
olmadı ının altını çizerek, kadın ve 
gençlerin istihdamını te vike devam 
edeceklerini, yeni bir kanun tasarısı
tasla ı hazırladıklarını belirtti. Din-
çer özetle u görü lere yer verdi:

“Kadın ve gençlerin istihdamı-
nı te vike devam edece iz, yeni bir 
kanun tasarısı tasla ı hazırladık. Bu 
kez daha da düzenli hale getirece iz.
Daha önce 5 yıl süreyle ve giderek 
azalan oranda istihdam te viki yapı-
yorduk. imdi bunu 3 yıl dü ürece-
iz ama yüzde yüz te vik yapaca ız.

Daha da önemlisi daha önce 5 puan-
lık indirimden yararlanan i veren-
ler, kadın ve gençlerin istihdamına
ili kin te vikten ayrıca yararlanamı-
yorlardı. imdi 5 puandan yararla-

12

12. Çalı ma li kileri Kongresi Yapıldı

Kumlu: “Sorunların çözümü için neoliberal 
politikalar de il sosyal diyalo a açık
sosyal politikalar uygulanmalıdır.”
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nan i verenler kadınları ve gençleri 
istihdam etmeleri halinde ayrıca bu 
te vikten de yararlanabilecekler.’’

Küresel ekonomik krizde tüm 
dünyada i sizli in arttı ını, buna kar-
ın Türkiye’de alınan tedbirlerle bu 

yöndeki etkinin çok sınırlı kaldı ı-
nı anlatan Bakan Dinçer, Türkiye’de 
i sizlik oranının 2008’de yüzde 11, 
2009’da yüzde 14 olarak gerçekle -
ti ini hatırlattı. Dinçer, ‘’ sizlikte
2010’u yüzde 12.5 ortalamayla ta-
mamlamayı tahmin ediyoruz. Ulus-
lararası kuru ların tahminleri daha 
dü ük, örne in IMF’nin tahmini 
Türkiye’de i sizli in 2010’da yüzde 
11 olaca ı eklinde’’ diye konu tu.

Toplantının bir di er açılı  ko-
nu ması ise TÜRK-  Genel Ba kanı
Mustafa Kumlu tarafından yapıl-
dı. TÜRK- ’in bilim adamlarından
mümkün oldu unca istifade etmeye 
çalı tı ını vurgulayan Kumlu, kong-
renin de ülkenin ekonomik ve sosyal 
hayatına katkı yapaca ını söyleyen 
Kumlu u görü leri dile getirdi:

“Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri 
li kileri Kongreleri, Türk çalı ma

hayatı için oldukça önemlidir. Bu 
önem, bu kongrelerin, çalı anların
ve onların temsilcisi sendikacıla-
rın çalı ma hayatını bilimsel olarak 
inceleyen akademisyenlerle bulu -
turan bir platform olmasından kay-
naklanmaktadır. Aslında eme in ör-
gütleri olan sendikaların akademik 
camia ile olan ili kileri çok köklü 
bir gelene e sahiptir. TÜRK- , ku-
rulu undan bu yana, kar ıla tı ı her 
problemde akademik destek almı ,
sürece önemli katkılarda bulunan 
çok sayıda hocamız olmu tur.

Bildi iniz gibi, stanbul Üni-
versitesi bünyesinde kurulan k-
tisat ve çtimaiyat Enstitüsü daha 
sonra Prof. Dr. Ziyaettin Fahri 
Fındıko lu’nun kurucu dekanlı ın-
da ktisat Fakültesi’ne dönü mü
ve rahmetli hocamızın da öncülü-
ünde sürekli olarak çalı ma haya-

tına dönük faaliyetler gösteren çti-
maiyat ve Sosyal Politika Enstitüsü 

kurulmu tur. Türkiye’nin çalı ma
ekonomisi ve sosyal politika sorun-
larına dönük çalı malar bu fakülte 
bünyesinde daha sonra bir bölüme 
dönü erek kurumsal niteli ini daha 
ileri bir a amaya ta ımı tır. Ziya-
ettin Fahri Bey’den sonra Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim, Prof. Dr. Mehmet 
Eröz, Prof. Dr. Orhan Tuna, Prof. 
Dr. Nusret Ekin gibi rahmetle andı-
ımız hocalar hep bu kurumsal gele-

ne in ortaya çıkardı ı önemli isim-
lerdir. Bugün hayatta olan Prof. Dr. 
Nevzat Yalçınta , Prof. Dr. Mustafa 
Erkal, onların asistanları ve doçent-
leri bugün de bizim çalı malarımıza
ı ık tuttu u gibi günümüzde çe itli
üniversitelerde ders veren birçok 
hocanın yeti mesine de katkı yap-
mı lardır.

Bütün bunları unun için hatırla-
tıyorum. Bütün sorunlarına ra men
TÜRK- , kıymetli bilim adamların-
dan mümkün oldu unca istifade et-
meye çalı mı tır. Bugün 12.sini yap-
tı ımız bu kongre, bu gelene in bir 

Mustafa Kumlu
TÜRK-  Genel Ba kanı
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ba ka platformda ya aması olarak 
de erlendirilebilir. Ümit ediyorum 
ki, bu kongrede de erli katılımcı-
ların yaptı ı yorumlar ve özellikle 
bilim insanlarının sundu u tebli ler
sadece çalı ma hayatına de il, ülke-
mizin ekonomik ve sosyal hayatına
katkı yapacaktır.

De erli Hocalarım, bizler, arka-
mızda sizlerin var oldu unu bilmek-
ten mutluyuz. Ne mutlu ki üniver-
sitelerimizde Çalı ma Ekonomisi 
ve Endüstri li kileri Bölümleri var. 
Sizlere katkılarınız ve katılımlarınız
nedeniyle ayrı ayrı te ekkür ediyo-
rum. 12. Kongrenin yapılmasında
eme i geçen tüm arkada larımızı da 
ayrıca kutluyorum.

Bugün Türkiye geli im ve de-
i im sürecinde önemli bir kav ak

noktasına gelmi  bulunmaktadır.
Bunun üç boyutu oldu unu dü ü-
nüyorum. Birinci boyut olan siyasal 
boyut, Türkiye’nin demokratikle me
sorunları ile ilgilidir. kinci boyut, 
Türkiye’nin ekonomik kalkınma

sorunları ile ilgilidir. Üçüncüsü ise 
toplumsal geli me sorunudur.

Türkiye’nin demokratikle me
meselesi bugün geldi imiz a amada
bazı sorunları geride bırakmı  olsa 
da hala devlet, sivil toplum, birey 
sorunlarının yeterince kavranama-
dı ı, dolayısıyla çözülmemi  birçok 
sorunun iç içe geçti i bir manzara 
arz etmektedir. Türkiye’nin siyasal 
tarihinde demokrasiye do ru atı-
lan adımların, ya anılan kesintiler 
nedeniyle uzun soluklu olmadı ını
hepimiz biliyoruz. Türkiye’nin kar ı
kar ıya kaldı ı askeri müdahaleler 
sadece çalı anlar açısından de il,
bütün toplum kesimleri açısından
büyük kayıplar yaratmı tır. Bugün 
Türkiye, demokrasiyi kesintiyle u -
ratacak her türlü müdahalenin artık
geride bırakılması konusunda bir 
mutabakat sa lamı tır. Hala önem-
li sorunlarımız yok mudur? Elbette 
vardır. Ama bu sorunlara ili kin far-
kındalık artmı tır ve inanıyorum ki 
bu farkındalık zaman içinde çözüm-

leri de beraberinde getirecektir.

Türkiye’de siyasal iktidarlar, 
Meclisin içerisinde uzla ma yara-
tarak gücünü daha fazla artırabilir.
Ama unutulmamalıdır ki, sivil top-
lumla yapılacak mutabakatla elde 
edilecek güç demokratik katılımı
daha ileri düzeylere ta ıyacaktır.
Sivil toplumu “öteki” gibi görmek, 
oradan gelen ya da gelecek olan 
ele tirileri kar ıt bir algı içerisin-
de de erlendirmek devletle sivil 
toplum arasında yeni mesafelerin 
olu masına yol açar. Bunun için biz 
Türkiye’nin en büyük örgütlü güç-
lerinden biri olarak Türkiye’nin so-
runlarının çözümüne katkı yapmaya 
çalı ırken, devletin ya da devleti u
veya bu düzeyde temsil edenlerin 
katkı çabalarımızı dikkate alması-
nı her eyden önce demokrasimiz 
adına bir zaruret olarak görüyoruz. 
Sadece bizi mi, elbette ki hayır. Çün-
kü sivil toplum ço ul bir yapıdır.
Türkiye’nin bu ço ulculu a alı ması
gerekmektedir. Ço ulculu u örgüt-

Ömer Dinçer
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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lenme düzeyine, dü ünce seviyesine 
çıkardı ımız zaman, farklı olmanın
aslında özgürlüklere açılan bir kapı
oldu unu da daha rahat görebiliriz.

Ba ta Anayasa olmak üzere tüm 
mevzuatın demokratik de er ve il-
kelere uygun bir ekilde yeniden 
düzenlenmesi bugün ya adı ımız
Anayasa de i ikli inden sonra daha 
önemli hale gelmi tir. Hepimiz bi-
liyoruz ki, anayasalar toplumla bir 
sözle me metni olma iddiasındadır.
Devletle toplum arasında yapılacak
sözle me devletin topluma kar ı yü-
kümlülüklerini, toplumun ve birey 
olarak yurtta ların özgürlüklerini 
teminat altına alır. Bu sözle menin
en geni  tabana oturması me ruiye-
tini artıracak bir güç yaratacaktır.
Bu sebeple yeni anayasa yapılırken
TBMM’nin bütün unsurlarını kapsa-
yan, sivil toplumun taleplerini dik-
kate alan bir hazırlı a ihtiyaç vardır.

Anayasalar, temel metinlerdir, 
orada her eyi yazmak bazen do ru
olmayabilir. Ama unutmamak gere-
kir ki orada yer alan ifadeler sadece 
ve sadece insanların toplumsal, eko-
nomik, siyasal, bireysel özgürlükle-
rini düzenleyecek bir sadelikte ifade 

edilirse, yasa yapıcının i i de kolay-
la ır. Bunun için biz anayasaların
sade bir özgürlükler metni olmasını
istiyoruz.

Mesela anayasa metninde bir 
i çinin aynı i kolunda birden faz-
la sendikaya üye olamayaca ına
dair bir hükmün yer almasını do -
ru bulmuyoruz. Ama Anayasadan 
bu hüküm çıkarıldı diye, yerine bir 
kaos ortamının ikame edilmesini de 
do ru bulmuyoruz. Nitekim dün 
yapılan Üçlü Danı ma Kurulu top-
lantısında bu mesele tartı ılmı tır.
Memnuniyetle ö renmi  bulunuyo-
ruz ki, HAK- , D SK ve T SK de bu 
konuda bizimle aynı fikirdedir.

Bu ve benzeri örneklerle görü-
lece i gibi anayasaları temel ilke 
metinleri olarak de erlendirdi imiz
zaman ülkeyi sürekli anayasa tartı -
malarının içerisinden de çıkarmı  ve 
Meclisin yasama faaliyetleri ile so-
run çözme gücüne de katkı yapmı
oluruz diye dü ünüyorum.

kinci boyut, Türkiye’nin ekono-
mik kalkınma sorunları ile ilgilidir. 
Türk ekonomisinin sürekli büyüme 
e ilimine girdi i ifade edilmektedir. 

Burada önemli sorunlarımız vardır.
Ekonomik büyümenin önemli öl-
çüde dı a ba ımlı bir yapıda olması;
büyümeye ra men istihdam yaratma 
konusunda iyi bir performans gös-
terilememesi ekonomimizin ciddi 
meseleleridir. Bugün Türkiye’nin 
en büyük sorunu i sizliktir. Bu aynı
zamanda bize büyüme modelinde 
ciddi bir sorunun oldu unu da gös-
termektedir.

Di er bir mesele ise gelir da ı-
lımı meselesidir. Gelir da ılımını
olumsuz etkileyen temel faktörler-
den birisi uzun yıllardır takip edilen 
neoliberal iktisat politikalarının ese-
ri olarak ortaya çıkan ta eronla ma,
özelle tirme ve sendikasızla tırma
uygulamalarıdır.

Ben bu sorunların çözülmesi için 
neoliberal politikalar yerine sosyal 
diyalo a açık, sosyal politikalar-
la desteklenmi  yeni bir büyüme 
anlayı ına ihtiyaç duydu umuzu
dü ünüyorum. Bunun gerçekle ti-
rilebilmesi için öncelikle sendikal 
özgürlüklerin teminat altına alınma-
sı gerekmektedir. Ta eronla manın
ve kayıtdı ı ekonominin panzehiri 
sendikala madır. Yapılacak yasal 

Prof. Dr. Hüseyin Akyıldız
Süleyman Demirel Üniversitesi BF ÇEKO Bölüm Ba kanı

Prof. Dr. Hasan B C O LU
Süleyman Demirel Üniversitesi BF Dekanı
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düzenlemelerde i çinin sendikaya 
üyeli i teminat altına alınmadı ı
sürece örgütlenme özgürlü ü ka ıt
üzerinde kalacaktır. Türkiye’deki 
yaygın i sizlik çalı anların i ini kay-
betme tehdidi olarak kullanılmama-
lı, yaygın i sizli e çözüm adı altında
çalı ma ya amında kuralsızlı a daha 
geni  kapılar açılmamalı, çalı anla-
rın kazanılmı  hakları istihdam so-
rununa çözüm arayı larının konusu 
haline getirilmemelidir.

Bugün dünyada ‘insan onuruna 
yakı an i ’ kavramı tartı ılmakta-
dır. 7 Ekim ILO’nun ‘insan onuru-
na yakı ır i  günü’dür. Biz bugün 
hala i çinin temel özgürlüklerine 
ili kin sorunlardan bahsediyorsak, 
Türkiye’de alınması gereken çok yol 
var demektir. Siyasetçilerin, ülkeyi 
yönetenlerin, demokrasinin gere i
olarak her eyden önce bu temel öz-
gürlük alanlarına duyarlılık göster-
meleri gerekti ine inanıyorum.

Üçüncü boyut ise toplumsal geli -
me alanında ya adı ımız sorunlardır. 
Türkiye’nin temel sosyal sektörlerde, 
yani sosyal güvenlik, sa lık, asgari 
bir gelir düzeyi ve fırsat e itli i konu-
larında önemli sorunları oldu u her-
kes tarafından kabul edilmektedir. 
Bilhassa Türkiye’nin hızlı bir ekilde 
kentli bir toplum olmaya gitti i bir 
a amada bu sorunların çözülmemesi 
ya da bu alanda ortaya çıkan talep-
lerin kar ılanmaması ciddi toplumsal 
bunalımlara yol açmaktadır. Ülkemiz 
hem toplumsal dayanı ma duyguları,
hem geleneksel aile de erleri etrafın-
da bu sosyal sorunların bir ço unu 
ikame edecek imkanları belli ölçüde 
de olsa bulmayı becermi tir. Fakat 
kentli bir toplumda artık bu gele-
neksel kurumların toplumsal talep-
leri kar ılama seviyesi giderek gerile-
mektedir. Bu bakımdan Türkiye’nin 
sosyal ve ekonomik geli me progra-
mının yanında mutlaka bir sosyal ge-
li me stratejisine ihtiyacı vardır.

Biz sendikaların talepleri gelir 
da ılımından sosyal güvenli e, fırsat
e itli inden insan onuruna yakı ır
i e kadar sosyal geli meyi bir strate-
jiye dönü türecek talepler niteli in-
dedir. Ülkenin modernle mesinde
sosyal sektörlerin hak etti i imkana 
kavu ması için azami çaba gösteril-
mesi gerekmektedir.”

Açılı  konu malarının ardından
iki gün süren toplantılar dizisine 
geçildi. Bu toplantılardaki konu ba -
lıkları; “ sizlik ve stihdam; “Ça-
lı ma Sorunları”; “Sosyal Politika”; 
“Endüstri li kileri”; “  Hukukunun 
Güncel Sorunları”; “Makro Ekono-
mi ve stihdam” ve “Sosyal Güvenlik 
Sorunları” olarak belirlendi.

Ayrıca Çalı ma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Dinçer, müste ar ve ge-
nel müdürlükleri nezdinde ö retim
üyeleri ile birlikte anayasa de i ik-
likleri üzerine kapalı de erlendirme
toplantısı yaptılar.

Kongreye Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Bakanlık Müste arı ve bürokratlar da katıldı.



TÜRK-  Bölge ube Yöneti-
cileri E itim Seminerleri’nin 
ilki 13-14 Ekim 2010 gün-

lerinde, stanbul bölgesi merkez ve 
ba lı illerin sendika ube yönetici-
lerinin katılımlarıyla TÜRK-  Sam-
sun E itim Merkezi’nde yapıldı. E i-
tim seminerinin açılı  konu masını
yapan TÜRK-  Genel E itim Sekre-
teri sa Gök özetle unları ifade etti:

“Küreselle meyle kurulan yeni 
dünya düzeni insanlara ve ülkele-
re yoksulluk ve sava  getirdi. IMF, 
Dünya Bankası gibi kurulu ların uy-
guladıkları politikalar sonucunda en 
zengin ve en yoksul ülkeler arasın-
daki gelir farkı 30’dan 60 kata çık-
mı 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.

TÜRK- ’in yaptı ı ara tırmaya 
göre, ülkemizde açlık sınırı 816 lira, 
yoksulluk sınırı 2.658 lira, asgari üc-
ret ise 599 liradır. Yoksulluk sınırının
üstünde bir gelire sahip olan ailelerin 
oranı sadece yüzde 20’dir. Türkiye 
refah bakımından 2007 yılında 104 
ülke arasında 45. sırada iken, 2009 
yılında 69. sıraya dü mü tür. Bu 

tabloyu uzatmak mümkün. Kısaca, 
Türkiye’de ve dünyada ba ta emek 
sömürüsü olmak üzere, her alanda 
bir sömürü düzeni ya anmaktadır.

1980’li yıllardan günümüze kü-
reselle me sürecinde, uluslararası
ölçekte ekonomik ili kiler, bunun 
yanı sıra teknolojideki geli meler
sonucunda yaratılan yeni endüstri-
yel ili kiler düzeni, hiç ku kusuz
çalı ma hayatını ve sendikaları da 
farklı boyutlarıyla etkilemektedir. 
Bu süreçte meydana gelen de i ik-
likler; istihdamın sanayiden hizmet 
sektörüne yönelmesi, esnek üretim 
biçimlerinin yaygınla ması, emek 
piyasası ve çalı ma ko ullarının i çi-
ler, çalı anlar ve sendikalar aleyhine 
düzenlenmesi eklinde sıralanabil-
mektedir.
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 Gök: “Sendikal haklar geli tirilmeden,
özgürlüklerden söz edilemez”

TÜRK-  Bölge ube Yöneticileri E itim Seminerleri Ba ladı
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Küreselle me ve yeni dünya düze-
nine ba lı olarak, Türkiye’de yaygın
özelle tirme uygulamalarıyla sosyal 
devlet anlayı ının terk edilerek dev-
letin kamusal alandan çekilmekte 
oldu u, sosyal güvenlik ve çalı ma
haklarının daraltıldı ı, ta eronla -
manın yaygınla tı ı, endüstriyel 
ili kilerin ve çalı ma hayatının i ve-
renler lehine esnekle tirildi i, eko-
nomik krizlerin sıkla tı ı, ekonomik 
krizlerin faturasının çalı anlara çıka-
rıldı ı, ücretlerin dü ürüldü ü, i ten
çıkarmaların yo unla tı ı, yoksul ve 
i siz sayısının arttı ı, sendikalı üye 
sayısının azaldı ı, örgütlenme önün-
deki engellerin sürdü ü olumsuz bir 
tablo ortaya çıkmaktadır.

Sendikal haklar geli tirilmeden,
özgürlüklerden söz edilemez. Sen-
dikaların üye kaydetmeleri, toplu 
i  sözle me yapmaları konusunda 
de i ik süreçler ve zorluklar bulun-
maktadır. 4857 sayılı  Kanunu ile 
birlikte çalı ma ko ullarında yapılan
de i iklikler örgütlenme özgürlü ü-
nü olumsuz yönde etkilemi , esnek 
çalı manın yasal statüye kavu turul-
ması sunucunda ta eron çalı tırma
yaygınlık kazanmı tır. Sendikaya 

üye olma i ten çıkarılma ile sonuç-
landırılması kar ısında hangi de-
mokratikle meden ve özgürlükten 
söz edebiliriz. Demokratik sitemin 
en temel kurumu olan sendikalar 
korunmadı ı ve çalı anlara güvence-
ler sa lanmadı ı sürece, ekonomik 
ve sosyal haklar tehlikededir.

Yeni endüstriyel ili kiler düzeni, 
küresel geli melerin aktif bir biçimde 
izlenmesini, yeni endüstriyel ili ki-
ler düzeninin çalı ma hayatına yap-
tı ı etkilerin incelenmesi sonucunda 
sendikaların yeniden yapılanmasını,
bu çerçevede sendikal e itim ve sen-
dikal örgütlenme faaliyetlerinin sor-
gulanmasını, ihtiyaç duyulan yeni 
perspektiflerin belirlenmesini ve 
e itim ve örgütlenme çalı malarının
ülke ölçe inde yaygınla tırılmasını
gerektirmektedir. TÜRK-  bu yak-
la ımdan hareketle bir dizi toplantı
gerçekle tirmi , yeni endüstriyel 
ili kiler düzeninin çalı ma hayatına
ve sendikalara etkilerini, günümüz 
sendikal yapıları tanımlayan ölçüt-
leri, e itim ve örgütlenme önündeki 
engelleri ve sorunları tartı mı , sen-
dikal e itim ve örgütlenme faaliyet-
lerinin önemi üzerinde durmu tur.

Abant’ta düzenledi imiz TÜRK-
Genel E itim ve Te kilatlandırma
Sekreterleri toplantısında gerçekle -
tirdi imiz grup çalı malarında da bu 
husus üzerinde durduk ve bu yönde 
raporlar hazırladık.

Çalı ma hayatının gündeminde 
olan  Sa lı ı ve Güvenli i Yasa Ta-
sarısı üzerinde durmak istiyorum. 
Günümüzde özelle tirme, ta eron-
la tırma, sendikasızla tırma ve es-
nek çalı ma biçimleri Türkiye’de 
sa lıksız ve güvenliksiz bir çalı ma
hayatını i çilere dayatmaktadır. Ni-
tekim son yıllarda meydana gelen i
kazalarında onlarca i çi hayatlarını
kaybetmi , onlarcası sakatlanmı tır.
Konfederasyon olarak bu tabloya 
her platformda i aret ettik, raporlar 
hazırladık, 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, sveç, Finlandiya gibi 
geli kin Avrupa Birli i ülkelerinde-
ki gibi, müstakil bir çi Sa lı ı ve 
Güvenli i Kanunu’nun en kısa za-

E itim seminerine katılanlara sertifi kaları Genel E itim Sekreteri sa Gök ve 6. Bölge Temsilcisi smail Ek io lu
tarafından verildi.
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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 bırakılma-
masını, i  sa lı ı hizmetlerinin i çi
sayısı ve i letme büyüklü ü ne olur-
sa olsun tüm i yerlerine, kamu-özel 
tüm çalı anlara yaygınla tırılmasını
talep ediyoruz.

Asgari ücret konusu en temel 
konularından biridir. Çalı anlar açı-
sından temel bir gösterge olan asgari 
ücretin daha iyi ko ullara getirilmesi 
için mücadelemizi sürdürüyoruz. Son 
yıllarda gündeme getirilen ve bazı
çevrelerce desteklenen bölgesel asga-
ri ücret tartı malarını riskli ve gerek-
siz bir öneri olarak de erlendiriyo-
ruz. Öncelikle bu öneri üniter devlet 
yapımıza aykırılık te kil etmektedir. 
TÜRK-  olarak ücretlerin temelini 
olu turan asgari ücrette farklılık ön-
görecek hiçbir öneriyi kabul etmeye-
ce iz. Bölgesel farklılıkları da azaltan 
ulusal asgari ücretin sürdürülmesi ve 
sosyal adaletin sa lanması için tek bir 

asgari ücreti savunmaya devam ede-
ce iz. Gazi Üniversitesi’nden bir ho-
camıza “Asgari Ücret’in Kapsamı ve 
Vergi Dı ı Bırakılması Yönünde Mali 
De erlendirme” ba lıklı bir çalı ma 
yaptırıyoruz. Pek çok geli mi  ülke-
de asgari ücret vergi dı ı bırakılmı -
tır. Asgari ücretin vergi dı ı bırakıl-
ması yönünde siyasi partiler ve çe itli 
çevreler olumlu görü  belirtmelerine 
ra men, bu husus bürokrasi tarafın-
dan engellenmektedir. Bu çalı mada, 
vergi adaletinin tam sa lanması için 
asgari ücretin vergi dı ı bırakılması
gerekti i ortaya konacak ve yakında 
toplanacak olan Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu çalı maları öncesinde bu 
bilimsel çalı mayı sonuçlandıracak, 
kitap haline getirerek kamuoyuyla 
payla aca ız.

Bu yakla ım ve görü  çerçeve-
sinde, sendikal e itimin içeri ini,
sendikaların ilgi alanına giren ve 
toplum hayatını, çalı ma hayatını
yakından ilgilendiren geni  bir konu 
yelpazesi olu turmaktadır. Önü-
müzdeki çalı ma dönemi, TÜRK-
e itim ve örgütlenme çalı malarının

temel stratejisinin ortaya çıkarılaca-
ı ve bunun uygulanaca ı bir dönem 

olarak önem ta ımaktadır. Bu ne-
denle, i çi-sendika-konfederasyon
ili kilerini de güçlendirecek bir bi-
çimde örgütlü toplumun kazanım-
larının korunmasına, hakların ve 
özgürlüklerin geli tirilmesine yo un
çaba gösterilmeliyiz.”

Yakla ık 60 sendika ube yöneti-
cisinin katıldı ı e itim seminerinde 
u konular i lendi: Prof. Dr. Vedat 

Bilgin “Yeni Endüstriyel li kiler
Düzeni”, TÜRK-  Sosyal Güvenlik 
Danı manı Celal Tozan “Sosyal Gü-
venlik Uygulamaları ve Çalı anlara
Yansıyan Sorunlar”, TÜRK-  Kadın

çiler Bürosu Uzmanı Hülya Uzuner 
“Çalı ma Hayatında Kadınlar: So-
runlar ve Çözüm Yolları”, TÜRK-
E itim Uzmanı Özcan Karabulut “
Sa lı ı ve Güvenli inde Yeni Risk-
ler, Yeni htiyaçlar”, TÜRK-  Ara -
tırma Müdür Yardımcısı Namık Tan 
“Çalı ma Hayatını Etkileyen Sosyal 
De i iklikler”, Doç. Dr. Aydın Ba -
bu  “Ödünç çilik ve Alt veren
li kilerinden Do an Sorunlar.”

E itim seminerine katılanlar toplu halde.



Türkiye-Avrupa Birli i Kar-
ma sti are Komitesi 28. 
Toplantısı 13-14 Eylül 2010 

günlerinde skoçya’nın Edinbur-
gh kentinde yapıldı. “Türkiye ve 
AB’de Kayıt Dı ı Ekonomi”, “AB ve 
Türkiye’de Kadınların Hakları ve 
Rolü” ve “Türkiye ve AB’de Gıda
Güvenli i” konularının görü üldü-
ü toplantıda TÜRK- ’i Genel Mali 

Sekreteri Ergün Atalay temsil etti.

AB kanadı E  Ba kanı Sandy Boy-
le açı  konu masında, Türkiye’nin 

son kırk be  günde Anayasa de i-
ikli ine ili kin referanduma yo-
unla tı ını, demokrasiyi güçlen-

dirme amacı ta ıyan adımları K K
AB kanadı olarak desteklediklerini 
ifade etti. Referandumdan Anayasa 
de i ikli inin kabulü yönünde bir 
sonuç çıkmasını, mevcut sorunların
çözümü için atılmı  bir adım olarak 
gördüklerini belirten Boyle, “Bu 
mutlak sonuç de ildir, fakat do ru
olan yol budur” dedi. Ekonomik 
ve Sosyal Konsey’e ili kin ifadele-

rin Anayasa de i iklik paketi içe-
risinde yer almasını memnuniyetle 
kar ıladıklarını dile getiren Boyle, 
Haziran ayında Çalı ma Bakanı ile 
yaptıkları görü mede, çalı ma ya a-
mına ili kin yasal düzenlemelerin 
ILO ölçütlerine göre düzenlenece i
beklentisi içinde olduklarını, fakat 
bu beklentilerinin hayal kırıklı ıyla
sonlandı ını söyledi.

Türkiye kanadı E  Ba kanı, T SK
Yönetim Kurulu Ba kanı Tu rul
Kutadgobilik, AB’in her türlü açı-
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TR-AB K K Toplantısı Yapıldı

Kayıt dı ı ekonomi ve kadın hakları
masaya yatırıldı
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dan çok büyük bir tek pazar oldu-
unu, Türkiye’nin ise AB’nin altıncı

G-20’nin ise on altıncı büyük eko-
nomisi haline geldi ini vurguladı.
Kutatgobilik, 2012 stratejisi kap-
samında Türkiye’de insan kaynak-
larının geli tirilmesi ve demografik 
avantajın kullanılması, kadınların
ve gençlerin emek piyasasına etkili 
bir ekilde dâhil edilmesini istedi.

Avrupa Komisyonu Geni le-
me Genel Müdürlü ü Yöneticisi 
Alexandra Cas Granje sözlerine 
AB’nin 2004 yılındaki be inci geni -
lemesinden söz ederek sunumuna 
ba ladı. Be inci geni lemede on iki 
ülkenin üye oldu unu, AB’nin bu 
on iki ülkeyi benimseyebildi ini ve 
söz konusu geni le me sonucunda 
AB’ye üye olmak isteyen aday ülke-
lere daha sıkı kuralların getirildi ini
ifade etti. Granje, AB’de artık geni -
lemenin yüksek öncelikli bir konu 
olmadı ını, bunun ülkeden ülkeye 
göre de i en ikili ili kilere ba lı ol-
du unu vurguladı. Hem Türkiye’nin 
hem de di er aday ülkelerin benzer 
ko ullarda müzakereleri sürdürdü-
ünü dile getiren Granje, 2005’in 

Türkiye açısından önemli bir yıl
oldu unu, müzakerelerin bu tarih-
te ba ladı ını, Türkiye’nin geni  bir 
ekonomiye sahip olmasına ra men
reformların zor ilerledi ini hatırlat-
tı. Anayasa de i ikli inin önemli bir 
araç olabilece ini, adli kurumlarla 
ilgili reformların, kamu idaresinde-
ki reformların ve omdbusmanlı ın
olu turulmasının önemli oldu u-
nun altını çizen Granje, Anayasa 
de i iklik paketinde, kamu çalı an-
larının toplu sözle meden yararla-
nabilmesi gibi önemli ba lıkların
yer aldı ını vurguladı. Dü ünce,
örgütlenme, basın, inanç özgürlü ü
gibi konuların ciddiyetle ele alınıp
uygulamaya konulmasını öneren 
Granje, sözlerine “Türkiye’nin iç 
meselelerine ili kin yorum yapmı-
yorduk, ancak sivil bir Anayasa ya-
pılabilirse sevinece imizi belirtiriz” 

eklinde devam etti. Granje ayrıca
“Ergenekon” davasından tutuklu 
200 ki inin haklarının tam olarak 
korunup korunmadı ı hakkında da 
üpheleri oldu unu söyledi. Granje 

ifade ve örgütlenme özgürlü üne
ili kin olarak TCK’nin 301 sayılı
maddesinin de i tirilmesi gerek-
ti ini dü ündüklerini belirtirken, 
Türkiye’de sivil toplum katılımının
artmasını ümit ettiklerini dile getir-
di. Granje, “AB içinde kimi ülkeler 
Türkiye’nin AB üyeli ine kar ı olsa 
bile nihai karar AB’nin olacaktır”
dedi. AB-Türkiye arasında siyasi 
diyalog geli tirildi. Kilit husus Tür-
kiye toplumunda mutabakatın sa -
lanmasıdır. Kıbrıs meselesi çözü-
lürse di er meseleler de çözülür, AB 
üyesi bir ülkeyi tanımayan ba ka bir 
ülkenin AB’ye üye olması imkânsız-
dır, bu nedenle Kıbrıs, AB üyelik 
sürecinde, Türkiye’nin önündeki en 
büyük sorun olarak yer almaktadır”
ifadeleriyle sonlandırdı.

Türkiye’nin AB lerinden So-
rumlu Genel Sekreteri Volkan Boz-
kır, K K’in sivil toplumu AB-Tür-
kiye müzakere sürecinde bir araya 
getiren önemli bir yapılanma oldu-
unu belirtirken Anayasa referan-

dumuna ili kin tartı maların geride 
bırakılıp, söz konusu de i ikliklerle
Türkiye’nin nasıl daha demokratik 
bir ülke haline getirilebilece i için 
çaba sarf edilmesi gerekti ini ifade 
etti. Katılım sürecine ili kin iyim-
ser veya kötümser olmak de il ger-
çekçi olmak gerekti ini dile getiren 
Bozkır, Türkiye’nin genç nüfus gibi 
avantajları oldu unu, Türkiye’deki 
üniversitede sayısının artı ının
olumlu sonuçları olaca ını belirtti.

Söz konusu oturumun sonun-
da E  Ba kan Sandy Boyle 2821 ve 
2822 sayılı Kanunlarda de i iklik
yapılmasını önemli bulduklarını
ifade etti.

Birinci çalı ma oturumunda, ra-
portörler Wolfgang Grief ve Rıfat

Hisarcıklıo lu’nun kayıt dı ı istih-
dama ili kin hazırlamı  oldukları
ortak rapor sunuldu. Kayıt dı ı is-
tihdamın sosyoekonomik birçok 
sorunu beraberinde getirdi i hatır-
latılan sunumda, kayıt dı ı istih-
damın çözülmesinin bir demokrasi 
sorunu oldu u vurgulandı.

kinci çalı ma oturumunda ra-
portörler Gülseren Onanç ve Jan 
Olsson “AB ve Türkiye’de Kadın
Hakları ve Rolü” ba lıklı ortak ra-
poru sundu. Sunumda, raporun 
amacının, kadın haklarının ve top-
lumsal cinsiyet e itli inin Türkiye-
AB ili kileri bakımından önemli 
bir mesele olarak altının çizilmesi 
oldu u ifade edildi. Kadına yönelik 
iddetten, kadının hem i çi hem de 

i veren statülerinde, emek piyasa-
sında yer almalarına ili kin görü -
lere, kadın eme inin ücretsiz aile 
i çisi olarak çalı masının ortaya çı-
kardı ı sorunlara kadar farklı konu-
lar rapora ili kin sunumlarda dile 
getirildi. Raportör Gülseren Onanç, 
ba kanı oldu u Türkiye Kadın Gi-
ri imciler Derne i’nin, kadın istih-
damına ili kin “Çalı mak stiyoruz”
ba lıklı kampanyadan söz etti. Hem 
AB’de hem de Türkiye’de ilgili eko-
nomik ve sosyal komitelerde ka-
dınların daha fazla temsil edilmesi 
gerekti i, ayrıca temsilin Türkiye 

 Kurumu’nda da geli tirilmesi ge-
rekti i ilgili sunumlarda ifade edi-
lirken; “AB katılım sürecinde cinsi-
yet konularında birikime sahip bir 
kadın yardımcı müzakerecinin gö-
revlendirilmesi de cinsiyetin AB ka-
tılım sürecine bir paralel perspektif 
olarak dâhil olmasına yardımcı ola-
bilir” sözleri dile getirildi. Çalı ma
ya amında kadınlar ve erkekler ara-
sında dengeli bir yapı kurulana ka-
dar pozitif ayrımcılık uygulanması
ve devletin bunu te vik etmesi ge-
rekti i vurgulanarak rapora ili kin
sunumlar sonlandırıldı.

K K’in 29. Toplantısı 2011 yılın-
da Türkiye’de gerçekle tirilecek.



Çalı ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer ba -
kanlı ında, TÜRK-  Genel 

Ba kanı Mustafa Kumlu, D SK Ge-
nel Ba kanı Süleyman Çelebi, Hak-

 Genel Ba kanı Salim Uslu, T SK
Yönetim Kurulu Ba kanı Tu rul Ku-
datgobilik ile bakanlık bürokratları-
nın katıldı ı Üçlü Danı ma Kurulu 
toplantısı yakla ık 4 saat sürdü.

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Ömer Dinçer, ‘’Üçlü Danı ma
Kurulu olarak Türkiye’nin ça da ,
geli mi  ülkelerin sahip oldu u te-
mel hakları ve evrensel standartları
içeren yeni bir anayasaya ihtiyacı ol-
du u kanaatini ta ıyoruz’’ dedi.

Dinçer, Üçlü Danı ma Kurulu 
toplantısının ardından yaptı ı açık-
lamada, toplantıda Anayasa de i ik-
li i sonrası yapılacak yeni düzenle-
melerin çalı ma hayatına etkileri ve 
i kolları istatistikleri ile yetki tespit 
sistemi konularında bakanlıklarının
yaptı ı çalı maları görü tüklerini

bildirdi. Dinçer, Anayasadaki de i-
iklikleri çalı ma hayatındaki hak ve 

özgürlükleri artıracak nitelikte bul-
duklarını belirtti.

Birden çok i çi sendikasına üye-
lik, birden çok toplu sözle me, genel 
grev, dayanı ma grevi gibi konuların
yansımalarının iyi ekilde de er-
lendirilmesi kanaatinde olduklarını
vurgulayan Dinçer, ‘’Aramızda pren-
sip kararı olarak özetle unu belirle-
dik. Temelde birden çok sendikaya 
üyeli i ya da birden çok sözle me-
nin kar ısında de iliz. Ancak bunla-
rın nasıl uygulanaca ına dair genel 
bir çerçevenin çizilmesi kanaatini 
ta ıyoruz’’ diye konu tu.

Konfederasyon ba kanlarının bir 
i yerinde aynı görevi kapsayan bir-
den çok sendikaya üye olmayı, bir-
den çok sözle meyi uygun görme-
diklerini dile getiren Bakan Dinçer, 
ancak birbirinden farklı i  kolların-
da sendika üyeli i, kapsamları farklı
birden çok toplu i  sözle mesi ya-

pılabilece i kanaatinde olduklarını
söyledi. Bakan Dinçer, öyle devam 
etti:

‘’Örne in gıda sektöründe çalı an
herhangi bir i çi, o sektörde olmak-
la birlikte elektrik teknisyeni olarak 
görev yapıyorsa hem gıda sektörün-
deki bir sendikaya üye olabilece ini
hem de varsa kendi mesle i ile ilgili 
sendikaya üye olabilece ini kabulle-
nebiliyoruz. Ancak gıda sektöründe 
olan bir i çinin yine gıda sektöründe 
ba ka bir sendikaya üyeli inin çok 
uygun olmayaca ını ve bunun bir 
karga aya sebep olabilece ini dü ü-
nüyoruz. Üzerinde durdu umuz te-
mel husus, bunların temel çerçevele-
rinin iyi çizilmesi oldu. Biz bundan 
sonraki çalı malarımızda hem iki 
sendikaya üyelik, hem birden çok 
sözle me yapılması hem de genel 
grev, dayanı ma grevi konularında
genel çerçevenin ne olaca ını belir-
leyece iz. Kendi aramızda tartı ma-
larımızı yürüterek neticelendirmeye 
çalı aca ız.’’
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 sa lı ı ve güvenli i konularının
ele alındı ı Üçlü Danı ma Kuru-
lu, 14 Temmuz 2010 günü Çalı -

ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer ba kanlı ında toplandı. Top-
lantıya i çi kesimini temsilen TÜRK-

 Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, 
Hak-  Genel Ba kanı Salim Uslu ve 
D SK Genel Ba kanı Süleyman Çe-
lebi, i veren kesimini temsilen T SK
Yönetim Kurulu Ba kanı Tu rul Ku-
datgobilik katıldılar.

Türkiye’de son yıllarda meydana 
gelen ölümcül i  kazalarına dikkat 
çeken Genel Ba kan Kumlu, “Küre-
selle en dünyada her alanda maliyet-
lerin dü ürülmesi temel hedef haline 
gelmi tir. Maliyetlerin ilk dü ürül-
dü ü alan i  sa lı ı ve güvenli i ala-
nıdır. Günümüzde açlık ve i  kazası
riski arasında tercih yapmaya zorla-
nan insanlar, i  sa lı ı ve güvenli i
önlemlerinin olmadı ı i yerlerinde
çalı maya zorlanmaktadır. Nitekim, 
son yıllarda Davutpa a’da, Tuzla 
tersanelerinde, Bursa’nın Mustafa-
kemalpa a, Balıkesir’in Dursunbey, 
Zonguldak’ın Karadon ve en son 
Ke an’da maden ocaklarında meyda-
na gelen i  kazalarında onlarca i çi
hayatlarını kaybetmi , onlarcası sa-
katlanmı tır” dedi. Kumlu konu ma-
sında özetle u görü leri dile getirdi:

“Ulusal programla taahhüt edilen, 
i  sa lı ı ve güvenli i konusundaki 
Avrupa Birli i Direktifleri ile ilgili 
uyum çalı maları devam etmektedir. 
Uyum çalı maları sonucunda 30’dan 
fazla yönetmelik Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlü e girmi tir. An-
cak bu yönetmeliklerden bir bölümü 
Danı tay tarafından iptal edilmi tir.
Gelinen noktada, bir yandan 4857 
sayılı  Kanunu’nda i  sa lı ıyla ilgi-
li maddeler var, di er yandan hazırla-
nan  Sa lı ı ve Güvenli i Yasası ve 
yönetmelikler. Onaylanmayan ILO 
Sözle meleri de dikkate alınarak bu 
alandaki karı ıklı a bir an önce son 
verilmeli, uluslar arası standartlara 

uyum ve uygunluk içinde bir mev-
zuatı hayata geçirmeli ve en önemlisi 
etkili biçimde uygulanmalıdır.

Bilindi i gibi, ‘  Sa lı ı ve Gü-
venli i Kanunu Tasarısı’ taslak met-
ni, ilk kez 2006 yılında Ulusal 
Sa lı ı ve Güvenli i Konseyi ola an
toplantısında sosyal tarafların görü -
lerine sunulmu tu. Kanun Tasarısı
tasla ı 2008 yılına kadar birkaç kez 
de i tirilmi , 2008’de sosyal tarafla-
rın görü leri tekrar alınmı  ve Kanun 
Tasarısı’nın son ekli taraflara göste-
rilmeden TBMM’ye sunulmak üzere 
Ba bakanlı a gönderilmi tir. Bakan-
lı ımız tarafından 8 Temmuz 2010 
tarihinde taraflara gönderilen bir ya-
zıyla,  Sa lı ı ve Güvenli i Kanunu 
Tasarısı tasla ı hakkında yeniden gö-
rü  istenmi tir. Öncelikle belirtmeli-
yiz ki, tasarı tasla ının 28. maddesi-
nin 1-a fıkrasında yer alan ve 4857 
sayılı  Kanunun 2. maddesinin 6. 
fıkrasının birinci cümlesinde geçen, 
‘veya asıl i in bir bölümünde i letme-
nin ve i in gere i ile teknolojik ne-
denlerle uzmanlık gerektiren i lerde
i  alan’ ibaresini ‘veya asıl i in bir bö-
lümünde i in gere i veya teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren i ler-
de i  alan’ olarak de i tirmeyi öngö-
ren de i iklik Konfederasyonumuz 
tarafından asla kabul edilemez.

Bilinece i üzere bu konu 4857 
sayılı  Kanunun kabulünden bu 
yana gerek  Mahkemeleri ve Yük-
sek Yargı Organlarında, gerek akade-
mik ve gerekse sendikal çevrelerde 
yo un bir ekilde tartı ılmı , sonuçta 
yüksek yargı maddenin bu cümlesi 
içinde geçen ile ibaresini ve olarak 
kabul etmi  ve madde içersinde anı-
lan tüm artların bir arada gerçek-
le mesi ko ulunu aramı tır. Madde 
içinde yapılmak istenen de i iklik ile 
maddenin içeri i bo alacak ve ‘i let-
menin ve i in gere i gibi’ gibi soyut 
bir gerekçeye dayanılarak alt i veren-
lik yolu açılacaktır. Maddenin amacı
ve baskın unsuru ‘teknolojik neden-
lerle uzmanlık gerektiren i lerde’ alt 

i verenlik uygulamasının yapılabil-
mesidir. Bu nedenle  Sa lı ı ve Gü-
venli i Kanunu Tasarısı ile do rudan
ilgisi olmayan ve sosyal tarafların en 
fazla üstünde tartı tıkları ve nihaye-
tinde yüksek yargı uygulaması ile içi 
doldurulmu  bir kanun hükmünü 
yeniden belirsizli e sürüklemeye ça-
lı manın gerekçesi Konfederasyonu-
muz tarafından anla ılamamı tır.

 Sa lı ı ve Güvenli i Kanunu 
Tasarı Tasla ı ile yapılmak istenen 
bu de i iklik çalı ma barı ını bozu-
cu oldu u gibi en ba ından itibaren 
ba ımsız bir  Sa lı ı ve Güvenli i
kanunu için destek vermi  olan Kon-
federasyonumuz açısından da son 
derece üzücü ve kaygı vericidir. Bu 
nedenle bahsi geçen de i ikli in ta-
sarı tasla ı metni içerinden çıkarıl-
masını talep ediyoruz.”

Çalı ma hayatında i sizlik so-
rununun ardından gelen en önemli 
sorunun i  sa lı ı ve güvenli i oldu-
unu belirten Çalı ma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanı Ömer Dinçer ise öyle
konu tu:

“Tüm dünyadaki verilerle kı-
yaslandı ı zaman ülkemiz özellikle 
ölümle neticelenen i  kazaları açı-
sından oldukça vahim bir sonuç or-
taya çıkıyor. ILO’nun verilerine göre, 
2003-2008 yılları arasında i  kazası
oranları itibarıyla oldukça sorunlu 
bir ülke oldu umuzun belirlendi i
ortaya çıkıyor. Gerçekten Hindistan 
ve Rusya’dan sonra ölümlü i  kaza-
larında üçüncü sırada yer alıyoruz.
Halbuki, geli mi  ülkelerde i  ka-
zalarıyla ilgili tedbirlerini ba arıyla
yürüten ngiltere gibi ülkelerde bu 
oran yüzde 1’in altında. Almanya’da 
yüzde 2.5 civarında, Fransa’da yüzde 
3.5 civarında, spanya’da yüzde 4 ci-
varındayken ülkemizde yüzde 9.5-10 
civarında bulunuyor.”

TÜRK- ,  Sa lı ı ve Güvenli i
Yasa Tasarı Tasla ına ili kin görü le-
rini bir rapor halinde Üçlü Danı ma
Kurulu’na sundu.

Üçlü Danı ma Kurulu
 Sa lı ı ve Güvenli ini Görü tü
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Türkiye’de  Sa lı ı ve Güvenli inde Mevcut 
Durum

 sa lı ı ve güvenli i konusu üretim süreçleri-
ni, üretim yöntemlerini, verimlili i, ergonomi vb. 
alanları ilgilendiren boyutlarıyla çalı ma hayatının
en temel konularından biridir. Çevre, i  sa lı ı ve 
güvenli i konularına gereken önem verilmedi in-
de, bu alandaki sorunlar kendini i  kazaları, meslek 
hastalıkları, ölümler, yaralanmalar, çevre kirlili i ve 
üretim kaybı eklinde göstermektedir.

2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ista-
tistiklerine göre, Türkiye’de 72.963 i  kazası, 539 
meslek hastalı ı olgusu meydana gelmi , bunların
866’sı ölümle sonuçlanmı tır. Ülkemizde SGK tara-
fından tutulan istatistikler sadece sigortalı i çilerle
sınırlıdır. SGK verilerinin sadece sigortalıları kap-
sadı ı, sigortalıların sayısının da yakla ık 9 milyon 
ki i oldu u, buna kar ılık toplam istihdamın yakla-
ık 22 milyon ki i oldu u dü ünülürse, gerçekte i

kazaları ve buna ba lı olarak ölümlerin, meslek has-
talıklarının çok daha fazla oldu u anla ılmaktadır.

Öte yandan, Türkiye statistik Kurumu (TÜ K)
tarafından ilk defa yapılan, 2007 yılı Nisan, Mayıs
ve Haziran dönemini alan “  Kazaları ve e Ba lı
Sa lık Problemleri” konulu ara tırmaya göre, her 
100 çalı andan 2.9’u son bir yılda i  kazası geçir-
mi tir. Raporun en önemli iki noktası, i  kazası
geçirenlerin yüzde 56.6’sının on ki iden az çalı an
i yerlerinde meydana gelmesi ve i  kazası geçiren-
lerin yüzde 40.4’ünün geçirmi  oldu u kaza nede-
niyle i inden uzakla mı  olmasıdır. Raporun çarpıcı
noktalarından biri de, her 100 çalı andan 3.7’si ça-
lı tı ı i le ba lantılı olarak meslek hastalı ına yaka-
lanmasıdır.

Uluslararası Çalı ma Örgütü’nün (ILO) hazır-
ladı ı “Güvenlik Kültürü Raporu”na göre, meslek 
hastalıklarının tümü, i  kazalarının yüzde 98’i önle-
nebilir kazalardır. Nitekim, son yirmi yılda i  kaza-
larında Japonya ve sveç’te yüzde 20, Finlandiya’da 
ise yüzde 62 oranında bir dü ü  olmu tur. Bunun 
nedeni daha az i çinin tehlikeli i lerde çalı ması ve 
i yerlerinin daha güvenli hale getirilmesidir.

Anılan ülkelerin tersine Türkiye’de meydana ge-
len i  kazalarında ve ölümlerde artı  söz konusudur. 

Günümüzde özelle tirme, ta eronla tırma, sendika-
sızla tırma ve esnek çalı ma biçimleri Türkiye’de 
sa lıksız ve güvenliksiz bir çalı ma hayatını i çilere
dayatmaktadır. Türkiye’de kayıt dı ı ekonominin 
var oldu u bir yapıda, sosyal güvenlik haklarına
uyulmamakta, sigortasız, kaçak i çi çalı tırma yay-
gınla maktadır.

Küreselle en dünyada her alanda maliyetlerin 
dü ürülmesi temel hedef haline gelmi tir. Maliyet-
lerin ilk dü ürüldü ü alan ise, i  sa lı ı ve güven-
li i alanıdır. Günümüzde açlık ve i  kazası riski 
arasında tercih yapmaya zorlanan insanlar, i  sa -
lı ı ve güvenli i önlemlerinin olmadı ı i yerlerin-
de çalı maya zorlanmaktadır. Nitekim son yıllarda
Davutpa a’da, Tuzla tersanelerinde, Bursa’nın Mus-
tafakemalpa a, Balıkesir’in Dursunbey ilçelerinde ve 
en son Zonguldak Karadon’da kömür ocaklarında
meydana gelen i  kazalarında onlarca i çi hayatları-
nı kaybetmi , onlarcası sakatlanmı tır.

 kazalarının yakla ık yüzde 60’ı i yeri büyük-
lü ü 50’nin altında i çi çalı tıran i yerlerinde ger-
çekle mektedir. Türkiye i  kazalarında dünyanın en 
önde gelen ülkelerinden biri iken, meslek hastalık-
larında ise sonlarda gelmektedir. SGK 2008 yılı is-
tatistiklerine göre 539 meslek hastalı ı vakası tespit 
edilmi tir. Bu sayı Türkiye için oldukça dü ük bir 
sayıdır. Bunun nedeni meslek hastalı ı olgularının
saptanamamasıdır. Oysa geli mi  ülkelerde, örne-
in Almanya’da her yıl 40.000 meslek hastalı ı ol-

gusunun rapor edildi i bilinmektedir.

 Sa lı ı ve Güvenli inde ILO Sözle meleri,
AB Direktifleri ve Ulusal Mevzuat: Riskler ve 
htiyaçlar

Ça da  toplumlar insana ve çalı ana de er ve-
rerek, çalı ma hayatını çalı ma çevresiyle birlikte 
daha insancıl hale getirerek, ya am kalitesini yük-
selterek, verimlili i artırarak hedeflerine ula mak-
tadırlar. Uluslararası Çalı ma Örgütü (ILO), Dün-
ya Sa lık Örgütü (WHO), AB (Avrupa Birli i) gibi 
uluslararası kurulu ların çalı maları bu yönde olup 
sözle me, tavsiye kararları ve metinleri bu yöndedir. 
Avrupa Birli i’nde topluluk düzeyinde geli tirilen
ve yüksek bir koruma düzeyi içeren standartlardan 
biri de i  sa lı ı ve güvenli iyle ilgilidir.

TÜRK-  tarafından Üçlü Danı ma Kurulu’na Sunulan  Sa lı ı ve Güvenli i Raporu
(Temmuz 2010)

Türkiye’de  Sa lı ı ve Güvenli i:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri



 Sa lı ı ve Güvenli i Alanında Uluslararası
Belgeler, ILO Sözle meleri ve AB Direktifleri

Birle mi  Milletler (BM) nsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi: te sa lık ve güvenlik bir insan hakkı-
dır: yerinde sa lık ve güvenlik 1948 tarihli Birle -
mi  Milletler nsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde 
u ekilde yer almaktadır:

Madde 7: Bu sözle menin Taraf Devletleri, her-
kesin adil ve elveri li çalı ma ko ullarında, özellikle 
güvenli ve sa lıklı ortamlarda çalı ma hakkını ta-
nırlar.

Madde 23: Herkesin, kendi özgür seçimiyle be-
lirledi i bir i yerinde, adil ve elveri li çalı ma ko ul-
larında çalı ma hakkı vardır.

ILO / WHO Ortak Komitesi’nin  Sa lı ı Tanı-
mı: Ortak Komite’nin 1995 yılındaki 12. oturumda 
gözden geçirdi i tanım öyledir: “  sa lı ı, hangi 
i i yaparlarsa yapsınlar bütün çalı anların fiziksel, 
zihinsel ve sosyal refahlarının mümkün olan en 
yüksek düzeye çıkarılmasını ve burada tutulmasını;
çalı ma ko ullarından kaynaklanan sa lık sorunla-
rının önlenmesini; i çilerin fiziksel ve biyolojik ka-
pasitelerine uygun mesleki ortamlarda çalı tırılma-
larını; özetle i in insana, insanın da i ine uygun hale 
getirilmesini hedefler.

ILO Sözle meleri: ILO’nun i  sa lı ı ve güven-
li i alanındaki politikası temelde iki uluslararası
sözle me ve tavsiye kararlarında özlü bir biçimde 
görülmektedir. Bunlardan ilki, 1981 tarihli ILO’nun 
155 sayılı  Sa lı ı ve Güvenli i Sözle mesi ve 164 
sayılı Tavsiye Kararıdır. Bu sözle me ve tavsiye ka-
rarı, ulusal ölçekte bir güvenlik ve sa lık politikası
olu turulmasına olanak tanımakta, çalı ma ortam-
larının iyile tirilmesi, i  sa lı ı ve güvenli inin sa -
lanması için gerek hükümetler tarafından gerekse 
i yerlerinde yapılabilecekleri belirlemektedir. kinci
temel sözle me, 1985 tarihli ILO’nun 161 sayılı
Sa lı ı Hizmetleri Sözle mesi ve 171 sayılı Tavsiye 
kararıdır. Bu sözle me ve tavsiye kararı, i  sa lı ı ve 
güvenli i alanındaki uygulamalara katkıda bulun-
mak üzere i yeri bazında i  sa lı ı hizmetleri dü-
zenlenmesini öngörmektedir.

Türkiye, ILO’nun 155 ve 161 sayılı sözle mele-
rini imzalamı tır.

 sa lı ı ve güvenli iyle ilgili di er önemli söz-
le meler: ILO’nun 1988 tarihli 167 sayılı n aat -
lerinde Sa lık ve Güvenlik Sözle mesi ve 175 sayılı
Tavsiye Kararı.

ILO’nun 1995 tarihli 176 sayılı Madenlerde Sa -
lık ve Güvenlik Sözle mesi ve 183 sayılı Tavsiye ka-

rarı. ILO’nun 184 sayılı Tarımda Sa lık ve Güvenlik 
Sözle mesi. ILO’nun 187 sayılı  Sa lı ı ve Güven-
li ini Te vik Sözle mesi

Türkiye, i  kazalarının ve meslek hastalıklarının
en yo un oldu u bu üç alandaki ILO sözle melerini
ve 187 sayılı Sözle meyi henüz onaylamamı tır.

Avrupa Birli i Direktifleri: Ulusal programla 
taahhüt edilen, i  sa lı ı ve güvenli i konusundaki 
Avrupa Birli i Direktifleri ile ilgili uyum çalı mala-
rı devam etmektedir. Uyum çalı maları sonucunda 
30’dan fazla yönetmelik Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlü e girmi tir. Bu yönetmeliklerden pek 
ço u AB direktifi olup aynen çevrilmi tir. Anılan yö-
netmelikler i  sa lı ı ve güvenli i yönetmeli inden
ekranlı araçlara, gürültü, titre im, kimyasal madde-
ler, patlayıcı ortamlarda çalı malarla ilgili yönetme-
liklerden ki isel koruyucular, asbestle çalı malara
kadar farklı i kollarıyla ilgili yönetmelikleri kapsa-
maktadır. Konuyla ilgili 4 tebli  yayımlanmı tır.

Bu yönetmeliklerden  Sa lı ı ve Güvenli i Yö-
netmeli i (89/391/EEC) Danı tay 10. Dairesi’nin 
16.5.2006 tarih, 2004/1942 Esas ve 2006/3007 Ka-
rar sayılı kararıyla; yeri Sa lık Birimleri ve yeri
Hekimlerinin Görevleri ile Çalı ma Usul ve Esasla-
rı Hakkında Yönetmeli i i yeri hekimi tanımı, 18, 
19, 20, 25 ve 26. maddeleri;  Güvenli i ile Görevli 
Mühendis veya Teknik Elemanların Görevleri ile 
Çalı ma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik i
güvenli i uzmanı tanımı, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 ve 16. maddeleri iptal edilmi tir.

15. 08. 2009 tarihinde, yeri Sa lık Birimleri ve 
yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalı ma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik’in yerine çıkarılan -
yeri Sa lık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa lık ve 
Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerinin durdurulmasına Danı tay tarafından karar 
verilmi tir.

4857 Sayılı  Kanunu’nda  Sa lı ı ve Güvenli i
ile lgili Maddeler

4857 sayılı  Kanunun 5. bölümü i  sa lı ı ve 
güvenli iyle ilgili maddelerden olu maktadır. Ka-
nunla ilk defa i yerlerinde genel bir önleme poli-
tikası geli tirilmeye çalı ılmı tır, ancak bu alanda 
sıkıntılar sürmektedir.

4857 sayılı Kanunu’nun getirdi i en önemli 
yenilikler:

 –  sa lı ı ve güvenli i konusunda i verenin
e itim verme zorunlulu u,
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 –  sa lı ı ve güvenli i kurul kararlarının uy-
gulanma zorunlulu u,

 – yeri hekimi, i  güvenli i uzmanı çalı tırma
zorunlulu u,

 – Yakın, acil ve hayati tehlike kar ısında i çinin
çalı mama hakkıdır.

En önemli eksiklikler ise,

 – Kapsam sorunu:  sa lı ı ve güvenli ine ili -
kin düzenlemelerde devlet memurları, tarım
çalı anları vb. kapsam dı ı kalmı lardır,

 – Yaygınlık sorunu: 50 i çiden daha az i çi ça-
lı tıran i yerlerinde SG kurulu kurma, i yeri
hekimi ve SG uzmanı çalı tırma zorunlulu-
unun olmaması,

 – Yakın, acil ve hayati tehlike kar ısında i çinin
çalı mama hakkını düzenleyen maddenin uy-
gulanamamasıdır.

 Sa lı ı ve Güvenli i Kanunu’nun Çıkarılması
Yönünde Çalı malar

“  Sa lı ı ve Güvenli i Kanunu Tasarısı” taslak 
metni, ilk kez 21 Aralık 2006 tarihinde 6.sı yapılan
Ulusal  Sa lı ı ve Güvenli i Konseyi ola an top-
lantısında sosyal tarafların görü lerine sunulmu -
tur.  Sa lı ı ve Güvenli i Kanun Tasarısı 2008 
yılına kadar birkaç kez de i tirilmi , anılan yıl en 
son kurum ve kurulu ların görü leri tekrar alınmı
ve 2008 yılı sonunda Kanun Tasarısı’nın son ekli
sosyal taraflara gösterilmeden TBMM’ye sunulmak 
üzere Ba bakanlı a gönderilmi tir.

Ulusal  Sa lı ı ve Güvenli i Konseyi ve Kabul 
Edilen Eylem Planları

 sa lı ı ve güvenli inin tüm topluma mal 
edilmesi ve sorunların sosyal tarafların katılımıyla
çözümlenebilmesi, çalı anların sa lık ve sosyal re-
fahlarının temini için Sekizinci Be  Yıllık Kalkınma
Planı ve ILO’nun 155 sayılı Sözle mesi gere i Ulusal 

 Sa lı ı ve Güvenli i Konseyi kurulmu tur. Kon-
sey, 2005, 2006 ve 2007 yılı boyunca bir dizi top-
lantı yapmı , bu toplantılar sonucunda “Ulusal 
Sa lı ı ve Güvenli i Politika Belgesi”ni kabul etmi ,
bu belge do rultusunda 2006- 2008 Eylem Planını
belirlemi tir.

Buna göre;

 1. AB normlarına uygun bir  Sa lı ı ve Güven-
li i Kanunu çıkarılacak,

 2.  Sa lı ı ve güvenli ine ili kin düzenlemeler 
bütün çalı anları kapsayacak,

 3.  sa lı ı ve güvenli ine ili kin düzenlemeler 
bütün i yerlerine yaygınla tırılacak,

 4.  sa lı ı ve güvenli i hizmet birimleri etkin 
hale getirilecek,

 5.  kazaları sayısı en az yüzde 20 oranında
azaltılacak,

 6. Ülkemizdeki meslek hastalıkları tanı sistem-
leri geli tirilecek

 7. Ülkemizde kamu eliyle yürütülen SG teknik 
destek hizmetleri yüzde 20 artırılacak.

Bakanlı ın 2006-2008 Politika Belgesi’nde yer 
alan ulusal i  sa lı ı ve güvenli i hedefleri de er-
lendirildi inde;  Sa lı ı ve Güvenli i Kanunu’nun 
çıkarılamadı ı, i  kazalarının yüzde 20 oranında
azalmadı ı gibi, tam tersine bir artı  ya andı ı, mes-
lek hastalıkları tanı sisteminin geli tirilemedi i ve 
yaygınla tırılamadı ı görülmektedir.

Bakanlı ın en son hazırladı ı, Ulusal  Sa lı ı ve 
Güvenli i Politika Belgesi’nde (2009-2013) çe itli
hedeflere yer verilmektedir. Bu hedefler unlardır:

 1. SG Kanunu’nun yürürlü e girmesi ve ilgili 
mevzuat çalı malarının tamamlanması

 2. Yeni mevzuatın uygulanmasını sa lamak
amacıyla ilgili tarafların ve kamuoyunun bil-
gilendirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin Kon-
sey üyesi kurum ve kurulu lar tarafından yü-
rütülmesi

 3.  kazası oranının yüzde 20 azaltılması

 4. Beklenen ancak tespit edilememi  meslek has-
talı ı vaka sayısının yüzde 500 artırılması

 5. Sunulan SG laboratuar hizmetlerinin ula tı ı
çalı an sayısın yüzde 20 artırılması

 6. Ulusal Konsey üyesi kurum ve kurulu ların
yürüttükleri SG proje, e itim ve tanıtım faa-
liyetlerinin yüzde 20 artırılması.

Bakanlı ın hazırladı ı 2006-2008 Politika 
Belgesi’ndeki pek çok madde hayata geçirilmemi -
ken, ekonomik krizin ve krize ba lı i yeri kapat-
maların ve i çi çıkarmalarının yaygınla tı ı bir dö-
nemde hazırlanan 2009-2013 Politika Belgesi’ndeki 
hedeflere ula ılması gerçekçi görünmemektedir. 
Nitekim belge oybirli i ile kabul edilmemi ,  Sa -
lı ı ve Güvenli i Konsey toplantısında bazı kesimler 
çekincelerini ifade etmi lerdir.
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AB Komisyonu 2008 Yılı Raporu

AB Komisyonu ilerleme raporunda Türkiye’deki 
i  sa lı ı ve güvenli inin durumu u ekilde ifade 
edilmi tir: “Türkiye’nin müktesebatla iyi derecede 
uyum sa ladı ı i  sa lı ı ve güvenli i alanında bir 
miktar ilerleme olmu tur. çilerin gerekli mesleki 
e itimi almadan, a ır ve tehlikeli i lerde çalı ma-
larını yasaklamak üzere  Kanunu gözden geçiril-
mi tir. Kimyasal maddelerden kaynaklanan tehli-
kelere dair sa lık ve güvenlik önlemleri uygulama 
mevzuatı de i tirilmi  ve Mart 2008’de yürürlü e
girmi tir.  Tefti  Kurulu, tefti  uygulamalarını
uyumla tırmaya ba lamı  ve kapasitesini daha da 
geli tirmi tir. Ancak, önemli eksiklikler devam 
etmektedir. Özellikle, Çerçeve Direktif’in aktarıl-
masına dair mevzuat henüz kabul edilmemi tir. 
Mevcut mevzuat özel sektördeki tüm çalı anları
kapsamamakta ve kamu sektöründeki i çileri dı a-
rıda bırakmaktadır. statistikler, ölümcül i  kazala-
rı ve hastalıklarının özellikle Tuzla Tersanesi’nde 
önemli ölçüde artı ını göstermektedir. Mevzuatın
uygulanması için bilinçlenmenin artırılması, e itim
ve tefti  kurumlarının kapasitelerinin geli tirilme-
si dahil olmak üzere daha fazla çaba gereklidir. Bu 
alanda hazırlıklar ba lamı tır.”

Sonuç ve Öneriler

2003 yılında ÇSGB  Sa lı ı ve Güvenli i Genel 
Müdürlü ü tarafından hazırlanan “Ulusal  Sa lı ı
ve Güvenli i Sistemi” ba lıklı raporda, ülkemizde i
sa lı ı ve güvenli inin güçlü ve zayıf noktalarına yer 
verilmi ti. Anılan rapor, sisteminin zayıf noktaları-
nın güçlü noktalarından çok daha fazla oldu unu
ortaya koymaktaydı. Buna göre, sistemde 10 güçlü 
nokta varken zayıf tarafı ise 17 maddede ifade edil-
mekteydi. Bu zayıf noktalardan ikisini belirtmemiz 
gerekirse; birincisi, mevzuatın da ınıklı ı ve kapsa-
mı, ikincisi ise, mevzuatın etkili uygulanmamasıdır.
Raporun hazırlandı ı 2003 yılından bu yana ya a-
nan geli meler (yukarıda anılan yönetmeliklerin 
yürütmesinin Danı tay tarafından durdurulması,
müstakil bir  Sa lı ı ve Güvenli i Kanunu’nun çı-
karılamaması ve 4857sayılı  Kanunu’nun 5. Bölü-
münde yer alan maddelerle) ulusal mevzuatın halen 
da ınık oldu u ve bir kapsam sorunu bulundu unu
göstermektedir. Mevzuatın sorunlu oldu u bir yapı-
da uygulama de etkili olamamaktadır.

Öte yandan, üçüncü zayıf nokta raporda u ekil-
de ifade edilmi ti: “Avrupa Birli i i  sa lı ı ve Gü-
venli i kavramı göz önüne alındı ında, i  sa lı ı ve 

güvenli i faaliyetlerine do rudan ve dolaylı katılan
ve  sa lı ı ve güvenli i sisteminde tanımlanan ku-
rum ve kurulu ların ileti im, e güdüm, politikalar 
planlama ve organizasyon konularında da ınıklık
içinde bulundukları ve birbirini tamamlayan, katkı
sa layan ve te vik eden bir yapının mevcut olmadı ı
görülmektedir.” Bu tespitin de halen geçerli oldu u
söylenebilmektedir.

Türkiye’de çalı anların tamamının i  sa lı ı ve 
güvenli inin koruyucu emsiyesi altına alınması,
i  kazalarının ve meslek hastalıklarının, dolayısıyla
ölümlerin ve yaralanmaların en aza çekilmesi için 
“Ulusal  Sa lı ı ve Güvenli i Sistemi” ba lıklı ra-
porda yer alan hususlar da göz önünde bulunduru-
larak unlar yapılmalıdır:

 – Ulusal mevzuat bir bütün olarak tarım, in-
aat, maden, denizcilik vb. tüm sektörleri 

ve çalı anları içine alarak ILO sözle meleri, 
AB direktifleri, uluslararası standart, norm 
ve ilkeler yönünde ülke ko ullarına göre 
düzenlenmelidir. Türkiye,  Sa lı ı ve Gü-
venli i ve Çalı ma Ortamına li kin 155, 
Sa lı ı Hizmetlerine li kin 161 sayılı ILO 
sözle melerini onaylamı tır. Bunlar olumlu 
adımlardır. Uluslararası Çalı ma Örgütü’nün, 
tarımda i  güvenli ine ve i  sa lı ına ili kin
184 sayılı Sözle mesi ile 192 sayılı Tavsiye 
Kararı, ILO’nun bu soruna verdi i önemi gös-
termektedir. Tarımın yanında in aatla ilgili 
167 sayılı n aat lerinde Sa lık ve Güvenlik 
Sözle mesi ve 175 sayılı Tavsiye Kararının ve 
ILO’nun 176 sayılı Madenlerde Sa lık ve Gü-
venlik Sözle mesi ve 183 sayılı Tavsiye kara-
rının, ayrıca ILO’nun 187 sayılı  Sa lı ı ve 
Güvenli ini Te vik Sözle mesinin onaylan-
ması ve ulusal mevzuata yansıtılması yönün-
deki çalı maların en kısa zamanda ba latması
gerekmektedir.

 –  Kanunu içinde kimi maddelerin yer aldı ı
i  sa lı ı ve güvenli iyle ilgili maddeler de il,
ABD, sveç, Finlandiya gibi geli kin ülkeler-
deki gibi ayrı bir çi Sa lı ı ve  Güvenli i
Kanunu en kısa zamanda çıkarılmalı ve Ka-
nun ilgili tüzük ve yeterli sayıda yönetmelikle 
desteklenmelidir.

 – Mevzuatın en önemli eksikli i, i  sa lı ı ve 
güvenli i açısından küçük ve orta boy i let-
melerde çalı an ve toplam istihdamın yakla ık
yüzde 60’ını olu turan i çileri kapsam dı ı bı-
rakmasıdır. Sorunların çözümlenebilmesi için 
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küçük ve orta boy i letmeler için i yeri ortak 
sa lık birimlerinin kurulması zorunlu hale 
getirilmelidir.

 – Ulusal  Sa lı ı ve Güvenli i Konseyi’nin ilk 
yapması gereken çalı malardan biri de, ülke 
düzeyinde i  sa lı ı ve güvenli i veri tabanı-
nın ba ta maden, in aat, gemi tersane yapı-
mı, tarım olmak üzere tüm sektörler dikkate 
alınarak farklı boyutlarıyla ortaya çıkarılma-
sıdır.

 – Bakanlı ın hazırladı ı, Ulusal  Sa lı ı ve 
Güvenli i Politika Belgesi’nde yer alan 2009-
2013 Eylem Planı’ndaki hedeflere ula ılmalı-
dır. Bu hedeflere ula ılmasında küresel kriz, 
ekonomik kriz ya da i çi maliyetleri vb. gerek-
çeler ileri sürülmemelidir.

 – Türkiye’de i  sa lı ı ve güvenli i tablosunun 
olumsuz olmasının nedeni, bu alanda ciddi 
önlemlerin alınamamasıdır. Di er bir deyi le,
i  sa lı ı ve güvenli i politikalarıyla stratejile-
rinin sosyal tarafların katılımlarıyla etkin bir 
biçimde uygulanamamasıdır.  sa lı ı ve gü-
venli i alanında ülkemizin ihtiyacını duydu u
politikaların belirlenmesi, uygun stratejilerin 
uygulanması, i  kazaları ve meslek hastalık-
larının önlenmesi, çalı anlar için sa lıklı ve 
güvenli bir çalı ma ortamının olu turulması
için sosyal tarafların i  sa lı ı ve güvenli inin
tüm süreçlerine katılmaları gerekmektedir. 
Ba ta devlet olmak üzere, i çi-i veren, üniver-
siteler, mesleki birlikler, odalar gibi kurum ve 
kurulu lar, i çi sa lı ı ve i  güvenli inin ta-
rafları durumundadır. Çalı anların sa lı ının
korunmasında, üretimin sürdürülmesinde ve 
çalı ma barı ının korunmasında taraflara so-
rumluluklar dü mektedir.

 – verenler i  sa lı ı ve güvenli i ile ilgili ala-
cakları tedbirleri ek bir maliyet olarak görme-
meli, tam tersine önlemleri i  kazaları ve mes-
lek hastalıklarını azaltan, dolayısıyla maliyeti 
azaltan, verimlili i ve üretim artı ını sa layan
uygulamalar olarak dü ünmelidirler. Küresel-
le en dünyada sa lıklı ve güvenlikli bir i yeri-
nin ve bu i yerlerinde üretilmi  malların reka-
bet ansını artırdı ı göz ardı edilmemelidir.

 – Sendikalar her türlü olumsuzlu a ra men, i
sa lı ı ve güvenli i konusuna önem vermeli, 
i çilerin hak ve özgürlüklerini koruyup geli -
tirmeye çalı ırlarken, i  sa lı ı ve güvenli iyle
ilgili maddelerin toplu i  sözle melerinde yer 

alması için mücadele etmeli, i çilerin hakla-
rını geli tirmelidirler. Çalı anlar öncelikle 
kendi sa lıkları ve güvenlikleri için i  sa lı ı
ve güvenli i tedbirlerini almalı, ulusal mev-
zuattaki yükümlülüklerini yerine getirmeli, 
kurullarda etkin çalı malı, çalı ma barı ı için, 
i letmeninin verimlili i için i  sa lı ı ve gü-
venli i kültürü edinmeleri gerçe ini göz ardı
etmemelidirler.

 – Sa lıklı ve güvenlikli çalı ma ko ullarının
sa lanması, i  kalitesinin artırılması ve buna 
ba lı olarak i  kazaları ve meslek hastalıkları-
nın önlenmesi, ölümlerin ve sakatlanmaların
ortadan kaldırılması veya azaltılması sadece 
yasal düzenlemelerle mümkün olamamakta-
dır. Yasal düzenlemelerin yanında ba ta i çi
ve i veren kesimi olmak üzere, toplumun her 
kesiminde güvenlik bilincinin ve güvenlik 
kültürünün olu turulması hayati bir önem ta-
ımaktadır.

 – Sosyal tarafların, in aat i kolunda YOL-
Sendikasıyla NTES’in, metal i kolunda Türk 
Metal Sendikasıyla MESS’in, çimento i ko-
lunda Ç MSE-  Sendikasıyla ÇM S’in, deri 
i kolunda T. DER -  Sendikasıyla TÜD S’in
i  sa lı ı ve güvenli i alanında sürdürdü ü
örnek çalı malar, projeler di er i kollarında
yaygınla tırılmalıdır.

 –  sa lı ı hizmetlerinin örgütlenmesinde sos-
yal tarafların katılımlarını sa layan araçlardan 
biri de 4857 Sayılı  Kanununun 80. maddesi 
gere i i yerlerinde kurulması zorunlu olan 
Sa lı ı ve Güvenli i Kurullarıdır. Bu maddeye 
göre, i veren en az elli i çi çalı tıran ve altı
aydan uzun süreli i lerin yapıldı ı sanayi i -
yerlerinde i  sa lı ı ve güvenli i kurulu olu -
turmak zorundadır. Kurul, i veren temsilcisi, 
i  sa lı ı ve güvenli i uzmanları ve i çilerden
olu maktadır. Kanunun bu maddesi, i vereni,
kurulun mevzuata uygun kararlarını uygula-
makla yükümlü kılmı tır. yerlerinde 50 i çi
sınırlaması kurullara yaygınlık kazandıramaz-
ken, i yeri düzeyinde istenilen i birli inin
sa lanabildi ini, ba ka bir ifadeyle i  sa lı ı ve 
güvenli i kurullarının yükümlülükler ve sos-
yal diyalog çerçevesinde demokratik kurullar 
olarak çalı tı ını söylemek zordur. yerlerin-
de olu turulan  Sa lı ı ve Güvenli i Kurul-
ları demokratik yapılar olarak düzenlenmeli, 
kurulların yaptırım gücü olmalıdır.
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 – “ stihdam Paketi” adı verilen 5763 sayılı
Kanun’la i  sa lı ı ve güvenli i hizmetlerinin 
serbest piyasanın insafına bırakılması söz ko-
nusudur. Yakınlarda kabul edilen ve Danı tay
tarafından yürütmesi durdurulan yeri Sa -
lık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa lık ve 
Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’te 
50 i çi sınırlaması devam ederken, 50 ve daha 
fazla i çi çalı tıran i yerlerinin i  sa lı ı ve gü-
venli i hizmetlerini dı arıdan sa lamalarının,
ba ka bir ifadeyle sa lık hizmetlerinin ta e-
rona devredilmesinin yolu açılmı tı. Dı arı-
dan sa lık hizmeti satın alınmasıyla üç sınıflı
tehlike kategorisine göre, i yerlerinde i yeri
hekimi ve i  güvenli i uzmanı bulundurmak 
için i çi sayısı 50 iken, bu sayı 500 i çinin
üzerine çıkmakta, tehlike sınıflarına göre 750 
ile 1000 i çi sayısına yükselmekteydi. Anılan
yönetmelikle, i yeri hekimleriyle i  güvenli i
uzmanlarının i  tanımlarında, çalı ma biçim-
lerinde çe itli sıkıntıların ya anaca ı, bu du-
rumun i  sa lı ı ve güvenli i kurullarıyla risk 
de erlendirmesi çalı malarına da olumsuz 
yansıması söz konusuydu. Yeni çıkarılacak
yönetmeliklerde bu olumsuzlu un dikkate 
alınması, i  sa lı ı ve güvenli i hizmetlerinin 
serbest piyasanın insafına bırakmanın, i  ta-
nımlarında, çalı ma biçimlerinde olası sıkın-
tıların önüne geçilmelidir.

 – 7 Mart 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayım-
lanan A ır ve Tehlikeli ler Yönetmeli inde
De i iklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 
aynı Yönetmeli in eki EK 1-A ır ve Tehlikeli 

lere Ait Çizelgede geçen 47, 48, 60, 63, 68, 
70, 71, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 101,110, 
111, 112, 114, 115, 124, 127, 132, 134, 135, 
138, 145, 147, 150 ve 151. sıralardaki i ler,
14. sırasında geçen “Çanak, çömlek, çini,” 
ibaresi, 133. sırasında geçen “ve mürekkep 
ihtiva eden malzeme” ibaresi ile 149. sıra-
sında geçen “(ciltçilik, klasör, dosya imali ve 
benzeri i ler)” ibaresi metinden çıkarılmı  ve 
çizelgenin 118. sırasında yer alan “bakım ve 
onarım i leri” ibaresi “bakım, onarım ve alt-
yapı i leri,” eklinde (ilgili komisyonda i çi
temsilcisinin kar ı çıkmasına ve kimi sendi-
kalardan yazılı olarak iletilen kar ı görü lere
ra men) de i tirilmi tir. A ır ve Tehlikeli -
lere Ait Çizelgede yer alan i ler komisyonda 
yeniden gözden geçirilmeli, i çi temsilcisinin 

ve ilgili sendikaların görü leri dikkate alın-
malıdır.

  Öte yandan, 4857 sayılı  Kanununun 85. 
maddesinde 15.5.2008 tarih ve 5763 sayılı
Kanunla yapılan de i iklikle i le ilgili mes-
leki e itim almamı  i çilerin a ır ve tehlikeli 
i lerde çalı tırılamayaca ı hükmü getirilmi
ve bu düzenleme 1.1.2009 tarihinden itiba-
ren yürürlü e girmi ti. 31 Mayıs 2009 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanan “A ır ve Tehli-
keli lerde Çalı tırılacak çilerin Mesleki 
E itimlerine Dair Tebli ” ile de bu hükmün 
uygulama yöntemleri belirlenmi ti. Tebli  ile 
“A ır ve tehlikeli i lerde çalı tırılacak i çile-
rin, i e alınmadan önce, mesleki e itime tabi 
tutulmaları zorunludur” hükmü getirilmi ti.
Bu de i iklik hiç ku kusuz ülkemiz için, i -
çinin i  sa lı ı ve güvenli i yönünde atılmı
ileri bir adımdır. Bu adımın uygulamada ba-
arılı olması için mesleki e itimle ilgili altyapı

çalı malarına önem verilmeli, Milli E itim Ba-
kanlı ı ile koordineli çalı ılmalı, çalı malara
sosyal tarafların katılımları da sa lanmalıdır.

 –  müfetti i sayısı artırılmalı ve i yeri dene-
timleri etkin olmalıdır.

 – Türkiye ÇSGB’nin öncülü ünde 2011 yılında
“Dünya  Sa lı ı ve Güvenli i Kongre”sine 
hazırlanmaktadır. Son yıllarda ba arılı biçim-
de yapılan i  sa lı ı ve güvenli i haftaları,
bölgesel, ulusal konferanslar gibi etkinlikler 
dünya kongresi örne inde oldu u gibi çe it-
lenerek sürdürülmeli, toplumda i  sa lı ı ve 
güvenli i duyarlılı ı ve bilinci olu turulmalı-
dır.

 – Tüm taraflarca göz ardı edilmemesi gereken 
en önemli nokta ise, i  sa lı ı ve güvenli i
sorunlarının çözümünün “önce insan” anlayı-
ında odaklanan adaletçi, e itlikçi ve katılımcı

bir yakla ımla her alanda örgütlenme kültü-
rünün edinilmesidir.

Kaynaklar:
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TÜRK-  Genel Ba kanı Mus-
tafa Kumlu, 3 Kasım 2010 
günü Antalya’da yapılan 16. 

Dünya Verimlilik Kongresi ve Av-
rupa Verimlilik Konferansı’nın açı
konu masını yaptı. Kumlu burada 
yaptı ı konu mada unları söyledi:

“1980’li yıllardan itibaren ülke-
leri, toplumları, ekonomileri sarsan, 
de erleri, alı kanlıkları ve yapıları
altüst eden geli me, hiç ku ku yok 
ki küreselle medir.

Küreselle me ile birlikte birçok 
alanda yeni de erlerin ve yakla ım-
ların artık egemen oldu u varsayı-
lırken, ya anan küresel kriz tekrar 
bir sorgulama sürecini beraberinde 
getirmi tir. Küreselle me rüzgarını

arkasına alan yeni liberal yakla ımın
‘kaçınılmaz bir süreç’ olarak tüm 
dünyaya kabul ettirmeye çalı tı ı
yapı, her yönüyle tartı ma konusu 
olmaktadır. Bu alanda ya anan tec-
rübelerin, ya anan sorunlara getiri-
len çözümlerin böylesi bir kongrede 
ve konferansta payla ılması, ümit 
ediyorum ki yeni bir yakla ım arama 
çalı malarına katkıda bulunacaktır.
Çünkü günümüzde verimlilik, sade-
ce i letme yöneticilerinin kar amaçlı
yakla ımına ba lı olarak algılanma-
maktadır. Verimlili in sosyal yönü 
-en az- ekonomik boyutu kadar 
önem ta ımaktadır. Verimlilik, çalı -
ma hayatı ve ya am kalitesinin iyi-
le tirilmesi ve geli tirilmesinin yanı
sıra sosyal çevrenin iyile tirilmesini

de kapsayan bütüncül bir yakla ımı
içermektedir.

Ülke ekonomisinde veya firma 
düzeyinde sa lanan verimlilik artı-
ı, ekonomik büyümenin ve ya am

standartlarının geli tirilmesinin te-
mel ko ulu olmakla beraber sa lanan
verim artı ından üretimi gerçekle ti-
renlerin adil pay alması da önem ta-
ımaktadır. Küresel ölçekte ya anan

ekonomik krizin çözümü ve böyle 
bir krizin bir daha ya anmaması için, 
sonuca de il nedenlerine bakılması
ve krize yol açan sorunların ortadan 
kaldırılması gerekmektedir. Ya anan
ekonomik kriz, tüm dünyada ba ta
çalı anlar olmak üzere dar ve sabit 
gelirli kesimlerin ya ama ve çalı ma
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16. Dünya Verimlilik Kongresi ve 2010 Avrupa Verimlilik Konferansı

Kumlu: “Sürdürülebilir bir büyüme için hem 
emek verimlili i hem de kaliteli 
istihdam artı ını birlikte sa layacak
politikalara öncelik verilmelidir.”



31

artlarını olumsuz etkilemi tir. Çalı-
anların i leri ve satın alma güçleri 

için kaygıları giderek artmı tır. Eko-
nominin sosyal politikalarla ve ko-
ruyucu i  yasalarıyla olu an yapısı
zorlanmak istenmektedir.

Biz, dünyada ya anan krizin te-
mel nedenini ‘sosyal devlet politika-
larından uzakla ılmasının bir bedeli’ 
olarak görmekteyiz. Çalı anların te-
mel hak ve özgürlüklerini, ya ama ve 
çalı ma ko ullarını gözetmeksizin, 
eme i sadece maliyet unsuru olarak 
gören bir bakı  açısıyla verimlilik 
artı ı sa lamak ve bunu sürdürmek 
mümkün de ildir. Çalı anlar, kendi 
yarattı ı katma de erden ve verimli-
lik artı ından adil ve dengeli pay al-
malıdır. Bu sa lanmıyorsa, bir ba ka
ifadeyle i gücü verimlili indeki artı
daha yüksek ücretler ve daha iyi ça-
lı ma ko ulları getirmiyorsa, bu tür 
bir verimlilik artı ı uzun dönemde 
i gücünün etkinli ini olumsuz et-
kileyecektir, i birli i ve ortak çıkar
duygusunu zayıflatacaktır. Çalı ma
hayatının kalitesini ve dolayısıyla
i gücü verimlili ini artıracak, çalı-
anların moral ve motivasyonunu 

yükseltecek sosyal programlara, sa -
lıklı ve güvenli çalı ma ko ullarının
sa lanmasına, istihdam güvencesi ve 
sosyal korumaya ihtiyaç vardır. n-
sanı temel alan ekonomik ve sosyal 
politikalara, daha adil ve dengeli re-
fah payla ımına önem verilmelidir. 
Bugün hemen tüm ülkelerin ekono-
mik ve sosyal gündeminde istihdam 
ve i sizlik sorunu a ırlıklı olarak yer 
almaktadır. sizlik, yoksullu un
ve gelir da ılımındaki adaletsizli in
temel sebeplerinden birisidir. Ça ı-
mızın dünyasında bir ekonominin 
insanları i siz bırakması kadar ba a-
rısız bir sonuç dü ünülemez.

stihdam sorunun çözümünde 
sürdürülür ekonomik büyüme önem 
ta ımaktadır. Ancak ülkemizde ya a-
nan son geli melerin de ortaya koy-
du u gibi, ekonomik büyüme tek 
ba ına istihdam ve i sizlik sorununu 
çözmeye yetmemektedir. ‘Ekonomik 

büyümeyi daha çok istihdam odaklı
hale getirmek’ uygulanan ekonomik 
ve sosyal politikaların önceli i ol-
malıdır. Sorunlara sosyal devlet ve 
sosyal adalet temelinde çözüm getir-
mek Hükümetlerin öncelikli hedefi 
olmak durumundadır.

Küreselle menin getirdi i zor-
luklarla ba a çıkmak için yeni bir 
yol haritasına ihtiyaç bulunmakta-
dır. Bu yol haritasına ili kin arayı lar
hiç ku k    u yok ki burada yapılacak
de erlendirmelerle zenginle ecektir.

Verimlilik artı ları ancak top-
lumsal, siyasal ve yasal ko ulların
sa lıklı bir etkile imi ile sa landı-
ında beklenen sonucu verecektir. 

Sosyal ve ki isel refah düzeyinde iyi-
le me adil ve dengeli bir bölü ümü
beraberinde getirecektir. Ulusal dü-
zeyde sa lanacak böyle bir verimli-
lik artı ı toplumsal ve bireysel refaha 
ula manın ba lıca yolu olarak kabul 
edilmelidir. Verimlili in artırılabil-
mesi için, üretimi olu turan tüm 
unsurların iyi örgütlenmesi gerek-
mektedir. Ulusal düzeyde refah artı-
ı sadece belirli kesimlerin çabaları

ile de il, toplumu olu turan tüm ke-
simlerin çabasıyla ve katkısıyla ola-
caktır. Toplum yapısında önemli rol 
oynayan i çi ve i veren kesimlerinin 
verimlilik temelinde ülke sorunları-
na çözüm bulma arayı ları ba arıyı
artıran temel unsurdur. Verimlilik 
bilincini yaygınla tırma çabaları bu 
çerçevede önem ta ımaktadır. Bu 
ortak yakla ım içinde kesimlerin 

önem verdikleri öncelikler itibariyle 
farklılıklar olması da do al kar ılan-
malıdır.

Küresel rekabet ortamında ulusal 
ekonomilerin, i letmelerin varlı ını
sürdürmesi ve büyümesi için ba ta 
i gücü maliyeti olmak üzere i letme 
maliyetlerini dü ürmek öncelikli he-
def durumuna gelmi tir. Oysa temel 
yakla ım verimlilik artı ı olmalıdır. 

gücü maliyetini dü ürmeye yöne-
lik politikaların emek açısından yan-
sıması, kazanılmı  hakların tartı ma 
konusu edilmesi biçiminde olmama-
lıdır. Küresel rekabette ba arı için, 
ekonominin sosyal politikalarla ve 
koruyucu i  yasalarıyla olu an yapısı
de i tirilmemelidir. Çalı ma barı ının
olmadı ı yerde sosyal barı ın ve hu-
zurun sa lanması mümkün de ildir.

Kayıt dı ı faaliyetlerle veya i -
gücü yerine makineyi ikame ederek 
sa lanan verimlilik artı ı sosyal so-
nuçları açısından maliyetli olacaktır.
Sürdürülebilir bir büyüme için hem 
emek verimlili i hem de kaliteli is-
tihdam artı ını birlikte sa layacak
politikalara öncelik verilmelidir. 
Sendikaların yanı sıra hükümetler 
ve i verenler de Uluslararası Çalı -
ma Örgütü’nün tanımladı ı ‘insan 
onuruna yakı ır i ’ olanaklarının ya-
ratılması için çaba göstermek görev 
ve sorumlulu unda olmalıdır. Kısa-
ca verimlilik artı ının insan onuruna 
yakı ır i  üretti i bir toplumsal anla-
yı ta birle memiz gerekti ini dü ü-
nüyorum.”

Kumlu’ya Dünya Verimlilik Ödülü
Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), 16. Dünya Verimlilik 

Kongresi’nde Dünya Verimlilik Ödüllerine Türkiye’den hak kazanan 
11 isme ödüllerini verdi. TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu 11 
Altın Türk arasında yer aldı.

ki yılda bir düzenlenen Dünya Verimlilik Kongrelerinde hak sa-
hiplerine verilen ve ‘Dünya Verimlilik Oskarları’ olarak da adlandı-
rılan ödüller bu yıl dünya genelinde 50 ki iye verilecek. Belirlenen 
isimler be  ayrı kıtayı temsil eden ki ilerden olu an seçici kurul tara-
fından de erlendirilerek ödüle layık bulundu.



formunun üzerinden bir buçuk yılı
a kın bir zaman geçmesine ra men
çarpıklıklar ba gösterdi ve reformun 
yükü i çilerin omuzuna bindi. Son 
yapılan düzenlemelerle emeklilik ha-
yal haline getirildi, sa lık hizmetleri 
piyasala tırıldı, özel istihdam büro-
ları ile i çiler köle gibi çalı tırıldı.

Yeni Sendikalar Yasası tasarı-
sındaki de i iklikler bütün olarak 
de erlendirildi inde örgütlenme-
nin önünü açmaktan hala uzaktır.
Bunun sıkıntılarını en çok biz ya ı-
yoruz. Örne in Desa’da büyük bir 
mücadele verdik. Bu mücadele ulus-

lararası boyuta ta ındı ve etkili oldu. 
Desa’daki artları ö renen ve Desa’ya 
üretim yaptıran markaların birço u
sipari lerini kesti. Ancak Desa ile 
Sendikamız arasında 2009 yılı A us-
tos ayında imzalanan protokolün 
artlarını i verenin yerine getirmi-

yor. Bu nedenle yeni bir kampanya-
ya çıktık. Ye il Kundura’da 2010 yılı
Mayıs ayında Sendikamıza üye olan 
i çilerin sendikalı olduklarını ö re-
nilmesinin ardından idare tarafın-
dan üç kadın i çimiz i ten atıldı ama 
i çiler fabrika önünde direni e geçti-
ler ve direni in devam etti i günler-
de i verenle görü meler yapılıyor.”
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Deri-  Sendikası 30. Ola-
an Genel Kurulu 24-25 

Temmuz 2010 günlerinde 
stanbul’da Petrol-  Sendikası Kon-

ferans Salonu’na yapıldı.

Genel Kurulun Divan Ba kanlı ı-
na Hava-  Sendikası Genel Ba kanı
Atilay Ayçin, yardımcılıklarına Kris-
tal-  Sendikası Genel Ba kanı Bilal 
Çetinta  ve Petrol-  Sendikası Ge-
nel E itim ve Örgütlenme Sekreteri 
Nimetullah Sözen seçildiler.

Genel Kurulun açı  konu masını
yapan Deri-  Sendikası Genel Ba -
kanı Musa Servi, son üç yılda ülkede 
geli en hak kayıplarına yönelik ge-
nel bir de erlendirmede bulunarak 
unları söyledi:

“Ekonomik kriz en ba ta i çi sı-
nıfını etkiledi. Kriz fırsatçılı ında
i verenler üç i çi yerine bir i çi çalı -
tırarak kârlarına kar kattılar. sizlik
bu sayede rekor seviyelere yükseldi. 
Ekonomik kriz sadece AKP’ye yakın
çevreleri te et geçti. Emeklilik maa -
ları dü ürüldü, Sosyal güvenlik re-

Deri-  Sendikası Ola an Genel Kurulu

Deri-  Sendikası 30. Ola an Genel Kurulu sonucunda, yeni Yönetim 
Kurulu u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Musa Servi
Genel Te k. Sekreteri : Hasan Ulu an
Yönetim Kurulu Üyeleri : Makum Alagöz
  Feyzi Karaot
  Ahmet Parlak
  Ali Namet Zorlu
  Ömer Kuru

Servi: “Ülkemizde i çiler açısından büyük hak 
kayıpları ya anıyor.”



kemiz ba ka ülkelerden canlı hayvan 
ithal ediyorsa, bunun nedenlerini, 
sürdürülebilir bir tarım politikası ol-
mamasından ve yıllar öncesinde ya-
pılan anlamsız özelle tirmelerde ara-
malıyız. O günlerde sihirli bir de nek 
gibi sunulan özelle tirmenin yarattı ı
tahribat, bugün ortaya çıkmaktadır.
Özelle tirmeler sonucunda, insan 
onuruna yakı mayan, hiçbir güven-
cesi olmayan ve her an i  kaybına
mahkûm olmak anlamına gelen 4-c 
ve 4-b gibi “kuralsız ve güvencesiz” 
istihdam biçimleri, çalı anlara daya-
tılmaktadır, çalı anlar kölelik düzeni-
ne mahkûm edilmek istenmektedir.

Bugün örgütlenmek için atılan her 
adım, i ten çıkartılmalarla sonuçla-

nıyor. Bunun en çarpıcı örneklerini, 
Koop-  Sendikası olarak örgütlen-
me mücadelesinde bizzat ya ıyoruz.
Bugün özellikle çok uluslu irket-
lerde yürüttü ümüz örgütlenme 
mücadelemizde büyük zorluklarla 
kar ı kar ıyayız. Demokrasiyi ve i çi
haklarını dillerinden dü ürmeyen
batılı i verenler, sıra Türk çisinin
örgütlenmesine geldi inde tavır de-
i tiriyorlar. Dünyanın di er ülkele-

rindeki i çiler için var olan bir hakkı,
bizim i çimize tanımak istemiyorlar. 
Bu yakla ımı kınıyorum. Türk çisi
ekonomik, sendikal ve sosyal hakla-
ra en az batılı i çiler kadar layıktır.
Koop-  Sendikası, örgütlenme mü-
cadelesinden geri durmayacaktır.
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Koop-  Sendikasının 17. Ola an
Genel Kurulu 7-8 A ustos 2010 

tarihinde Ankara’da Büyük Anadolu 
Otel’de yapıldı. Genel Kurul’a Devlet 
Bakanı Faruk Çelik, CHP MYK Üye-
si zzet Çetin, TÜRK-  Genel Ba -
kanı Mustafa Kumlu, Genel Sekreter 
Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter 
Ergün Atalay, Genel E itim Sekre-
teri sa Gök, Genel Te kilatlandırma
Sekreteri Cemail Bakındı, TZOB Ge-
nel Ba kanı emsi Bayraktar ve di er
konuklar katıldı. Genel Kurulun 
Divan Ba kanlı ına TÜRK-  Genel 
Ba kanı Mustafa Kumlu, yardımcı-
lıklarına Genel Maden-  Sendikası
Genel Ba kanı Ramis Muslu ve Ha-
ber-  Sendikası Genel Ba kanı Ali 
Akcan seçildiler.

Genel Kurul’un açılı  konu ması-
nı yapan Genel Ba kan Eyüp Alem-
dar, özellikle ekonomik alanda ve 
çalı ma hayatında büyük sorunlarla 
kar ı kar ıya olduklarını belirterek 
unları söyledi:

“Halkımız bugün en temel ihtiyaç 
maddesi olan eti tüketemiyorsa, ül-

Koop-  Sendikası Ola an Genel Kurulu

Genel Kurul sonunda, Koop-  Sendikası’nın yeni Yönetim Kurulu u
ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Eyüp Alemdar
Genel Sekreter : Metin Güney
Genel Mali Sekreter : Mehmet Karaarslano lu
Genel Te kilat ve E itim Sek. : Osman Aksoy

Alemdar: “Çok uluslu irketlerde
yürüttü ümüz örgütlenme mücadelemizde 
büyük zorluklarla kar ı kar ıyayız.”
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Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri 
li kileri Bölümleri

Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümünün 1930’lü yıllara kadar 
dayanan köklü bir geçmi i vardır. 1933 yılında stanbul Üniversitesi’nde 
kurulan ktisat ve çtimaiyat Enstitüsünde görev alan Ord. Prof. Dr. 
Gerhard Kessler’in sosyal politikanın ülkemizde yerle mesinde önemli 

katkıları olmu tur. 1950’li yıllardan sonra Prof. Dr. Cahit 
Talas, bu bilim dalının kurumsalla ması ve geli mesinde
belirleyici bir rol üstlenmi tir. Bölümün kendi adıyla
üniversitelerde yer alması ise Yüksek Ö renim Kurumunun 

kurulmasından sonra 1982 yılında olmu tur.

Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümü, sosyal politika, 
sosyoloji, psikoloji, çalı ma ekonomisi, i  hukuku ve sosyal güvenlik 
hukuku gibi sosyal bilimlerin birçok dalını içine alan disiplinler arası bir 
alandır.

Bölümdeki e itim ve ara tırmalar, ekonomik faaliyetlerin temel unsuru 
insan eme ine odaklanmaktadır. Bu ba lamda Çalı ma Ekonomisi ve 
Endüstri li kileri Bölümünün amacı ekonomik faaliyetlerin son derece 
karma ık hale geldi i günümüzde çalı ma ili kilerinin disiplinler arası bir 
yakla ımla bilimsel temele dayalı olarak incelenmesi ve çalı ma ekonomisi 
ve endüstri ili kileri alanında nitelikli i  gücü sa lamak, ö rencileri her 
türlü kamu ve özel sektör kurulu larında sorumluluklar üstlenebilecek 
profesyoneller olarak yeti tirmektir.

Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümünü bitirenler “Çalı ma
Ekonomisti” unvanı ile i gücü piyasası, sosyal sigorta, i  mevzuatı,
toplu sözle me ve sendikacılık konularında ara tırma ve incelemeler 
yaparak, öneriler geli tirirler. Çalı ma ekonomistleri ayrıca, devletin genel 
sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ili kileri politikasının
planlanma, düzenlenme ve geli tirilmesinde; kamu kurumlarının ve özel 
sektör i letmelerinin çalı ma, i çi-i veren ili kilerinin düzenlenmesi ve 
yönetiminde de etkili bir rol oynarlar.

Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümleri günümüzde yirminin 
üzerinde üniversitede her yıl binlerce ö renci kabul etmekte ve en eski 
olan bölümler 24 yıldır mezun vermektedir.

Köklü bir geçmi e sahip olan ve yıllardır mezun veren bu bölüm de 
üphesiz ki bu geli im evresinde birçok sorun ya amı tır. Bugün de 

bölümün kendine has sorunları bulunmaktadır. Çalı ma Ekonomisi 
ve Endüstri li kileri Bölümü mezunlarına i  bulma ve i e yerle tirme
uygulamalarında kimi zaman yer verilmemesi, çalı an bölüm mezunların
ise kendi mesleklerini yapamama sorunuyla yüzle meleri ve ba ka
alanlara kaymaları, son yıllarda bölümlerin sosyal politika gelene inden
uzakla maya ba laması, bölüm isminin insan kaynakları olarak 
de i tirilmesi gibi konular yo un bir ekilde tartı ılmaktadır. Bir dönem 
bölümün gerekli olmadı ı ve kapatılması gerekti i gibi görü ler bile hem 
bölümün bulundu u üniversitelerde hem de YÖK düzeyinde tartı ılmı tır.

Tüm bu ve benzeri tartı malardan yola çıkarak Dergimizin bu sayısında
üniversitelerimizdeki Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri
Bölümlerini geni  bir zeminde incelemeye açtık. Dosyamızda çe itli
üniversitelerimizden bölüm ba kanlarımızın ve bölüm hocalarımızın
konuyla ilgili görü lerinin yer aldı ı makaleler yer almaktadır. Emek 
veren de erli hocalarımıza katkıları için te ekkür ederiz.

Güldane KARSLIO LU

Editörden
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Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri
Bölümleri: Gelenekten Gelece e Do ru

 Doç. Dr. Banu UÇKAN / Anadolu Üniversitesi BF ÇEE  Bölümü

Türkiye’de Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li -
kileri Bölümlerinin temelini olu turan sosyal 
siyaset ö retimi, Batılı anlamda 1933 yılında

gerçekle tirilen üniversite reformuyla birlikte ba la-
mı tır. 1933 yılında kabul edilen 2252 sayılı kanun-
la, stanbul Darülfünunu la vedilerek yerine stanbul
Üniversitesi kurulmu tur. Cumhuriyetin 10. yılında,
18 Kasım 1933 tarihinde stanbul Üniversitesi e itime
ba lamı tır. stanbul Üniversitesi’nin kurulmasıyla bir-
likte, Batıdan birçok bilim adamı Türkiye’ye getirilmi 1

ve üniversitenin bünyesinde enstitüler, laboratuarlar ve 
ara tırma merkezleri olu turulmu tur. Bu enstitülerden 
birisi ise, Hukuk Fakültesi’nin bünyesinde ktisat ve 
çtimaiyat Enstitüsü adı ile kurulmu tur. Sosyal siyaset 

ö retimi, Batıdan gelen ö retim üyeleriyle birlikte lisan-
süstü seviyede ilk bu Enstitü’de ba lamı tır (Tuna ve 
Yalçınta , 1981: 1-2). ktisat ve çtimaiyat Enstitüsü’nü, 
Almanya’daki Nazi rejiminden kaçan ve Türkiye’ye da-
vet edilen profesörlerden birisi olan Gerhard Kessler 
kurmu  ve 1951 yılında Türkiye’den ayrılıncaya kadar 
bu Enstitü’nün müdürlü ünü sürdürmü tür. Kessler, 
yaptı ı yayınlarla yalnızca sosyal politikanın Türkiye’de 
geli mesine yardımcı olmakla kalmamı , aynı zamanda 
bu alanda bir çok bilim adamı da yeti tirmi tir. Kessler’in 
yeti tirdi i bilim adamlarının ba ında ise, Orhan Tuna 
gelmektedir. stanbul Üniversitesi’nde sonraki yıllarda
doktoralarını tamamlayan Nevzat Yalçınta , Turan Yaz-
gan, Sabahaddin Zaim, Nusret Ekin ve Toker Dereli ise 
ülkemizin birinci ku ak sosyal politikerleri arasında yer 
almaktadır (Altan, 2006: 16). 

Kessler tarafından kurulan ktisat ve çtimaiyat Ens-
titüsü, 1936 yılında kurulan ve 1937 yılında e itime
ba layan ktisat Fakültesi’nin de nüvesini olu turmu
ve Fakülte’nin bünyesine dahil edilmi tir.2 ktisat Fa-
kültesi içindeki sosyal siyaset kürsüsünün alana yaptı ı
en önemli katkılardan birisi de 1948 yılından bu yana 
devam edegelen Sosyal Siyaset Konferanslarıdır (Tuna 
ve Yalçınta , 1981: 3; Özdemir, 1998: 727). 1 Mart 1948 
tarihinde stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi’nde ça-
lı an altı ö retim üyesinin Fakülte Dekanlı ına yazdı-
ı bir dilekçenin sonucunda “(…) çtimaiyat Enstitüsü 

tarafından halk için bir konu ma serisi yapma fikri(…)”
(Fındıko lu, 1948: 3) hayata geçirilmi tir. Sosyal Siya-
set Konferansları’nın ilkinin önsözünü yazan o zamanın
ktisat Fakültesi Dekanı olan Ziyaeddin Fahri Fındıko -

lu bu konferanslar serisinin amacını u ekilde açıkla-
maktadır:

“(…)Hükûmet makamlar ile, di er taraftan sendika, 
dernek, birlik gibi meslekî te ekküllerle i birli i ve kaygı
beraberli i yapmak “ çtimaiyat Enstitüsü”nün ana hedef-
lerinden biri ve belki en birincisidir. Bu gayeye do ru atı-
lan adımlar, Üniversitemizde kuvvetli ve canlı bir an’ane 
tesis edecek, Fakülte içinde hoca, talebe, Fakülte dı ında
anlatıcı ve dinleyici zümreleri arasında tam bir anla ma
ve sevi me havası yaratacaktır. (…). Bu seri, bazen umu-
mi ve nazarî sosyal politika meselelerine, bazen ve ekseri-
ya Türk içtimaî siyasetinin devleti ve halk efkârını me gul
eden taze, günlük problemlerine, bunların durumuna ve 
hal tarzına ait olan konferansları ihtiva edecektir. Böyle-
ce seneler geçtikçe birbirine eklenen �� çtimaiyat siyaset 
konferansları �� ayni zamanda Türk içtimaî siyasetine ait 
muayyen meselelerin tarihî seyrini ara tıracak ara tırıcı-
lar ve Fakülte talebeleri için de faydalı bir kaynak halini 
alacaktır. (…).”

Türkiye’deki ilk sosyal politika külliyatını olu turan
ve sosyal politikanın çe itli konularının tartı ıldı ı bu 
konferanslar, son yıllarda düzenli olarak yapılamamak-
ta, ancak ktisat Fakültesi Çalı ma Ekonomisi ve En-
düstri li kileri Bölümü tarafından aynı isimde bir dergi 
olarak alana katkı vermeye devam etmektedir. 

Türkiye’de sosyal politika alanında ana damarlardan 
birisini, 1930’lu yıllarda Gerhard Kessler’in önderli in-
de stanbul Üniversitesi olu tururken; di er ana damarı
da 1950’lı yıllardan itibaren Cahit Talas’ın önderli in-
de Mülkiye olu turmu tur. Cahit Talas, 1947 yılında
Türkiye’de çalı ma ya amını ve onu çerçeveleyen yasal 
düzenlemeleri inceleyen La Législation du Travail In-
dustriel en Turquie isimli doktora çalı masını sviçre’de
tamamlayarak Türkiye’ye dönmü ; Maliye Bakanlı ı,
ardından da Çalı ma Bakanlı ı’nda bir süre çalı tık-
tan sonra 1953 yılında doçent olarak Siyasal Bilgiler 
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Fakültesi’nde göreve ba lamı  ve çtimai ktisat dersini 
vermeye ba lamı tır.3 Ders programlarında sosyal poli-
tikaya yer verilmeye ba lanması ve özellikle 1960’lı yıl-
larda Mülkiye kökenli ö retim üyelerinin çalı maları ile 
sosyal politika disiplini hızlı bir geli me göstermi tir.
Cahit Talas ba ta olmak üzere, Adil zveren, hsan Er-
kul, Mesut Gülmez, Rüçhan I ık, Kurthan Fi ek, Pars 
Esin, Alpaslan I ıklı, Sait Dilik gibi akademisyenler ya-
yınları ile hem ulusal sosyal politika literatürüne, hem 
de sosyal politika e itimine övgüye de er büyük katkı-
lar sa lamı tır (Altan, 2006: 16). 

Ancak 1980 askeri darbesinden sonra yüksekö -
retim, 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yüksekö re-
tim Kanunu ile akademik, kurumsal ve idari yönden 
yeniden yapılanma sürecine girmi tir. Bu kanunla 
Türkiye’deki tüm yüksekö retim kurumları Yüksekö -
retim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmı ; akademi-
ler üniversitelere, e itim enstitüleri e itim fakültelerine 
dönü türülmü ; konservatuarlar ile meslek yükseko-
kulları üniversitelere ba lanmı  ve kürsüler kaldırılarak
bölümler olu turulmu tur. Bu yapılanma süreci içinde 
‘üniversite’, ‘sosyal’ ve ‘politika’ sözcüklerinin birlikte 
kullanılmasının ‘sakıncalı’ olaca ı dü ünülerek, Sosyal
Siyaset Kürsüsü’nün ismi ‘Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri 
li kileri Bölümü’ adını almı tır (Altan, 2006: 16). Bölü-

mün bu ismi almasında, o dönem ABD’deki Cornell Üni-
versitesi School of Industrial and Labor Relations’a4 dok-
tora e itimi veya doktora sonrası ara tırma için giden 
akademisyenlerin etkisinin oldu unu dü ünmekteyiz.

Cahit Talas ise, Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li -
kileri Bölümlerinin geli imini u ekilde özetlemektedir 
(I ıklı ve Gülmez, 1990: 12):

“(…) çtimai ktisat dersi zaman içinde geli ti, geli -
ti, geli ti ve biz YÖK’ten sonra Fakülte’den ayrılırken, bi-
zim hazırladı ımız ve sonra YÖK’e intikal eden ve bütün 
SBF’lere örnek kabul edilen; fakat sulandırılan programla 
bölüm oldu. Bugün de öyle devam ediyor. Yani iki saatlik 
dersten, önce kürsü, sonra bölüm do du.(…)”

Acaba 2006 yılında aramızdan ayrılan Cahit Talas 
hayatta olsaydı, günümüzde Çalı ma Ekonomisi ve 
Endüstri li kileri Bölümleri’ni niteliksel ve niceliksel 
açıdan nasıl de erlendirirdi? Bu sorunun yanıtını ver-
mek mümkün de ilse de Çalı ma Ekonomisi ve Endüs-
tri li kileri Bölümleri’nin genel bir de erlendirmesini
yapmak mümkündür. Günümüzde yakla ık 20 üniver-
sitede genellikle ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri 
bünyesinde Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri
Bölümleri yer almakta ve yakla ık 10 üniversitede Sos-
yal Bilimler Enstitüleri bünyesinde Çalı ma Ekonomi-

si ve Endüstri li kileri Anabilim Dallarına ba lı çe itli
yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. 
Bu lisans üstü programlarda 1984-2007 yılları arasında
921 yüksek lisans ve 179 doktora tezi tamamlanmı tır
(Yorgun, 2009: 48). 

Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümle-
rinin kuruldu u ilk yıllarda, bu alanda yeterli ö retim
elemanının olmaması nedeniyle ve bölümün tanıtımı
konusunda çe itli sıkıntılar ya anmı tır. Yukarıda belir-
tilen lisans üstü programlarda yapılan tez sayılarından
da anla ılaca ı üzere günümüzde, bölümlerdeki ö re-
tim elemanı sıkıntısı önemli ölçüde a ılmı tır. Ancak 
bölümün tanıtımı ve tanınırlı ı konusundaki sıkıntıla-
rın azalarak da olsa devam etti i kanısını ta ımaktayız.
Günümüzde i  bulma ve i e yerle me uygulamalarında
kimi zaman Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri
Bölümü mezunlarına yer verilmemesi ve yakın zamana 
kadar ya anan Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kile-
ri Bölümleri’nin kapatılarak bu bölümlerin letme Bö-
lümlerine katılaca ı yönündeki tartı malar bu kanımızı
güçlendirmektedir (Makal, 2008: 13). 

nsanı merkez alan ve belki de insana en yakın u -
ra ı alanı5 olan Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kile-
ri, disiplinler arası niteli inden ötürü son derece geni
bir yelpazede çalı ma alanına sahiptir. Bu u ra ı alanı,
sosyolojiden hukuka, ekonomiden siyaset bilimine, ta-
rihten edebiyata6 kadar sosyal bilimlerin hemen hemen 
her alanına uzanmakta ve bu alanların tam da kesi me
noktasını olu turmaktadır. Kessler, sosyal politikanın
disiplinler arası niteli ine u ekilde vurgu yapmaktadır
(Zaim, 2007: 324):

“(…) yi bir sosyal siyasetçinin evvela cemiyeti yani 
toplumu bilmesi gerekir. Yani sosyoloji bilmesi gerekir. 
Ondan sonra iktisadın nasıl te ekkül etti ini, hangi dok-
trinlerle geli ti ini yani iktisadi doktrinleri bilmesi gere-
kir. Sonra iktisat teorisini bilmesi gerekir. Ondan sonra 
sosyal siyaset yapabilecektir.(…)”

Ancak bu disiplinler arası nitelik, Bölüme zenginlik 
kazandırırken aynı zamanda sorumluluk yüklemekte-
dir. Bölümün disiplinler arası niteli inin ka ıt üzerinde 
kalmaması için, alanla ilgili yapılan çalı malarda di er
disiplinlerden de yararlanılarak çalı maların derinle ti-
rilmesi gerekmektedir (Makal, 2008: 16). Ancak bölü-
mün bu niteli i, genellikle ders kitaplarında yer almakta; 
ne yazık ki uygulamaya yeterince geçirilememektedir. 
Nitekim sosyal bilimler alanında yapılan disiplinler ara-
sı kongrelere (iki yılda bir düzenlenen Sosyal Bilimler 
Kongresi,7 her yıl düzenlenen Yönetim ve Organizasyon 
Kongresi gibi) ve yayımlanan süreli yayınlara (Toplum 
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ve Bilim, Amme daresi Dergisi gibi) bakıldı ında, bö-
lüm ö retim elemanlarının bu etkinlik ve yayınlara çok 
sınırlı ekilde katıldıklarını görmek mümkündür (Yıl-
dırım, 2007: 58-59). Bu nedenle Çalı ma Ekonomisi ve 
Endüstri li kileri Bölümlerinin dı arıya kapalı bir ya-
pıya sahip oldu u tespitini yapmak çok da yanlı  olma-
yacaktır. Bölümün dı arıya kapalı olan bu yapısı, di er
Bölümlerdeki ders programlarında da yansımasını bul-
makta; son yıllarda ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi 
bünyesindeki di er bölümlerin ders programlarından
sosyal politika, i  hukuku, çalı ma ili kileri gibi dersler 
çıkarılmaktadır. Ülkemizin belki de sosyal politikaya en 
fazla ihtiyaç duydu u böyle bir dönemde, genç ku ak-
lar bu alanda yeterli donanıma sahip olamamaktadır. Bu 
nedenle alanla ilgili derslerin Çalı ma Ekonomisi ve En-
düstri li kileri Bölümleri ile sınırlı tutulmayarak, di er
Bölümlerdeki ders programları içindeki yerlerini muha-
faza etmek ve geni letmek için de mücadele edilmesi 
gerekti ine inanmaktayız.

Türkiye’deki tüm Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri 
li kileri Bölümlerini bir araya getiren ve 2010 yılında

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 12.si düzen-
lenecek olan bölümler toplantılarının ise artık gelenek-
selle ti ini söylememiz mümkündür. Bu toplantılar,
Bölümde çalı an ö retim elemanlarının birbirini daha 
yakından tanımalarına, sosyal ili kilerini ve i birlikle-
rini8 geli tirilmelerine büyük katkıda bulunmaktadır.
Ancak artık gelenekselle en bu toplantıların bilimsel 
boyutu, insani ve sosyal boyutunun hayli gerisinde 
kalmaktadır. Bu toplantılar, bölüm isminin ne olması
gerekti i yönündeki kısır ve yıllardır bir sonuca ula a-
mayan tartı maları bir kenara bırakarak, tematik kong-
relere dönü meli; yalnızca Bölümde çalı an ö retim ele-
manlarına de il, bu alanla ilgilenen tüm akademisyen 
ve ara tırmacılara açık hale getirilmelidir. Bu ba lamda
söz konusu toplantıların bilimsel niteli inin yükseltil-
mesinde Türk Endüstri li kileri Derne i’nin (TE D)
aktif bir rol oynayabilece ini dü ünmekteyiz. Endüstri 
ili kileri alanında ara tırma ve incelemeler yapmak, en-
düstri li kileri disiplininin geli mesine ve çalı ma ba-
rı ına katkıda bulunmak amacıyla 1990 yılında Toker 
Dereli’nin ba kanlı ında kurulmu  olan TE D, yakla ık
on yıl boyunca ulusal ve uluslararası birçok etkinlik 
düzenlemi tir. Ancak Uluslararası Endüstri li kileri
Derne i’nin (International Industrial Relations Associa-
tion-IIRA) de bir üyesi olan TE D, son yıllarda ne yazık
ki da ılma noktasına gelmi  ve adeta sahipsiz kalmı tır.
Özellikle endüstri ili kileri alanı ile ilgili olarak Türkiye 
ile uluslararası camia arasında bir köprü i levi görecek 

TE D’nin tekrar canlandırılması ve aktif hale getirilmesi 
alana yapılacak en büyük katkılardan birisi olacaktır.

Bölümün tanınırlı ının arttırılması ve Bölüme ait 
yeni geleneklerin olu turulması için son yıllarda öz-
veriyle yapılan ba arılı giri imler de bulunmaktadır.
Bunlardan belki de en önemlisi, 14-15 Ekim 2010 ta-
rihlerinde 3.sü düzenlenecek olan Mülkiye Genç Sosyal 
Politikacılar Kongresi’dir. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Ara tırma ve Uygula-
ma Merkezi tarafından düzenlenen bu Kongre, Çalı ma
Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümlerinde ö renim
gören lisans ve lisans üstü ö rencileri bir araya getiren 
önemli bir etkinliktir. Söz konusu Kongre ö rencilerin
hem akademik açıdan kendilerini geli tirmeleri ve alan-
la ilgili konuları ortak bir platformda tartı maları açı-
sından, hem de özgüven kazanmaları ve yeni arkada -
lıklar kurarak sosyal ili kilerini geli tirmeleri açısından
önemli bir bo lu u doldurmaktadır. Kongreye dinleyici 
olarak katılan ö renciler, bir sonraki sene tebli  sun-
mak için çalı maya ba lamakta ve Kongre, kimi zaman 
ö renciler arasında tatlı bir çeki meye de neden olmak-
tadır. Bu nedenle Kongre, ö rencilerin bölüme adaptas-
yonları ve bölümü sahiplenmeleri açısından güzel bir 
motivasyon unsuru olmaktadır. Nitekim Kongreye ka-
tılımın, kartopu etkisiyle, her geçen sene arttı ını mut-
lulukla gözlemlemekteyiz.

Bölümün çalı ma alanıyla ilgili ciddi ve bilimsel sü-
reli yayınlar ise oldukça sınırlıdır. Bazı i çi ve i veren
sendika/konfederasyonlarının bilimsel süreli yayınları
olmakla birlikte (Akademi-T SK-, Sicil-MESS-, Çalı ma
ve Toplum-Birle ik Metal- - gibi), bu yayınların yeterli 
sayıya ula tı ını söylemek mümkün de ildir. Bu nok-
tada Türkiye’nin en büyük i çi konfederasyonu olan 
Türk- ’in düzenli çıkardı ı dergisinin yanı sıra sosyal 
politika alanı ile ilgili bilimsel/hakemli bir dergi çıkar-
masının da yerinde olaca ını dü ünmekteyiz.

Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölüm-
lerinin en büyük payda larından birisi sendikalardır.
Ancak Bölümle sendikalar arasındaki ili kiler ve i bir-
likleri, henüz yeterli düzeyde olmadı ı gibi, etkin bir 
ekilde de kullanılamamaktadır. Bu ba lamda sendika-

larla Bölümlerin ortakla a düzenledikleri kongre, se-
miner, çalı tay gibi etkinliklerin sayısal olarak ve içe-
rik açısından zenginle tirilmesi gerekmektedir. Ayrıca
sendikaların Bölüm ö rencilerine staj imkânını yaygın-
la tırması, üzerinde durulması gereken bir di er konu-
dur. Sendikalarda yapılan stajların yaygınla ması ve et-
kinle mesi durumunda, hem sendika kendisine uygun 
uzman adaylarını yakından tanıyarak seçme imkânına



Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümleri: Gelenekten Gelece e Do ru

39

sahip olacaktır, hem de ileride sendikalarda çalı mayı
dü ünen ö renciler sendikaların örgüt yapısı ve i leyi i
hakkında fikir sahibi olacaktır.

Son söz olarak, köklü bir geçmi e sahip olan Çalı -
ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümlerinin ge-
leneklerini sahiplenmesi ve 1930’lu ve 1940’lı yıllarda
sahip olunan heyecanın artarak gelecek nesillere bıra-
kılması gerekti ine inanmaktayız. De erli hocam Ömer 
Zühtü Altan, stanbul ve stanbullulardan bahseder-
ken “Eski stanbulluların evinde mutlaka kendinden ön-
ceki nesillerden kalma de erli birkaç parça e ya olur ve 
bu e yalar evin en güzel kö esine yerle tirilir. Bu nedenle 
stanbul’da bir ev ziyaretine gidildi inde, o evin e yalarına

bakarak ev sahiplerinin gerçek ve eski bir stanbullu olup 
olmadıklarını anlarsınız” diyerek geleneklere vurgu ya-
par. Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümü 
ö retim üyeleri olarak bizler de emek ve mücadele veri-
lerek bizlere bırakılmı  bu de erli mirasa sahip çıkmalı
ve gelecek nesillere daha zengin bir birikim bırakmak
için çalı malıyız.

Notlar

1 Üniversite reformu ile Almanya’da nasyonal sosyalistler tarafından
bilim adamlarının görevden alınması ve takibe alınması süreci aynı
döneme denk gelmi tir. Böylelikle modern üniversite ö retimini
olu turmaya çalı an Türkiye, bu dönemde özellikle Almanya’dan 
bilim adamlarını kazanma ansı elde etmi tir. Belirli süreli sözle -
meler imzalayarak üniversitede göreve ba layan Alman bilim adam-
ları, kendi alanlarında modern bir e itim olu turmak ve genç Türk 
bilim adamlarını yeti tirmekle görevli kılınmı lardır. Bu nedenle de 
alanlarında ders kitapları yazmaları ve Türk asistanlarını ara tırma
süreçlerine dahil etmeleri istenmi tir. 1933 yılında Almanya’dan 
kaçarak Türkiye’ye gelen bilim adamlarının ve özellikle Gerhard 
Kessler’in Türk üniversitelerine yaptı ı katkılar için bkz: Hänlein, 
A.. (2006/2). “Gerhard Kessler: Türkiye’de Sürgün Bir Alman Sosyal 
Politikacı”, (Çev: A. Hekimler), Çalı ma ve Toplum, ss. 31-47.

2 stanbul Üniversitesi Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri
Bölümü’nün tarihçesi için bkz: Zaim, S. (). “ .Ü. ktisat Fakültesi 
Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümünün Tarihçesi ve 
Geli imi”, Sosyal Siyaset Konferansları. 52. Kitap, ss. 321-336.

3 Cahit Talas’ın hayatı ve çalı maları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 
I ıklı, A. ve Gülmez, M. (1990). “Cahit Talas ile Söyle i-Ya am Öy-
küsü”, Cahit Talas’a Arma an. Ankara: Mülkiyeliler Birli i Yayınla-
rı: 9, ss. 1-41.

4 Kuzey Amerika’da endüstri ili kilerinin ba ımsız bir disiplin olarak 
yapılandı ı birkaç e itim biriminden birisi olan Cornell Üniversitesi 
School of Industrial and Labor Relations hakkında daha detaylı bilgi 
için bkz: Özkaplan, N. ve Selamo lu, A. (Ocak 2005). “Amerika Bir-
le ik Devletleri’nde Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri E iti-
mi Üzerine”, güç Endüstri li kileri ve nsan Kaynakları Dergisi,
Cilt: 7, Sayı: 1, ss. 8-9

5 Müzik dünyasında insana en yakın enstrümanlardan birisi flütken, 
Makal da sosyal politikayı sosyal bilimlerin flütü olarak nitelendir-
mektedir. (Makal, 2009: 16). 

6 Türkiye emek tarihi ile Türk edebiyatını ili kilendiren en son ça-
lı malardan birisi Makal tarafından yapılmı tır. Bkz: Makal, A. 

(2008/3). “Türkiye Emek Tarihinin Bir zdü üm Alanı Olarak ‘Ede-
biyat’”, Çalı ma ve Toplum, ss. 15-43.

7 Türk Sosyal Bilimler Derne i’nin sosyal politika ve çalı ma ili ki-
leri ile ilgili konulara artan ilgisi ve Ahmet Makal’ın giri imi sonu-
cunda, son birkaç kongrede özel Emek Oturumları düzenlenmeye 
ve bu alanla ilgili genç ara tırmacıların Kongre’ye katılımları te vik
edilmeye ba lanmı tır. 2007 yılında düzenlenen 10. Kongre ve 2009 
yılında düzenlenen 11. Kongre’nin Emek Oturumlarında yer alan 
tebli ler, Çalı ma ve Toplum Dergisi’nde özel sayı olarak yayım-
lanmaktadır. Türk Sosyal Bilimler Derne i ile Çalı ma ve Toplum 
Dergisi arasındaki bu i birli inin gelecek yıllarda da devam etmesi 
temenni edilmektedir. 

8 Bölümler arası i birli ini gerek ö retim üyeleri, gerekse ö renciler
arasında sa layacak en önemli araçlardan birisi de yurtiçi de i im
programı olan Farabi programıdır. Farabi programı, ö renci veya ö -
retim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dı-
ında bir yüksekö retim kurumunda e itim ve ö retim faaliyetlerine 

devam etmelerini amaçlamaktadır. Bu programın etkin bir ekilde
kullanılması hem ö renciler arasında, hem ö retim üyeleri arasında
bilgi de i -toku unu sa layaca ı gibi, yeni i birliklerinin de yolunu 
açacaktır.
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Giri

Bilimsel bir disiplin olarak geçmi i 1930’lu yıllara da-
yanan Sosyal Politika gelene inin devamı sayılabilecek
Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri (ÇEE ) Bölüm-
leri inceleme konusu itibariyle disiplinler arası bir alana 
sahiptir. Bölümün disiplinler arası özelli i bir zengin-
lik kayna ı olmasının yanı sıra belirli bir alan üzerinde 
odaklanılamıyor olmasının da etkisiyle inceleme konu-
larının da çe itlilik gösterdi i gözlemlenmektedir. Bu 
nedenle,ÇEE  bölümlerinin, farklı üniversitelerde farklı
yapılanmalar içerisinde oldu u ve yine bölümlerin ince-
leme konularının da birbirlerinden farklılık gösterdi i
görülmektedir. Bu geli menin ku kusuz bölümün ince-
leme konularının ne kadar zengin ve güncel oldu unun
bir ifadesi oldu u kabul edilmekle birlikte bölümlerin 
inceleme konularının farklı disiplinlerin inceleme konu-
larının da içinde yer alması ve bölümünün tarihsel olarak 
özünü olu turan sosyal politika gelene inin de ba kaca
akademik olu umlar tarafından inceleme konusu olma-
sı, ÇEE  bölümlerinin gelece inin ne olaca ı sorusunun 
yanı sıra bölümün gelecekteki durumunun ne olması ge-
rekti i üzerinde tekrar durmayı gerektirmektedir.

Bugün birçok üniversitenin ÇEE  Bölümünün oldu u
görülmekte ve gerek lisans e itimi gerekse de lisansüstü 
e itimi ile birlikte binlerce ö rencinin e itim gördü ü bir 
alan olarak kar ımıza çıkmaktadır. ÇEE  Bölümlerinin 
inceleme konuları da, bölümün gerçek hayatla yakından
ili kili olması nedeniyle, sürekli olarak de i mekte ve 
yeni geli melere ayak uydurulmasını gerekli kılmaktadır.
Bu çalı mada amacımız, ÇEE  Bölümünün tarihçesinden 
ba layarak zaman içerisinde geçirmi  oldu u dönü ümü
ele almak ve bu bölümün gelece inin ne olabilece i üze-
rinde durmaktır.

1. Sosyal Politika Gelene i

1982 yılındaki Yüksek Ö renim Kurumu (YÖK) ya-
pılanması ile ortaya çıkan ÇEE  Bölümlerinin kökeni 
1930’lu yıllarda Almanya’daki Nazi ktidarının etkisiyle 
Türkiye’ye gelen ve Türkiye’deki üniversitelerin yapılan-

masında önemli bir rol oynayan Alman akademisyenlere 
dayanmaktadır. Bu akademisyenler arasında Ord. Prof. 
Dr. Gerhard Kessler’in özel bir yeri ve sosyal politika 
gelene inin Türkiye’de olu turulmasında özel bir öne-
mi bulunmaktadır. Ord. Prof. Dr. Gerhard Kessler’in 
Türkiye’ye kazandırmı  oldu u sosyal politika anlayı ı-
nın özünü o dönemde Kıta Avrupası’nda yaygın olan sos-
yal koruma anlayı ı olu turmaktadır. Bu anlayı a göre, 
sosyal politikanın temel i levi sanayile me sonucu ortaya 
çıkan sosyal olumsuzlukların giderilmesi ve bu olumsuz-
luklardan etkilenen sosyal sınıfların durumlarının iyile -
tirilmesidir.

Sosyal Politika’nın Türkiye’de bilimsel anlamda ilk 
kez ele alındı ı tarih 1924 yılı olarak kabul edilebilir. 
1883 yılında kurulmu  bulunan “Ulumu Aliyei Ticari-
ye Mektebi”nin (sonraki adıyla ktisadi ve Ticari lim-
ler Akademisi) ders programına ilk kez “ çtimai kti-
sat” dersi 1924 yılında alınmı tır. Daha sonra Ankara 
Üniversitesi’nde de “ çtimai ktisat” dersinin ders prog-
ramına alındı ı görülmektedir. Ancak bir disiplin ola-
rak ilk kez, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
1933-34 döneminde kurulmu  olan “ ktisat ve çtimaiyat
Enstitüsü” bünyesinde faaliyete ba lanılmı  ve bu Ens-
titü 1936 yılında yine stanbul Üniversitesi’nde kurulan 
ktisat Fakültesi’nin çekirde ini olu turmu tur (Tuna ve 

Yalçınta , 1991: 9-10). 

Sosyal politika ilk ortaya çıktı ı dönemlerde “iktisa-
tın içinde, ona ba lı ve ahlaki dü üncelerle yüceltilmi
bir iktisat politikası olarak de erlendirilmi tir” (Talas, 
1991: 18). Bazı yazarlar da sosyal politikanın ekonomi 
politi in özel bir dalı oldu unu ileri sürmü lerdir (Talas, 
1991: 18). Günümüzde yaygın olarak kabul edilen gö-
rü , sosyal politikanın birçok disiplinden beslenen (eko-
nomi, sosyoloji, felsefe, hukuk ve siyaset bilimi) ve bu 
nedenle de disiplinlerarası özellik ta ıyan ba ımsız bir 
disiplin oldu u yönündedir ( enkal, 2005: 26). 

Sosyal politikanın bu çok yönlü özelli i, sosyal po-
litika tanımlarında da kendisini açıkça göstermektedir. 
Genel kabul gören bir görü , sosyal politika tanımla-
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malarının dar ve geni  anlamlı olmak üzere iki boyutta 
de erlendirilmesi gerekti i yönündedir. Buna göre dar 
anlamda sosyal politika, “kapitalist ekonomi düzeninde 
iki sınıf arasındaki tezatları ve mücadeleleri hafifletme-
ye, mümkün oldu u takdirde bunları ortadan kaldır-
maya, mevcut ve yürürlükteki düzeni devam ettirmeye 
ve sa lamla tırmaya yönelmi  bir siyaset olarak” (Tuna 
ve Yalçınta , 1991: 29) tanımlanabilir. Geni  anlamda 
ise sosyal politika, “toplumun bütün sınıf ve zümreleri 
arasındaki tezat ve mücadeleleri ortadan kaldırmayı he-
def edinmi tir” ( enkal, 2005: 27). Dolayısıyla gerek dar 
anlamlı gerekse de geni  anlamlı tanımlamaların ortak 
noktasının toplum içindeki uyumun ve düzenin sa lan-
ması oldu unu ileri sürmek mümkündür. Talas da sosyal 
politikanın denge ve uyum sa layıcı özelliklerine dikkat 
çekerken aynı zamanda sosyal politikanın bir “barı  bi-
limi” oldu unu söylemekte ve sosyal politikanın gelece-
in yapılması ve kurulmasında önemli bir rol üstlenmi

oldu unu ve “toplumsal barı , genel refah ve mutlulu-
u sa lamaya çalı an” “bir ya am biçimi” oldu unu da 

belirtmektedir (Talas, 1991: 19). Sosyal politikanın top-
lumda huzur ve refahın sürdürülmesinde kilit bir rol oy-
nadı ı son derece açıktır.

Sosyal Politika biliminin inceleme konularına bakıl-
dı ında bu konuların sadece çalı ma ya amı ile sınırlı
kalmadı ı, ya amın her noktasını kapsayacak kadar ge-
ni  bir perspektif sundu u görülmektedir. Bunun nede-
ni, sosyal politikanın toplumun yapısıyla yakından ili ki-
li olması ve bu nedenle de toplumsal yapıdaki her türlü 
de i imin sosyal politikanın inceleme konularını da etki-
leyerek de i tirmesi ve zenginle tirmesidir.

Sosyal politikanın sadece sanayi devriminin bir sonu-
cu oldu unu ileri sürmek yanlı  olacaktır çünkü “top-
lumu meydana getiren bireylerin refah ve huzur içinde 
ya amlarını devam ettirmeleri gerekti ine yönelik sosyal 
politika anlayı ı devletlerin tarihi kadar eskidir”( enkal,
2005:13). Di er yandan sosyal politikanın sanayi devri-
miyle birlikte daha da önemli bir hale geldi i ve tarihte 
hiç olmadı ı kadar ihtiyaç duyulan bir özellik kazandı ı
da inkar edilemeyecek bir gerçektir. Dolayısıyla, günü-
müz anlamıyla sosyal politikadan söz ederken sanayi dev-
rimiyle birlikte ba tan kurulan sosyal yapı ve sosyal ili ki-
lerin belirlenimcili ini dikkate almak gerekmektedir. 

Sosyal politikanın tarihsel geli meler çerçevesinde 
özellikle sanayi devrimi ile birlikte önem kazandı ı daha 
önce ifade edilmi ti. Bu nedenle, sosyal politikanın ilk 
dönemde inceleme konusu belirli meslek gruplarında
çalı an kadın ve çocuklar iken zaman içerisinde sosyal 
politikanın toplumda korunmaya ihtiyaç duyan herkesi 

kapsayacak biçimde geni leme e ilimi gösterdi i görül-
mektedir. Dolayısıyla, güncel geli meler ı ı ında, özel-
likle küreselle menin artı ı ile birlikte, bu geni leme e i-
liminin devam edece i öngörülmektedir. Çünkü, “sosyal 
politikanın hedefleri, toplumun en üst düzeydeki amaç-
larıyla çakı maktadır. Bu hedefleri, sosyal geli me, sosyal 
adalet, sosyal bütünle me, sosyal barı , sosyal denge, gibi 
ba lıklar altında sıralayabiliriz” (Güven, 1997: 19). Bu 
nedenle, toplumlar ve toplumlardaki de i imler devam 
etti i sürece, sosyal politika biliminin de güncelli ini yi-
tirmeden varlı ını sürdürece ini söyleyebiliriz. 

2. Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümleri

1982 yılında Yüksek Ö renim Kurulu’nun göreve 
ba lamasıyla birlikte Türkiye’deki yüksek ö renim ku-
rumları yeniden yapılanma süreci içine girmi  ve Sosyal 
Politika (Sosyal Siyaset) çalı malarının sürdürüldü ü
bölümler bir yeniden yapılanma sürecine girmi tir.

Bu süreç içerisinde bölümlerin ismi önce “Sosyal Gü-
venlik ve Sosyal Ekonomi” olarak belirlenmi  ancak daha 
sonra YÖK’e yapılan bir teklifle bölümün ismi “Çalı ma
Ekonomisi ve Endüstri li kileri” olarak belirlenmi tir.
Bölümün isminde yer alan “Endüstri li kileri” deyimi, 
Anglo-Sakson bilimsel yapılanması içinde “Sosyal Si-
yaset” kavramı gösteren bir kullanıma sahiptir (Zaim, 
2008: 495). Böylelikle, bölümün sosyal politika (sosyal 
siyaset) gelene ine bir gönderme yapılmaktadır.1

Üniversitelerde bu süreç içerisinde bölümlerin ismi 
“Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri” olarak belir-
lendi inden, Türkiye’deki Sosyal Politika çalı maların-
daki önemli bir dönüm noktası Yüksek Ö renim Kanu-
nu ile birlikte sosyal politika isminin Çalı ma Ekonomisi 
ve Endüstri li kileri olarak de i tirilmesi olmu tur. Bu 
isim de i ikli i ile birlikte bölüm çalı malarının iktisat 
bilimi içindeki yeri ve çalı ma ya amı içerisindeki öne-
mi vurgulanmı  olmaktadır. Her ne kadar Anglo-Sakson 
bilimsel yapı içerisindeki “Endüstri li kileri” deyiminin 
kullanılmasıyla “Sosyal Politika” (Sosyal Siyaset) gelene-
ine bir atıf yapılıyor olsa da, bu de i iklik sadece bir 

isim de i ikli inin ötesinde yapısal de i imleri de bera-
berinde getirmi tir. Bu de i imlerin en önemli özelli i-
nin, sosyal politika biliminin toplum içindeki dezavan-
tajlı ki ilerin korunması ve toplum içerisindeki refah 
ve huzuru sa lama amacını ta ıyan do asının piyasa ta-
lepleri kar ısında zayıflama içinde bulundu u ve insan 
kaynakları özellikle özel sektör firmaları tarafından talep 
edilen konuların e itim ve bilimsel çalı ma konularında
a ırlık kazandı ı, bu nedenle bölümün gelene ini olu -
turan sosyal politika anlayı ının bir gerileme içine girdi i
ileri sürülmektedir.2
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Dolayısıyla sosyal politika gelene i ile ba lamı  bulu-
nan ÇEE  Bölümlerinin giderek güncel ve piyasaya yöne-
lik çalı malara yönelmesi gelene in devamı konusunda 
ciddi bir tehlike olarak görülmektedir. Ancak, sosyal po-
litikanın var olu  nedeninin “toplumda varolan sınıfsal
ili kiler, devinimler, sava ımlar ve çeli kiler kar ısında,
devleti ve hukuksal düzeni ayakta tutmaya ve korumaya 
dönük çalı maları içeren bir u ra  alanı” (Talas, 1991:15) 
oldu u dikkate alındı ında sosyal politika biliminin bu-
günkü önemli temsilcileri olan ÇEE  Bölümlerinin gele-
cekte de önemli fonksiyonlar üstelenece i üphesizdir.

Toplumsal huzurun ve refahın sa lanması için önem-
li bir rol oynayan bu bölümlerin sosyal politika gelene-
inden uzakla maması gerekmektedir. Ancak, toplumun 

sürekli de i im gösteren dinamik yapısına kar ı da ka-
yıtsız kalınamayaca ı açıktır. Özellikle, ÇEE  bölümle-
rinin sosyal politika gelene ini sürdürürken, kaçınılmaz
olarak bu bilim dalının ekonomi, sosyoloji, felsefe, hu-
kuk, siyaset bilimi gibi bilim dallarıyla olan yakın ili kisi
de i imleri de beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, 
çokça ele tirilmekle birlikte nsan Kaynakları Yönetimi, 
Örgütsel Davranı  gibi derslerin ve inceleme konularının
da ön plana çıktı ı görülmektedir.

Bu de i im üphesiz kaçınılmaz olmanın yanı sıra bö-
lümlerin e itim ve ara tırma konularını zenginle tirmek-
tedir. Ancak, dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta 
ya anan bu geli melerin sosyal politika gelene inin ta-
mamen terk edilerek, salt insan kaynakları yönetimi an-
layı ına do ru bir dönü üp ya anıp ya anmayaca ıdır.
Çünkü, sosyal politika gelene inin bir sonucu olarak 
ÇEE  Bölümleri’nin inceleme konuları arasında demok-
rasinin vazgeçilmez kurumlarından sayılan sendikalar ve 
sivil toplum örgütleri de yer almaktadır. Piyasanın talep-
leri dikkate alınarak yapılacak bir düzenleme, toplum-
sal huzuru ve refahı sa lamayı hedef edinmi  bulunan 
sosyal politikanın zayıflamasına yol açmasının yanı sıra,
emek unsurunun ve çalı ma ili kilerinin i letme düzeyi-
ne indirgenmesi tehlikesini de ta ımaktadır.

Elbette, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel dav-
ranı  gibi inceleme konuları arasında önemli bir yer 
olu turan emek unsuru nedeniyle ÇEE  Bölümlerine 
zengin katan konular olarak ele alınmalıdır. Ancak, bu 
bölümleri var eden ve özünü olu turan sosyal politika 
gelene inden uzakla ılması büyük bir hata olarak kabul 
edilmelidir.

3. Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri
    Bölümleri’nin Gelece i

ÇEE  Bölümleri’nin inceleme konuları, gerek konu-
ların güncelli i gerekse de gerçek hayatla yakın ili kisi

nedeniyle geni  bir perspektifte ele alınmaktadır. Bu ne-
denle, bu bölümlerin inceleme konularını tek bir ba lık
altına indirgemek mümkün görünmemektedir. Bugün 
ÇEE  Bölümlerinin sayısı 20’yi geçmi  bulunmakta-
dır. Dolayısıyla, bu bölümlerdeki lisans ve lisans üstü 
programlar da dikkate alındı ında Türkiye’nin yüksek 
ö reniminde nicelik olarak önemli bir noktaya gelindi-
ini ileri sürmek yanlı  olmayacaktır. ÇEE  Bölümleri 

akademik yapı itibariyle ktisat Fakültesi, ktisadi dari
Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi içinde bu-
lunmaktadır.

ÇEE  Bölümleri’nin gelene ini olu turan sosyal poli-
tikanın sadece bu bölümlerin ilgi konusu olmanın dı ına
da çıktı ı görülmektedir. Makal’ın ifadesiyle, “...sosyal 
politika akademik camiada … ilgi çekici hale gelmekte 
ve de i ik üniversiteler bünyesinde sosyal politika ala-
nında etkinlik gösteren olu umlar ortaya çıkmaktadır.
Bo aziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ile Orta 
Do u Teknik Üniversitesi’ndeki disiplinler arası bir ka-
rakter ta ıyan sosyal politika yüksek lisans programı
bunlar arasındadır” (Makal, 2008: 22).

Bu bilgiler ı ı ında ÇEE  Bölümlerinin çekirde ini
olu turan sosyal politikanın akademik anlamda cazip bir 
konu oldu unu ileri sürmek yanlı  olmayacaktır. ÇEE
bölümüne sahip olmayan bu iki üniversitenin, sosyal po-
litika ara tırmaları yapmak üzere olu turmu  oldukları
bu birimler, aslında bölümün inceleme konularının top-
lumsal ya am açısından ne kadar önemli oldu unun bir 
kanıtı olarak kabul edilmelidir. Üstelik küreselle me sü-
reci ile birlikte ya anan de i imler ve bunların sonuçları
sosyal politikanın önemini vurgular niteliktedir. 

ÇEE  bölümlerinin ders programlarının bu geli me-
lere ı ık tutmak ve kapsamak üzere de i ikli e u raması
kaçınılmaz görülmektedir. Gerçekten, “Çalı ma Eko-
nomisi ve Endüstri li kileri Bölümleri küreselle me ile 
dünya çapında ya anan büyük de i imin sonucu olarak 
tekrar yeniden yapılanmanın e i ine gelmi  bulunmakta-
dır. Küreselle me, ileri teknolojiler, neo-liberal politika-
lar, esnek çalı ma biçimlerinin yaygınla ması, istihdam 
yapısındaki de i meler ve sendikacılı ın güç kaybetmesi, 
yeni arayı ları, farklı yakla ımları gündeme getirmekte-
dir” (Tınar, 2000: 894). Dolayısıyla, ÇEE  Bölümlerinin 
ders programlarının ve ara tırma konularının kaçınılmaz
olarak yeniden gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandı-
rılması gerekmektedir. Ancak bunu yaparken, daha önce 
de ifade edildi i gibi, bölümlerin çekirde ini olu turan
sosyal politika gelene inden de taviz verilmemesi, sırf pi-
yasa taleplerini kar ılamak üzere insan kaynakları uzma-
nı yeti tiren bölümler olarak dü ünülmemesi gerekmek-
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tedir. nsan kaynaklarının önemli bir inceleme konusu 
oldu unu yadsımamakla birlikte bölümlerin konularının
geleneksel olarak makro ölçekli alması, toplumsal yapıyı
gözeten tutumlarının bulunması, daha çok mikro ölçek-
te dü ünülebilecek insan kaynakları konularının üzerine 
çıkan bir zenginli i göstermektedir.

ÇEE  Bölümlerinin gelece inin sosyal politika ge-
lene inden uzakla madan yeniden yapılanma sürecine 
ba lı oldu unu ileri sürmek mümkündür. Sosyal politika 
gelene inin geçmi te oldu u kadar günümüzde ve gele-
cekte de ÇEE  Bölümlerinin özünü olu turması beklen-
mektedir. Zira, “ küreselle menin bir sonucu olarak tüm 
dünyada e itsizliklerin artması, sosyal adaleti sa layıcı ve 
dengeleyici politikaların yakın gelecekte öncelikle ulus-
lararası düzeyde büyük önem kazanaca ının i aretlerini
vermektedir” (Tınar, 2000: 894). Bu nedenle, ÇEE  Bö-
lümlerinin geçmi e nazaran daha aktif bir rol üstlenmesi, 
toplusal refah ve huzurun sürdürülmesi için kaçınılmaz
olacaktır.

ÇEE  Bölümlerinin endüstri ili kileri konusunun 
kapsamlı olarak ele alındı ı tek bölüm olma özelli i de 
gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle, sosyal politika bilim 
dalının di er bazı akademik bölümlerde de inceleme ve 
çalı ma konusu oldu u görülmektedir. Ancak bu çalı -
maların, sosyal politikanın zenginli ini kapsayacak de-
rinlikte olmadı ı, sosyal politikanın ço unlukla sosyal 
yardım olarak ele alındı ı da dikkate alınması gereken 
bir unsurdur (Makal, 2008: 22-23). Bu nedenle, sosyal 
politika disiplinin tarihsel anlamdaki mirasçıları olan 
ÇEE  Bölümleri yeniden yapılanmalarını sosyal politika-
nın zenginli ini unutmadan ve sosyal politikanın araçla-
rının tümünü kullanarak, bunlardan taviz vermeksizin 
sürdürmek zorundadırlar. Di er yandan, bölüm dı ında
sürdürülen sosyal politika çalı malarının da rekabet un-
suru olarak de il, aksine akademik i birli i ve böylelikle 
sosyal politikanın daha da zenginle mesine bir fırsat ola-
rak ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle, sosyal politi-
ka alanında sürdürülen tüm bu faaliyetler ile yakın ili ki
içinde olunması ve i birli i yapılması önemlidir.

ÇEE  Bölümleri’nin kar ıla tı ı önemli zorluklardan 
biri de endüstri ili kilerinde ya andı ı ileri sürülen ge-
rilemeden kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni, endüstri 
ili kilerinin vazgeçilmez aktörleri olan sendikaların ve 
buna ba lı olarak sendikal örgütlenmenin toplumsal re-
fah ve huzurun sa lanmasının yanı sıra demokrasinin 
geli mesi için ne kadar önemli oldu unun kamuoyu ta-
rafından yeterince bilinmiyor olmasıdır. Özellikle, i ve-
renlerin rekabet güçlerini azalttı ı iddiasıyla sendikalara 
kar ı takındıkları olumsuz tavır da bu süreçte etkili olan 
bir ba ka unsur olarak kar ımıza çıkmaktadır.

ÇEE  Bölümlerinin kar ıla tı ı en önemli zorluk-
lardan biri kamuoyundaki eksik bilinç ve bölümlerin 
toplum için ne kadar yararlı bir konuda faaliyetlerinin 
sürdürüldü ünün kamuoyu tarafından yeterince bilin-
memesidir. Bu nedenle, bölüm ö retim üyelerinin her 
fırsatta kamuoyunu bilgilendirmek üzere harekete geç-
mesi ve dikkatleri sorunlar üzerine çekerek bilinçlendir-
me kampanyalarını yürütmesi gerekmektedir.

ÇEE  Bölümlerinin Türkiye’de üstlenmesi gereken 
önemli bir ba ka fonksiyon, küreselle menin kaçınılmaz
sonuçlarından biri olarak ele alınabilecek toplumsal ye-
niden yapılanma sürecinde aktif bir rol oynamalarının
gere idir. Sendikaların etkin olmadı ı toplumlarda küre-
selle menin etkilerinin daha yıkıcı oldu u bilinmektedir 
( enkal, 2005: 548). Bu nedenle, sendikalar uluslararası
boyutta örgütlenmeye çalı maktadırlar. Gerçekten, sen-
dikaların küresel ko ullara uyumunu, yeni ihtiyaçlara 
göre yapılanarak, yeni stratejiler uygulamalarını zorunlu” 
(Tınar, 2000: 896) görmek gerekmektedir. Türkiye’deki 
sendikalar açısından ku kusuz ÇEE  Bölümleri küresel 
ko ulların getirdi i de i ikliklerin ve ortaya çıkan ihti-
yaçların tespit edilmesi kadar bu ihtiyaçlara nasıl cevap 
verilece i konusunda aktif bir rol üstlenmek durumun-
dadır.

Bütün bunların dı ında, Avrupa Birli i’ne uyum süre-
cinin yanı sıra Uluslararası Çalı ma Örgütü’nün de üyesi 
olması nedeniyle Türkiye’nin uluslararası alanda vermi
oldu u birçok taahhüt de bulunmaktadır. Sosyal politika 
alanında verilmi  bu taahhütlerin nasıl yerine getirilece-
ine ili kin bilimsel çalı maların yapılmasının yanı sıra

uygulamada bu konularda uzman olmak üzere yeti tiril-
mi  nitelikli i gücüne ihtiyaç bulundu u da açıktır. Bu 
nedenle, ÇEE  Bölümlerinin sadece akademik çalı ma-
larla sınırlı kalmamak üzere, aktif bir biçimde bu konuda 
uzman olarak çalı acak nitelikli i gücünün e itilmesinde
de önemli fonksiyonları vardır ve de i en süreç içerisin-
de bu fonksiyonlarını artan bir biçimde yerine getirmek 
durumunda kalacaklardır. Örne in, Avrupa Birli i ile 
ilgili müzakere ba lıklarından 19 numaralı ba lık, “Sos-
yal Politika ve stihdam” adını ta ımakta ve Türkiye ile 
Avrupa Birli i arasındaki müzakereler, i  hukuku, i  sa -
lı ı ve güvenli i, kadın ve erkek arasında e it muamele, 
ayrımcılıkla mücadele, istihdam, sosyal diyalog ve sosyal 
koruma alt ba lıklarını kapsamaktadır. Bu nedenle, ÇEE
Bölümlerine bu konularda fazlasıyla görev dü mektedir.

Sonuç

ÇEE  bölümlerinin gelece inin ne olaca ının sorusu-
nun yanıtı pasif nitelikli bir bekleyi  olmamalı, tam tersi-
ne bölümlerin gerek idari gerekse de akademik anlamda 
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aktif olarak faaliyetlerini göstermeleri, bölümlerin gele-
ceklerinin belirlenmesinde anahtar rolü üstlenecektir.

ÇEE  bölümlerinin inceleme konuları arasında yer 
alan sendikacılı ın demokrasi kavramıyla özde le mesi
bu alandaki çalı malara da me ruluk kazandırmaktadır.
ÇEE  bölümlerinin sosyal politika gelene ine ba lı olma-
sı, üretim ve tüketim unsurlarının da inceleme konusu 
yapılmasını sa lamaktadır. Ayrıca, ekonominin i leyi i-
nin önemli bir unsuru olan emek faktörünün ve sosyal 
açıdan korunmaya muhtaç olan kesimlerin derinlemesi-
ne incelemelerinin yapılmakta olu u bölümün toplumsal 
açıdan önemini vurgular niteliktedir. Özellikle son dö-
nemde ya anan ekonomik ve toplumsal dönü üm de bö-
lümün önemini daha da arttıracaktır. Ba ka bir deyi le,
ÇEE  bölümlerinin inceleme konusu toplumsal ya amın
kendisidir. Bu nedenle toplumsal ya amın sürekli bir de-
i im içinde bulunması bölümlere dinamizm kazandır-

maktadır. Dolayısıyla, ÇEE  bölümlerinin, çalı maları-
nın sürdürürken, mevcut geli melere kayıtsız kalmadan 
ancak bunun yanı sıra sosyal politika gelene i ve bu gele-
ne in bir sonucu olan toplumsal huzuru ve barı ı arama 
yönündeki gayretlerini sürdürmeleri bölümün gelece i-
nin belirlenmesinde anahtar rol oynayacaktır.

Notlar

1 Bu dönemde ya anan yeniden yapılanma ve buna ba lı bölümün 
isminin belirlenmesi süreci için bkz. Zaim, 2008: 494-495. Ayrıca,

Prof.Dr. Orhan Tuna’nın bölümün isminin de i tirilmemesi ve “Sos-
yal Siyaset” isminin korunması yönündeki itirazını kaleme aldı ı
itiraz mektubunun tam metni için bkz. Zaim, 2008: 481-482. 

2 Bu konuyla ilgili ayrıntılı görü ler için bkz: Makal, 2008: 11-25; Yor-
gun, 2009: 45-60. 
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Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri
Bölümlerinde Paradigma Arayı ı

 Yrd. Doç. Dr. Sayım YORGUN / Kocaeli Üniversitesi BF ÇEE  Bölümü

Akademik bir disiplinin varlı ından söz edebil-
mek için bir paradigmaya ihtiyaç vardır ve aka-
demik birliktelik o paradigma üzerinden geli ir.

Kuhn, paradigmayı bir bilimsel toplulu un kabul etti i
genel kuramsal varsayımlar ve de erler ile bunların uy-
gulanmasına dair teknik ve yöntemleri içeren bir kavram 
olarak de erlendirmekte ve bir bilimin uygulayıcıları-
nın dünyayı nasıl yorumladıkları ve mesleklerini na-
sıl yaptıklarını ifade eden ve bir ara tırma toplulu unu
birbirine ba layan yakla ım biçimine verilen ad olarak 
tanımlamaktadır (Yıldırım, 2007, s.2). Bu açıdan de er-
lendirildi inde Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li ki-

leri Bölümlerinde çalı an akademisyenlerin esas aldı ı
bir paradigmanın varlı ından söz edilebilir mi? Cevap 
“evet” ise bu paradigma hangi varsayımlara, de erlere ve 
yöntemlere dayanmaktadır? Yıldırım, Endüstri ili kileri-
nin kendi içinde yer alan çe itli bilimsel yakla ımların
(sistem, ço ulcu, Marksist, stratejik tercih, kurumsal ça-
lı ma ekonomisi gibi) hepsini içine alacak bir disipliner 
saflı a henüz ula madı ını iddia etmekte, ancak ideal 
bilim anlayı ına en yakın olan fizikte bile genel ve bü-
tüncül bir paradigma yokken, endüstri ili kilerinde böy-
le bir paradigmaya gerçekten ihtiyaç olup olmadı ının
sorgulanması gerekti ini vurgulamaktadır. Ayrıca disip-
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liner bölünmü lü e ra men endüstri ili kilerinin temel 
sorunlar ve ortak de erler açısından kuvvetli bir disip-
liner temele sahip oldu unu da iddia etmektedir (Yıldı-
rım, 2007, s.2). Özkaplan ve Selamo lu ise 1960’larda 
tercih edilmeye ba lanan ve insan kaynakları yönetimini 
de içeren endüstri ili kileri disiplininin, endüstri ili -
kileri ile çalı ma ekonomisine ait konularla, organizas-
yonlarda davranı  ve i  stratejilerini önemseyen bir di-
sipline dönü tü ü tespitinde bulunmaktadır (Özkaplan; 
Selamo lu, 2005, s.6). Bu açıklamalardan da anla ılaca ı
üzere bu alanın akademisyenleri arasında paradigma ara-
yı ı devam etmekte, disiplinler arası olma özelli inin ge-
tirdi i zenginlik ve geni lik ile güncel geli meler süreci 
ekillendirmektedir.

Ba ımsız bir akademik alan olarak endüstri ili kileri
1920’de ABD’de ve ikinci dünya sava ından sonra ngil-
tere ve di er Anglo-Sakson ülkelerinde ortaya çıkmı tır
(Frege, 2005, s.180). Endüstri ili kileri disiplininin geni
anlamda iki temel alandan olu tu u iddia edilmekte ve 
bu alanların; i çinin yönetimi (managment of labour) ile 
toplu pazarlık ve i gücünün yönetimi teknikleri (colle-
tive bargaining and methods of workforce governance) 
(Özkaplan&Selamo lu, 2005. s.2) oldu u ifade edilmek-
tedir. G. Staruss, endüstri ili kileri alanının çekirde ini
toplu pazarlık fonksiyonunun olu turdu unu vurgula-
makta, Kaufman ise endüstri ili kileri akademiyasında
genel e ilimin “çalı ma ili kileri” (toplu pazarlık ve i gü-
cünün yönetimi teknikleri) perspektifini benimsemek yö-
nünde oldu unu belirtmektedir (Özkaplan&Selamo lu,
2005, s.4). Bu de erlendirmelerden de anla ıldı ı gibi 
endüstri ili kileri akademik disiplinlerin çakı tı ı bir 
alanda kendine yer bulmaktadır.

Bu akademik alanın disiplinler arası olma özelli i bir 
yönüyle zenginlik olarak de erlendirilirken, di er yan-
dan alanın sınırlandırılması açısından zorluklar getirdi i
ve akademik bir disiplin olma niteli ini kazanamadı ı
ifade edilmektedir. Bu iddialara ra men Çalı ma Eko-
nomisi ve Endüstri li kileri Bölümleri (ÇEE B), sosyal 
politika zemininde ortaya çıkmı , daha adil toplumsal 
bir yapıyı öngören, sa lıklı bir toplumsal yapının orta-
ya çıkabilmesi için örgütlü topluma ula mayı temel alan, 
bunun için de sendikal örgütlenme ve toplu pazarlı ın
yöntem olarak kullanılması gerekti ini vurgulayan bir 
paradigmaya dayanmaktadır.

Paradigma De i iyor mu?

Son otuz yılda insan kaynaklarının endüstri ili kile-
rine alternatif olarak ön plana çıkartılmaya çalı ılması,
bazı ülkelerde bölümlerin kapatılması, ara tırmacıların

ilgilendi i konularda ortaya çıkan de i iklikler, sendika 
üyeli inin ve toplu i  sözle melerinin azalması gibi etki-
lerle endüstri ili kileri disiplini alanında köklü bir de i i-
min ya andı ı ileri sürülmektedir. Thompson ve McHu-
gh, “ KY endüstri ili kilerine bir tehdit mi, bir fırsat mı?”
sorusunu sorarak u cevabı veriyor: Aslında gerçek tehdit 
KY de il, ekonomi ve toplumsal alandaki de i ikliklere

endüstri ili kilerinin ayak uyduramamasıdır. KY, endüs-
tri ili kilerinin bo  bıraktı ı veya az ilgilendi i yönetim 
sahasına girmi tir. KY hiç tarih sahnesine çıkmamı  olsa 
bile örgütsel davranı  ve örgütsel kuram endüstri ili kile-
rini “tehdit edecek ve bo  bıraktı ı alanları kolonile tire-
cekti” (Yıldırım, 2007, s.11). Yıldırım, “ nsan kaynakları
yönetimi sadece i letmecilerin insafına terk edilmemeli-
dir” tespitinde bulunarak, endüstri ili kileri alanının ele -
tirel bir KY anlayı ının geli imine katkıda bulunabilece-
ini ileri sürmektedir (Yıldırım, 2007, s.14).

Paradigma de i iyor mu? sorusuna cevap bulabilmek 
için çalı ma ekonomisi ve endüstri ili kileri alanında ça-
lı an akademisyenlerin ara tırmalarında hangi konulara 
öncelik verdiklerini tespit etmek bizlere somut veriler 
sunacaktır. Endüstri ili kileri alanında 1970’lerde ngil-
tere ve Amerika’da yayınlanan iki dergi ile 1990’larda n-
giltere, Amerika ve Almanya’da yayınlanan üç ayrı dergi-
nin makale konularına yönelik incelemeler yapan Frege, 
ara tırma konularında ulusal entelektüel gelene in belir-
leyici oldu u sonucuna varmı tır (Frege, 2005, s. 204). 
1970’lerde Amerika’da yayınlanan makalelerin yüzde 
26.8’i insan kaynakları, yüzde 19.3’ü toplu pazarlık, yüz-
de 11’i sendikalarla, yüzde 0.9’u endüstriyel demokrasi 
ile ilgilidir. Aynı yıllarda ngiltere’de yayınlanan maka-
lelerin yüzde 26.5’inin insan kaynakları, yüzde 22.2’si-
nin toplu pazarlık, yüzde 10.5’inin sendikalar, yüzde 
9.9’unun endüstriyel demokrasi ile ilgili oldu u tespit 
edilmi tir. Aynı ara tırmada 1990’lı yıllarda Amerika’da 
makalelerin yüzde 27.4’ü ücret ve çalı ma süresi, yüzde 
26.5’i insan kaynakları, yüzde 10.7’si sendikalar, yüzde 
5’inin toplu pazarlık ve yüzde 2.3’ünün de endüstriyel 
demokrasiyle ilgili oldu u sonucu çıkmı tır. ngiltere’de
1990’lı yıllarda makalelerin yüzde 25.4’ünün sendikalar, 
yüzde 20.5’inin insan kaynakları, yüzde 12.1’inin toplu 
pazarlık, yüzde 7.7’sinin endüstriyel demokrasiyle ilgili 
oldu u görülmü tür. Almanya’da ise aynı yıllarda ma-
kale konularının yüzde 22’i emek süreçleri, yüzde 17’si 
uluslararası konular, yüzde 13.2’si endüstriyel demokra-
si, yüzde 7.7 sendikalar, yüzde 4.4 toplu pazarlık, yüzde 
1.1’i de insan kaynakları alanında yo unla tı ı tespit edil-
mi tir. Almanya’da insan kaynakları ve endüstriyel de-
mokrasiye gösterilen ilgi ile Amerika’da gösterilen ilgiye 
bakıldı ında ülkelerin endüstri ili kileri yapılanmasının
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etkileri açık ekilde ortaya çıkmaktadır. Ara tırmada yer 
alan konuların yıllara göre da ılımı de erlendirildi inde
ngiltere’de 1970’li yıllarda sendikalarla ilgili makalelerin 

oranı yüzde 10.5 iken bu oran 1990’larda yüzde 25.4 ora-
nına yükselmi tir. nsan kaynakları konularındaki de i-
imin de anlamlı oldu u görülmekte ve 1970’lerde oran 

yüzde 26.5 iken, 1990’larda yüzde 20.5’e dü mektedir.
Bu de i imlerin anlamlı oldu unu, ngiltere’de sendikal 
konulara yönelik yüzde yüzün üzerindeki ilgi artı ının
tesadüf olmadı ını vurgulamak gerekiyor.

Son otuz yıldır sosyal politika ve endüstri ili kilerine
yönelik ilgisizli in arka planında yer alan ekonomik ve 
sosyal artlar hızla de i meye ba lamı , ekonomik geli -
menin tek yolu olarak gündemde tutulan, adeta dayatı-
lan neo-liberal politikaların sorgulanması, ortaya çıkan
sosyal sorunların tepkileri artırması, sendikasız endüs-
tri ili kileri gibi arayı ların ihtiyaçlara cevap vermemesi, 
nsan Kaynakları Yönetimi’nin ba ta ücret anla mazlı ı

olmak üzere beklentilere cevap vermemesinden dolayı
sosyal politika ve endüstri ili kilerine yönelik bir e ili-
min yükselme trendine girdi ini söylemek mümkündür. 
Bundan dolayı endüstri ili kilerinde ya anan kısmi gel-
gitler günümüzde yerini ana paradigmaya bırakmakta,
bu nedenle paradigma de i ikli inden de il, dalgalan-
malardan arınma dönemine girildi i tespitinde bulun-
mak daha do rudur.

Türkiye’de Sosyal Politika Kürsülerinden, Çalı ma
Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümlerine Geçi  ve 
Paradigma

1936 yılında stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi’nde 
Kessler tarafından ba latılan sosyal politika e itimi, sos-
yal siyaset kürsüsüne dönü mü  ve di er üniversiteler 
de bu süreçten etkilenmi  ve Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde “Sosyal Siyaset ve  Hukuku” kür-
süsü kurulmu tur. Bu kürsüler Türkiye’de Çalı ma Eko-
nomisi ve Endüstri li kileri Bölümlerinin (ÇEE B) alt 
yapısını hazırlamı , bu geli im çizgisi günümüze kadar 
devam etmi tir. u anda 21 üniversitede ÇEE B bulun-
maktadır. Bölüm ve akademisyen sayısının hızla artma-
sı, bu alanda çalı an akademisyenlerin hangi paradigma 
üzerinde yürüdükleri sorusunu gündeme ta ımı , bölüm 
isminin 12 Eylül askeri müdahalesiyle de i tirilmesi pa-
radigma tartı malarını daha da yo unla tırmı tır.

Akademik alanda ya anan geli melerden ve yeni 
e ilimlerden Türkiye’deki ÇEE B’ler etkilenmektedir. 
Ancak asıl etkinin yerel oldu u tespitinde bulunmak 
mümkündür, çünkü bölüm ismi ba ta olmak üzere bö-
lümlere yönelik müdahaleler yapılmı , bu alanda çalı an

akademisyenlerin bir kısmı ba ta insan kaynakları olmak 
üzere yeni arayı lara girmi  ve akademik alanın paradig-
masıyla örtü meyen de erlendirmeler yapıldı ına ili kin
tartı malar yo unla mı tır. Bu süreç, hiç ku kusuz 20. 
Yüzyılın son çeyre inden itibaren sosyal politika uygula-
malarında ortaya çıkan kaçı tan, neo-liberal politikalara 
yöneli ten, nsan Kaynakları Yönetiminden, sendikasız
çalı ma ili kilerinden beslenmi tir. Makal, “’Sosyal Po-
litika’ kürsülerinden ‘Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri 
li kileri’ bölümlerine geçi , bir anlamda kısmi bir para-

digma de i ikli i olarak da nitelenebilir” tespitinde bu-
lunmu tur (Makal, 2008, s.15). Makal’ın kısmı de i iklik
tespiti yerindedir, ancak bu süreç sadece bölüm isimleri-
nin de i mesiyle ortaya çıkmamı , bu de i ikli in o yıl-
larda ya anan neo-liberal ekonomik geli melerden, insan 
kaynakları yönetiminden ve sendikasızla tırma politika-
larından etkilendi i açıktır.

Paradigma de i ikli i tartı malarına ı ık tutması için 
Türkiye’deki Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri
Bölümlerinde yapılan yüksek lisans tez konuları yıllar iti-
bariyle detaylı incelemeye tabi tutuldu unda, 1984-2007 
yılları arasında en çok tez yazılan ara tırma konusunun 
yüzde 13.5 ile insan kaynakları oldu u tespit edilmi tir.
Bu oranı yüzde 11 ile i  hukuku ve yüzde 10 ile çalı -
ma sosyolojisi takip etmektedir (Yorgun, 2009, s.54). 
Yüksek lisans tezleri içerisinde insan kaynakları konu-
sunun ön plana çıkması a ırtıcı de ildir. Çünkü 1980’lı
yıllardan itibaren nsan Kaynakları Yönetiminin endüstri 
ili kilerine bir alternatif olarak sunulması, i verenlerin
yeni yönetim organizasyonlarında nsan Kaynakları De-
partmanları kurmaları gibi geli meler bu sonucun ortaya 
çıkmasını sa lamı tır.

sizli in arttı ı ekonomik kriz dönemlerinde i sizler
be eri sermayelerine yatırım yapıp kendilerini i veren
nezdinde tercih edilir aday konumuna yükseltmek ister-
ler. Bundan dolayı yüksek lisans programlarının piyasa 
ihtiyaçlarına daha duyarlı oldu u tespitinde bulunmak 
mümkündür. Ayrıca sendikaların gücünde ortaya çıkan
gerileme, neo-liberal politikalar bu süreci desteklemi tir.
Bireyselle menin yükselen de er olması toplu pazarlık
sisteminin geri plana dü mesine yol açmı , ÇEE B bu 
süreçten etkilenmi tir. Mesela toplu pazarlık ve toplu i
sözle mesi konularında yapılan tez oranının yüzde 1.3’te 
kalması da bu tespiti desteklemektedir (Yorgun, 2009, 
s.54). Bölümlerin insan kaynaklarının egemenli ine
girmesini Makal u cümlelerle ele tirmektedir: “ nsan
Kaynakları, en azından bazı bölümlerimizin formel ya-
pılanması içerisine de girerek, ba ımsız bir anabilim dalı
ya da bilim dalı haline de getirilmi  bulunmaktadır. Ko-
nunun önemi ve popülerli i ve bilgi alanımızla ili kileri
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dü ünüldü ünde, tüm bu geli meleri do al kar ılıyoruz.
Burada do al olmayan, bu geli melerin sürmesi ve insan 
kaynakları konusunun, bölümlerimizin geni  u ra  alan-
larını kendi egemenli i altına alması tehlikesidir.” (Ma-
kal, 2008, s.17).

1984-2007 yılları arasında yapılan doktora tezleri in-
celendi inde; yüzde 14’ünün çalı ma sosyolojisi, yüzde 
11.7’sinin i  hukuku alanında yapıldı ı görülmü tür.
Bunu yüzde 9.5 ile sosyal güvenlik, yüzde 8.4 ile sen-
dikalara ili kin konular izlemektedir. Yüksek lisans tez 
konuları ile kar ıla tırıldı ında sonuçların paralel olma-
dı ı ortaya çıkmaktadır. Yüksek lisans tezlerinde insan 
kaynakları en yüksek orana sahip iken doktora tezleri 
arasında çalı ma sosyolojisi ön plana çıkmaktadır. Ancak 
sosyal politika konularında yapılan tez oranının yüzde 
2.8’de kalması, çalı ma ili kileri tarihi konusundaki tez-
lerin yüzde 1.1 olması, grev ve lokavta ili kin tez ora-
nının yüzde 0.6 olmasına dikkatleri çekmek gerekiyor 
(Yorgun, 2009, s.57). Bu sonuçlardan da anla ılaca ı
üzere piyasaya daha duyarlı olan yüksek lisans tezlerinin 
insan kaynaklarına kaymasına kar ın, akademik çalı ma-
lar açısından daha önemli olan doktora tezleri aynı e ili-
mi yansıtmamaktadır.

Yapılan ara tırma ve tartı malar dikkate alındı ın-
da bölüm mensuplarının yaptı ı çalı maların ya anılan
süreçten etkilendi i ve tez konularının konjonktürel 
de i ikliklerin etkisinde kısmen kaldı ı ve konulara 
yakla ımda de i iklik ya andı ı hipotezi ön plana çık-
maktadır. Ayrıca, bölüm Anabilim Dalları’nın de i mek-
te oldu u, sosyal politika, sendikacılık ve toplu pazarlık
gibi konuların geri plana dü tü ü, daha ileri gidilerek 
bölüm isminin de i tirilmesi gerekti i, böyle bir bölüme 
ihtiyaç kalmadı ı gerekçesiyle YÖK düzeyinde de tartı -
maların yapıldı ı bilinmektedir. Ya anan bu tartı malar
ve e ilimler genel bir de erlendirmeye tabi tutuldu unda
endüstri ili kileri alanında kısmi de i iklikler ya anmı ,
ancak ana paradigma varlı ını korumu tur.

Sonuç

Bilimsel topluluk; toplulu un kabul etti i de erler,
varsayımlar ve o toplulu un dünyayı yorumlama biçim-
lerine ba lı olarak ekillenmektedir. Bundan dolayı di er
bilimsel alanlarda oldu u gibi Çalı ma Ekonomisi ve En-
düstri li kilileri bilimsel toplulu unun da esas aldıkları
bir paradigma vardır. Dolayısıyla zaman zaman kısmi
olarak de i ime u rasa da endüstri ili kileri alanında ça-
lı an akademisyenlerin önemli kısmının dünyayı yorum-
lama ve yakla ım biçiminde paralellik mevcuttur; sosyal 
politika, örgütlü toplum, toplu pazarlık ve i yeri demok-

rasisi gibi temel varsayımların ı ı ında çalı ma hayatı yo-
rumlanmakta, bu ortak payda bir paradigmanın varlı ına
i aret etmektedir.

Akademik çalı maların güncel geli melerden etkilen-
mesi hiç ku kusuz kaçınılmazdır. Ancak ortaya çıkan
e ilimin akademik bir alanın temellerini tehdit etmesi, 
bazı temel soruları gündeme getirmektedir. Bunlardan 
biri “endüstriyel demokrasiyi ve onun örgütlerini dı la-
yan, sermayenin egemenli ini peki tiren ara tırmaların
yo unla tırılması, acaba uzun dönemde toplumların ge-
lece ini olumsuz etkilemeyecek mi?” di eri “güncel ta-
leplerin dikkate alınarak; sosyal politika ve endüstri ili -
kileri gibi alanların geri plana itilmesi akademik açıdan
etik midir?” sorusudur. te bu ve benzeri sorulara cevap 
bulmak, bu alanda çalı ma yapan tüm akademisyenlerin 
temel sorumlulu udur. Bu çerçeveden bakıldı ında aka-
demik çalı maların temel amacı güncel ihtiyaçları kar ı-
lamak oldu u kadar, toplumların gelece ini aydınlatmak
da olmalıdır.

Sosyal politika ihtiyacının geri plana itilmesi, piyasa-
cı bir mantı ın ön plana çıkarılması üzerinde dü ünmek
gerekmektedir. Sa lıklı bir toplumsal yapı için sosyal po-
litikaların kaçınılmaz oldu u gerçe inden hareket edildi-
inde, akademik çalı maların güncel geli melerden çok 

fazla etkilenmesinin moda kavramları ve e ilimleri orta-
ya çıkaraca ı kaygısı ön plana çıkmaktadır ancak kısmen
de olsa ya anan kaymaların uzun dönemde ana paradig-
ma do rultusunda geli ece i beklentisi yüksektir.

Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümleri, 
sosyal politika temelinde, sanayi toplum düzeninin or-
taya çıkardı ı sosyal sorunlara çözüm arayan, sorunların
çözümünde sosyal ve ekonomik boyutları ihmal etme-
den inceleyen bölümler olmalıdır. Bu yönüyle insanı esas 
alan, sa lıklı bir toplumsal yapıyı hedefleyen bu bölüm 
di er bölümlerle mukayese edildi inde farklılıkları or-
taya çıkmaktadır. Çünkü bu bölümün akademisyenleri 
sosyal politika temelinde sorunlara yakla mak, emsi-
ye kavram olarak sosyal politikayı esas almak, örgütlü 
toplumsal yapıyı hedeflemek, toplu pazarlık hakkının
etkin kullanılması için çalı mak, i yerlerinde demokra-
siyi hayata geçirmek üzere akademik çalı malar yapmak 
sorumlulu uyla kar ı kar ıyadır.

Üniversitelerin akademik gündemlerini sadece talep-
ler do rultusunda ekillendirmesi, üniversitelerin öncü 
rolünü ve alanını kısıtlayaca ı için olumsuz bir geli me
olacaktır. ÇEE B’lerin temelini olu turan sosyal politika 
ekseni referans alınarak, geli melere kapalı durmadan, 
bölümleri ekillendirmenin akademik açıdan da bir zo-
runluluk oldu u açıktır.



dosya
çalı ma ekonomisi ve endüstri ili kileri bölümleriçalı ma ekonomisi ve endüstri ili kileri bölümleri

48

Ortaya çıkan sorular ve de erlendirmeler ı ı ında en-
düstri ili kilerinin daha adil toplumsal bir yapıyı ön gör-
dü ünü, sa lıklı bir toplumsal yapının ortaya çıkabilmesi
için örgütlü topluma ula manın temel alınmasını, bunun 
için de sendikal örgütlenme ve toplu pazarlı ın yöntem 
olarak kullanılması gerekti ini vurgulayan, sosyal poli-
tika ba lamında toplumsal de erleri esas alan, çalı ma
ekonomisi ve insan kaynaklarını da kapsayan bir çerçe-
veye sahip oldu unu iddia etmek mümkündür. Ancak 
bu genel çerçevenin yeterli oldu unu, alanın disipliner 
sınırlarının belirgin bir özelli e kavu tu unu söyleme-
nin imdilik mümkün olmadı ı da açıktır.
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Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri
Ö retimi Mezunların stihdamına

Öncelik Vermelidir
 Prof. Dr. Mustafa Ya ar TINAR / Dokuz Eylül Üniversitesi BF ÇEE  Bölümü Ba kanı

ktisadi ve dari Bilimler alanında lisans e itim ve ö -
retimi veren, sayıları bugün 20’yi a an Çalı ma Eko-
nomisi ve Endüstri li kileri Bölümlerinin geçmi i,

1934 yılında stanbul Üniversitesi bünyesinde ktisat
ve çtimaiyat Enstitüsü’nün Gerhard Kessler tarafından
kurulmasına dayanmaktadır. Uzun yıllar Sosyal Siyaset 
alanında birçok ara tırma ve esere zemin olmu  ve çe itli
bölümlere servis dersleri vermi  bu kurumsal yapı 80’li 
yılların ba ındaki Yüksek Ö retim Kurulu’nun (YÖK) 
olu turulmasıyla birlikte fakültelerde Bölümle mi  ve bi-
rinci sınıftan itibaren ö renci kabul ederek 4 yıllık ö re-
nimin sonunda lisans diploması vermeye ba lamı tır.

Yerle ik üniversite ö retimi ve zihinlerdeki meslek 
kalıplarına uymaması nedeniyle bugünlere kadar süre-
gelen bir “kimlik sorunu” ya anmakta ise de, Bölüm 30 
yıla yakla an geçmi inde hatırı sayılır bir “özgünle me
süreci”ni geride bırakmı , “ letme” ve “ ktisat” alanla-
rının kesi me noktasında “çalı ma ya amı”na odaklanan 
bir yer edinmi tir. Bununla beraber, Bölümün e itim-ö -
retim programı ve ara tırma alanlarında hangi konulara 
öncelik verilmesi gerekti i, tartı ma konusu olmayı sür-
dürmektedir.

90’lı yılların sonlarında Bölüm ö rencilerinin istih-
dam sorunundan yola çıkarak “insan kaynakları” pers-
pektifini açmaya çabalayan bir ö retim üyesi olarak o 
yıllarda bölümlerimizin ismini “ nsan Kaynakları ve 
Çalı ma li kileri” ekline dönü türme fikrini ortaya at-
mı tım. O zamanki Bölüm Ba kanımız Prof. Dr. Fevzi 
Demir’in bu öneriye büyük bir heyecan ve kararlılıkla
sahip çıkması ve 1998 yılında Türkiye’deki tüm Çalı -
ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümlerini ilk kez 
bir araya getirdi imiz Ku adası toplantısında konunun 
dile getirilmesiyle ba layan süreçte birçok görü ü din-
leme fırsatımız oldu. Bunlardan hatırımdan silinmeyen 
en ilginçleri,  insan kaynakları kavramının “sermayenin 
eme e saldırısı” olarak nitelendirilmesi ile insanı kaynak 
olarak görmenin “insanı tüketmek” anlamına geldi i gö-
rü üydü. nsanı “de er” katılarak geli tirilebilir ve böy-
lece bir yandan ki isel geli imi sa larken, di er yandan 
onu ekonomik-sosyal kalkınmada ana aktör yapılabilir
bir “kaynak” olarak görmek varken, kavrama hiç akla 
gelmeyecek ölçüde “kısıtlı” ya da “kasıtlı!” yakı tırma-
ların yapılmı  olmasını anlamakta do rusu halen daha 
zorlanmaktayım.
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Bölümün isim de i tirmesine yıllar boyu gelen tep-
kileri di er bölümlerden geldi inde bir ölçüde anlamak 
mümkün. Ancak bu tepkiler kendi bölümlerimizden gel-
di inde, arkasında ço unlukla bölümün kökenlerindeki 
“sosyal politika” gelene inin zedelenebilece i korkusu 
oldu u görülüyor. Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li -
kileri Bölümlerinin “ nsan Kaynakları” alanını sadece 
i letme düzeyinde “yönetim” boyutuyla yorumlayama-
yacakları, tam tersine demografi, e itim, sa lık, ya am
kalitesi ve memnuniyeti, çevre duyarlılı ı, insani geli -
me, göç, yoksulluk gibi makro boyuttaki konuları da bu 
kavram altında de erlendirecekleri muhakkaktır. Tam 
bu noktada konuların sosyal politika alanı ile büyük öl-
çüde örtü tü ü açıktır.

Bölümlerimizde verilen e itim ve ö retim içeri inin
mezunlarımızı do al olarak “ nsan Kaynakları” alanında
istihdama yönlendirdi i bugün çok daha iyi anla ılmak-
tadır. Aynı akan suyun kendi yolunu bulması gibi, artık
mezunlarımızın en az üçte birinin bu alanda çalı tı ını,
bu istihdam perspektifinin bölüm tercihlerini giderek ar-
tırmakta oldu unu biliyoruz. Bunu mezun anketlerinden 
ve yapılan ara tırmalardan kolayca çıkartmak mümkün. 
Böylece isim de i ikli ine de belki gerek kalmadı. An-
cak, di er taraftan Sakarya Üniversitesi örne inde oldu-
u gibi, “ nsan Kaynakları” kavramını ta ıyan bazı yeni 

lisans programlarının da ayrıca açılmaya ba ladı ı dik-
katle izlenmeli ve bu geli menin yakın gelecekte i  pi-
yasasında Bölüm mezunlarına, do rudan kendi istihdam 
alanlarına girecek, di erlerinden daha zorlu yeni rakipler 
üretece i beklenmelidir.

stihdamı, istihdam edilebilirli i ve i sizli i ana ilgi 
alanlarından biri olarak belirleyen Çalı ma Ekonomisi 
ve Endüstri li kileri Bölümlerinin kendi mezunlarının
istihdam kaygısını görmezden gelmeleri dü ünülemez.
Bu nedenle, Bölümlerimizdeki e itim ve ö retim progra-
mının tasarımında ö rencilerimizin gelecekteki istihdam 
edilebilirliklerini artıran düzenlemelere a ırlık verilmeli-
dir. Unutulmamalıdır ki, ö rencilerimizin i  piyasasında
rekabet halinde oldukları kitle oldukça büyüktür ve hem 
uzmanla ma, hem de çok yönlü istihdam edilebilir nite-
liklerin boy ölçü tü ü bir yarı ma ortamıdır. Farklıla ma
ve uzmanla ma, ço u kez rekabet üstünlü ü sa layabil-
mektedir.

Üniversitelerdeki e itim ve ö retimin mezunların
istihdam kaygısını gözetmek zorunda olmadı ı, bunun 
için Meslek Yüksek Okullarının bulundu u görü ü öne 
sürülebilir. Bu görü te ku kusuz gerçeklik payı vardır.
Ancak, ülkemizde yüksek ö retimli i siz sayısının tır-
mandı ı bir i  piyasasının gerçekleri kar ısında u so-

ruyu cevaplamak zorundayız: Bölüme girmi  ya da bu 
bölümü seçmek isteyen ö rencilere mezuniyet sonrası
nasıl bir gelecek perspektifi vereceksiniz? Öte yandan, 
Türkiye gibi geli mekte olan ülkelerin bilimsel dü ünce
e itimi almı  oldu u kadar, uygulamada ba arı sa laya-
cak mesleki yetkinlik ve becerilerle donatılmı  üniversite 
mezunlarına çok ihtiyacı vardır. Di er bir deyi le, bizim 
gibi ülkelerde üniversite ö retimi “üniversal” oldu u ka-
dar,  uygulamaya dönük de olmalıdır. Geli mi  ülkelerde 
de durum çok farklı de ildir aslında…

Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümleri 
mezunlarının en önemli istihdam alanı olan “ nsan Kay-
nakları” bölümlerinde sendikal haklara saygılı, psikolo-
jik ve sosyolojik bilgi altyapısına sahip,  sosyal diyalog 
yanlısı, çalı tıranlar kadar çalı anların da hak ve huku-
kunu iyi bilen elemanlar olarak hizmet vermeleri, di er
bölüm mezunlarına göre ciddi bir fark yaratmakta ve bu 
durum tercih nedeni olmaktadır.

Mezunlarımızın en önemli istihdam alanlarından bi-
risi de i çi ve i veren sendikaları olmasına ra men, bu 
alanda henüz yeterli düzeyde istihdama ula ılamadı ı bir 
gerçektir. Bununla birlikte, son zamanlarda Türkiye çi
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK- ) uzman persone-
li arasında Bölüm mezunlarımıza sıkça rastlanması, se-
vindirici ve di er konfederasyon ve sendikalar için te vik
edici bir geli medir.

Bölüm mezunlarımızın do al istihdam alanlarından
bir ba ka grubu, Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı
ile ona ba lı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye 
Kurumu ( KUR) gibi kurumlar olu turmaktadır. Ne var 
ki, bu kurumların KPSS sonuçlarına göre eleman alırken
dikkate aldıkları puan türlerindeki Çalı ma Ekonomisi ve 
Endüstri li kileri alanının a ırlıkları, bu alan için yeti en
mezunlarımızı tercih etmek yerine, tam tersine neredey-
se dı lamaktadır. Süleyman DEM REL Üniversitesi’ndeki 
Bölüm Arkada larımızın ve Bölümümüzden Prof. Dr. Fa-
ruk Sapancalı’nın yaptı ı ara tırmalara göre, a ırlıklar sı-
fır ile en fazla yüzde 20 arasında de i mektedir. Örne in,
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı Müfetti  Yardımcı-
lı ı için Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri alanın-
dan bilgi istenmemektedir; çünkü alan a ırlı ı sıfırdır.
Benzer durum yine mezunlarımızın potansiyel istihdam 
alanlarından sayılabilecek Devlet Personel Ba kanlı ı ile 
Ba bakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu personel alımları için de geçerlidir.

Bu tür “trajikomik” görüntülerin kabahatini tek yön-
de aramamak gerekiyor. Bölümlerimizin kendiyle ilgili 
kurum ve kurulu larla yakın ileti im ve diyalog kur-
makta yeterince geli me sa layamadı ı ortadadır. 1998 
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yılında düzenledi imiz Ku adası Toplantısı ile ba layan
ve bir süredir TÜRK- ’in de erli destekleriyle her yıl
bir ba ka Bölümün ev sahipli inde düzenlenen Çalı ma
Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümleri bulu ma-
sı ve Kongresi’nin 2009 toplantısına Çalı ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Ömer Dinçer’in üst düzey 
bürokratlarıyla birlikte katılması ve alanın bilim insanla-
rıyla diyalo a hiçbir zaman olmadı ı kadar fazla zaman 
ayırması, alanımızda bilim ve bürokrasi ileti iminin ge-
li mesi ve kurumsalla ması açısından umut verici bir ge-
li me olmu tur.

Söz konusu diyalo un geli mesi ve kurumsal bir i -
birli i ortamının sa lanması bundan sonraki hedefimiz 
olmalıdır. Aynı ekilde, i çi ve i veren sendikaları,
dünyasının ve Personel Yöneticileri Derne i (PERYÖN) 
gibi insan kaynakları alanının sivil toplum kurulu larıy-
la da mevcut yararlı diyalog ortamı geli tirilmeli, Bölüm 
mezunlarımızın ve niteliklerinin tanıtımı konusunda 
çaba gösterip farkındalık olu turulmalı, ilgili tüm pay-
da ların bir platformda bulu masının yolları aranmalı,
ders programları payda ların mezunlarımızdan beklen-
tileri de dikkate alınarak olu turulmalıdır.

Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri
Bölümlerinde E itim Nasıl Olmalıdır

 Prof. Dr. Neslihan OKAKIN / Marmara Üniversitesi BF ÇEE  Bölüm Ba kanı

I. G R

Ülkemizde birçok üniversitede dari bilimler Fakül-
telerine ba lı olarak e itim veren Çalı ma Ekonomisi ve 
Endüstri li kileri Bölümleri çok köklü bir geçmi e sa-
hiptir. Özellikle 20. Yüzyılın ortalarından itibaren çalı -
ma ya amının sorunları ile ilgili olarak iktisat ve siyasal 
bilgiler ve hukuk fakültelerinde, sosyal siyaset, sendika-
cılık, endüstri ili kileri ve i  hukuku vb gibi alanlarda 
önemli ara tırmalar yapılmı tır. Bu dönemde ktisatçılar,
hukukçular siyaset bilimciler, hukukçular, sosyologlar 
ve psikologlar tüm dünyada oldu u gibi bizde de çalı ma
ya amına gittikçe artan bir ilgi göstermeye ba lamı lar-
dır. 1980’lerden itibaren ise dünya siyasetinin yeniden 
yapılanması ve de i imin sosyal siyaset alanına yansıma-
sı i çi i veren ili kilerindeki de i imi de kaçınılmaz bir 
biçimde beraberinde getirmi tir.

Bilindi i gibi yeni üretim tekniklerinin uygulanma-
sı ile birlikte vasıfsız i gücü artan bir hızla itibar kaybe-
derek vasıflı i gücüne olan talep artmı  ve 1990’lardan 
itibaren i gücünde yapısal de i iklikler ortaya çıkmaya
ba lamı tır. Sözünü etti imiz de i imin çalı ma ya a-
mına yansıması ile birlikte sendikasızla manın ortaya 
çıktı ını ve çalı anların haklarının daha ziyade i veren
tarafından ve i  hukuku kanalı ile korunabilece i gibi bir 
anlayı ın yerle meye ba ladı ını görüyoruz. Bu anlayı ın
sonucu olarak i letmelerde personel yönetimi kabuk de-
i tirerek nsan Kaynakları adı altında, çalı anların hak-

larını toplu olarak de il birey olarak de erlendiren bir 
yapılanma ile ön plana çıkmaya ba lamı tır. Sözü edilen 
de i im kaçınılmaz olarak Çalı ma Ekonomisi ve Endüs-
tri li kileri Bölümlerinin e itim ve ö retim sistemlerine 
de yansımı tır.

Çalı ma hayatı dinamik bir yapıya sahiptir. Bu yapı-
nın temel unsurları çalı anlar ve i veren oldu una göre 
Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri bölümlerinin 
e itim programları bu temele dayandırılarak biçimlen-
dirilmektedir. Ülkemizin belli ba lı üniversitelerinin bu 
bölümlere ait programları incelendi inde lisans düzeyin-
de verilen e itimin genellikle ekonomi, hukuk, sosyoloji 
ve psikoloji temel disiplinleri çerçevesinde ekillendiril-
di i görülmektedir. Bu bölümlerde lisans e itimlerini ta-
mamlayan ö renciler oldukça geni  bir çalı ma alanında
kamuda ve özel sektörde i  bulabilmekte, SSK müfetti -
li i gibi özel donanım isteyen görevleri üstlenebilmekte, 
istenen ölçüde olmasa da sendikalarda uzman olarak ça-
lı abilmektedirler. Yüksek lisans ve Doktora Programları
ise daha seçkin programlara yönelerek uzmanlık alanları
do rultusunda spesifik konuların incelendi i, ara tır-
maların yapıldı ı, çalı ma ya amının sorunlarına e ilen
ve sorgulayan bir e itimi içermektedir. Bu yazımızda
Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümlerinde 
verilen e itimin dünyadaki benzerleri ile bir kar ıla tır-
masına yer verilerek Türkiye’deki e itimin yeterli olup 
olmadı ı tartı ılacaktır.
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II. ÇE TL  YABANCI ÜLKELERDE BULUNAN
     ÜN VERS TELERDEK  ÇALI MA EKONOM S
     VE ENDÜSTR L K LER  BÖLÜMLER N N
     E T M PROGRAMLARINDAN ÖRNEKLER

nternet kaynaklarına dayanarak yabancı ülkelerde 
Çalı ma Ekonomisi (Labor Economics) anahtar kelimesi 
ile yaptı ımız bir ara tırma ile ABD, Kanada ve Çin’de 
bizdeki e itim ile benzerlik gösteren hatta bazılarında
bire bir örtü en a a ıdaki bazı örnekler bize fikir vermesi 
açısından ele alınmı tır.

*Cornell University ILR School (Cornell Üniversitesi, 
Endüstri ve Çalı ma li kileri Okulu)

Labor Economics (Çalı ma Ekonomisi)

lgi alanı i  piyasaları olarak tanımlanmaktadır. Ver-
dikleri e itimin temel konuları i  gücü analizi, istihdam, 
i sizlik, ücretler, gelir da ılımı ve gelir güvencesi, endüs-
tride sosyal güvence ve emeklilik, toplu pazarlı ın ekono-
mik ö eleri, ekonomik demografi olarak belirtilmektedir.

*Penn State University (Penn State Üniversitesi)

Department of Labor Studies and Employment Relati-
ons (Emek Çalı maları ve stihdam li kileri Bölümü)

lgi alanı tüm i  ve çalı ma hayatı olarak tanımlanmak-
tadır. Verdikleri e itimin temel konuları insan kaynakla-
rı yönetimi, endüstri ili kileri, sendikal örgütlenmeler, i
hukuku ve kamu yönetimi olarak belirtilmektedir. Çalı -
ma hayatının dinamik yapısı vurgulanarak insan kaynak-
ları ve endüstri ili kilerinin içeri i olarak küreselle me,
sendikaların de i en rolleri, de i en i  gücünün geli imi,
çatı maların çözümlenmesinde yeni metotlar gibi konu-
lar öne çıkarılmı tır.

*University of Illinois (Illinois Üniversitesi)

School of Labor and Employment Relations (Emek ve 
stihdam li kileri Okulu)

lgi alanı çalı ma hayatı ve istihdam ili kileri olarak ta-
nımlanmaktadır. Verdikleri e itimin temel konuları insan 
kaynakları yönetimi, endüstri ili kileri ve çalı ma ekono-
misi, i  hukuku, uluslararası ve kültürler arası çalı malar
ve sosyo teknik sistemler olarak belirtilmektedir.

*University of Toronto (Toronto Üniversitesi)

Center For Industrial Relations and Human Resources 
(Endüstri li kileri ve nsan Kaynakları Merkezi)

Toronto Üniversitesi’ndeki bu merkez endüstri ili -
kileri ve insan kaynakları alanında ö retim ve ara tırma
merkezi olarak disiplinler arası e itim uygulamaktadır.
lgi alanı insan kaynakları, çalı an-yönetim ili kileri, i -

gücü pazarları, sosyal politika ve kamu yönetimi olarak 
öne çıkarılmaktadır.

*Renmin University of China (Çin Renmin Üniversi-
tesi)

Department of Labor Economics and Labor Relations 
(Çalı ma Ekonomisi ve Çalı ma li kileri Bölümü)

Çin’de bulunan Renmin Üniversitesi’ndeki bu bö-
lümde çalı ma ekonomisi teorisi, i  piyasaları istatisti i,
istihdam politikalarının yerel ve uluslararası boyutlarda 
de erlendirilmesi, refah politikaları, çalı ma ili kileri te-
orisi, insan kaynakları planlaması, insan kaynaklarının
geli imi ve yönetim konuları verdikleri e itimin temel 
konuları olarak belirtilmektedir.

Bölümde üretilen politikalarla özellikle istihdam, ge-
lir da ılımı, insan kaynaklarının geli tirilmesi gibi konu-
larda hükümete ve yerel yönetimlere hizmet edildi i de 
vurgulanmaktadır.

III- TÜRK ÜN VERS TELER NDE BULUNAN
      ÇE TL  ÇALI MA EKONOM S  VE
      ENDÜSTR L K LER  BÖLÜMLER N N E T M
      PROGRAMLARINDAN ÖRNEKLER

Türkiye’deki üniversitelerde bulunan Çalı ma Eko-
nomisi ve Endüstri li kileri bölümleri YÖK ablonu
do rultusunda olu turuldu u için aynı ismi ta ır. Bu 
bölümler genellikle ktisadi ve dari Bilimler Fakültele-
ri bünyesinde e itim verir. nternet kaynaklarına daya-
narak yaptı ımız ara tırmada benzer anabilim dallarına
sahip olan bölümlerden bazı örnekler ele alınarak e itim
yapısı incelenmi tir.

*Marmara Üniversitesi

ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çalı ma Ekonomi-
si ve Endüstri l kileri Bölümü

1984 yılında kurulan bölümde verilen e itimin temel 
oda ının insan eme i oldu u ifade edilmektedir. Bölü-
mün amacının çalı ma ili kilerinin disiplinlerarası bir 
yakla ımla bilimsel temele dayalı olarak incelenmesi ol-
du u belirtilmektedir.

Bölümde çalı ma ekonomisi, i  hukuku ve sosyal 
güvenlik, yönetim ve çalı ma psikolojisi, yönetim ve ça-
lı ma sosyolojisi olarak 4 anabilim dalı bulunmaktadır.
Bu anabilim dallarına ba lı olarak i  hukuku, çalı ma
sosyolojisi, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranı ,
endüstri ili kileri gibi çalı ma hayatının temel konularını
hedef alan bir program uygulanmaktadır.

* stanbul Üniversitesi

ktisat Fakültesi Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li -
kileri Bölümü

Bu alanda ilk ve en büyük bölüm olduklarını belir-
ten birim ara tırma ve e itim faaliyetlerini genel düzeyde 
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sosyal sorunlar ve sosyal hizmetlerde, özel olarak da i çi
ve i verenler arasındaki çalı ma ili kileri alanında yo-
unla tırdıklarını ifade etmektedirler.

Bölümde genel iktisat ve i letme e itimi ile birlikte 
insanın toplumsal hayatına ve çalı ma ya amına ili kin
konuların sosyal, hukuksal ve ekonomik açılardan uz-
manlık düzeyinde ö retildi i belirtilmektedir. Sosyal po-
litika, sosyal güvenlik, sosyal planlama, ehircilik, çevre 
sorunları, bireysel ve toplu düzeyde i çi- i veren ili kile-
ri, sendikacılık, toplu pazarlık, insan kaynakları, ücret, 
istihdam, i sizlikle mücadele gibi konuları içeren bir e i-
tim programı uygulanmaktadır.

*Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalı ma Ekonomisi ve En-
düstri li kileri Bölümü

1960 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi içinde sosyal si-
yaset kürsüsü ile temelleri atılan bölüm çalı ma ekonomi-
si, i  hukuku ve sosyal güvenlik, yönetim ve çalı ma psi-
kolojisi, yönetim ve çalı ma sosyolojisi anabilim dalları
e itim vermekte ayrıca Uygulamalı Sosyal Politika Ara -
tırma Merkezi ile çalı ma hayatına hizmet etmektedirler.

*Dokuz Eylül Üniversitesi

ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çalı ma Ekonomi-
si ve Endüstri li kileri Bölümü

A ırlıklı olarak farklı bilim alanlarını-i letme, hukuk, 
iktisat, maliye vb.- ilgilendiren konuları makro ve mikro 
boyutta teorik ve pratik yönleri ile ele alıp ö rencilerini
çalı ma hayatına donanımlı olarak hazırlamayı amaçla-
yan sosyal bir bölümdür.

Bölümde okutulan uzmanlık dersleri arasında insan 
kaynakları yönetimi, endüstriyel demokrasi, uluslararası
sosyal siyaset, sosyal planlama, çalı ma psikolojisi, i çi
sa lı ı ve i  güvenli i gibi dersler sayılmaktadır.

*Anadolu Üniversitesi

ktisadi dari Bilimler Fakültesi Çalı ma Ekonomisi 
ve Endüstri li kileri Bölümü

Çalı ma ya amını sosyal politika, hukuk, ekonomi, 
sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin ı ı-
ında inceleyen ve bu do rultuda e itim ve ö retim su-

nan bir bölümdür.

Bölüm altı anabilim dalından olu maktadır. Bunlar: 
Sosyal Politika, Endüstri li kileri, Çalı ma Ekonomi-
si,  ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Yönetim ve Çalı ma
Sosyolojisi ve Yönetim ve Çalı ma Psikolojisi anabilim 
dallarıdır.

IV- SONUÇ

Türk üniversitelerinde bulunan Çalı ma Ekonomisi ve 
Endüstri li kileri Bölümleri yukarıdaki örneklerden de 
anla ılaca ı gibi köklü bir geçmi e sahiptir. E itim prog-
ramları dünyadaki benzer örneklerle kar ıla tırıldı ında
önemli bir farklılık göze çarpmamaktadır. Ancak e itim
programlarının içeri i konusunda farklılıkların olması da 
do aldır. Bu fark yerelin gerçeklerinden kaynaklanır.

Çalı ma ya amını ekonomik ve toplumsal gerçek-
lerden ba ımsız olarak ele almak mümkün olmadı ına
göre Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölüm-
leri de hem ülkemizin hem de dünyamızın ekonomik 
ve toplumsal de i imlerine göre yol almak zorundadır.

çi, i veren ve üniversite i birli i bu açıdan bakıldı ında
büyük önem ta ır. Çalı ma Ekonomisi bülümleri ba ta
i sizlik olmak üzere kar ıla ılan sorunları gecikmeden 
ele alarak öncü olmak durumundadırlar. Bugün ülke-
mizin kar ı kar ıya oldu u pek çok sorunun kökenin-
de i sizlik ve yoksullu un yattı ı her kesim tarafından
kabul edilen bir gerçektir. Çalı ma Ekonomisi bölüm-
leri yaptıkları ara tırmalar ve ürettikleri projelerle hem 
hükümetlere hem i çi ve i veren kesimine yol gösterici 
olmak zorundadır. Yeti tirilen ö renciler bilimsel veri-
lerden yola çıkmayı ö renmi , sosyal sorumluluk sahibi 
mezunlar olarak çalı ma ya amına katıldıklarında farklı
formasyonları nedeni ile i çi hakları konusunda duyar-
lı davranacaklardır. Özellikle insan kaynakları alanında
istihdam edildiklerinde sadece i veren çıkarlarını de il
i çi çıkarlarınıda temsil ettiklerinin bilincinde olarak ça-
lı tıkları tarafımızdan gözlemlenmektedir.

Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri l kileri Bölümleri 
yukarıda sözü edilen e itim ve ö retimi ça da  ölçütler 
çerçevesinde geli tirebilmek için i çi ve i veren kurulu -
larından destek görmek zorundadır. Bugün dünyanın
her yerinde üniversiteler bir yandan sanayi ile i birli i
yaparak yaratıcılı ı geli tirmeye önem verirken bir yan-
dan da sendikalarla, sivil toplum örgütleri ile i vereni
temsil eden kurumlarla i birli i yaparak sosyal sorun-
ların çözülmesinde ve refahın arttırılmasında öncü rol 
oynamaktadırlar. Bu destek bazen ö rencilerimize staj 
olanakları sa lanması bazen akademisyenlerin ara tır-
malarına destek oluması bazen de önemli projelerin 
birlikte üretilmesi gibi yollarla gerçekle ebilir. Çalı ma
Ekonomisi bölümlerinin sahasını büyük ölçüde sendika-
lar olu turdu una göre bu konuda Türk sendikalarına da 
önemli görevler dü mektedir. Sendikalarımızın bu i bir-
li i konusunda daha istekli ve duyarlı davranmaları hem 
kendilerine hem de bölümlerimize canlılık getirecek, 
ça da  adımların atılarak birçok sorununu çözümlenme-
sinde yardımcı olacaktır.
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Dünü Tartı mak, Bugünü Ya amak,
Gelece i Kurgulamak

 Yrd. Doç. Dr. Tuncay YILMAZ / Sakarya Üniversitesi BF ÇEE  Bölümü

Üniversitelerimizde “Çalı ma Ekonomisi ve En-
düstri li kileri” bölümleri 1982 yılında varlık
kazanmı  bu tarihten itibaren lisans ve yüksek 

lisans düzeyinde e itimler verilmeye ba lanmı tır. 28 yıl-
lık dönem akademik bir disiplinin yaygınla ması için ye-
terince uzun olarak de erlendirilmese de, alanın kendine 
bir yer edinebilmesi için bu süre yeterli sayılabilir.

Ülkemizde üniversitelerin sayısı, özellikle son dö-
nemlerde büyük bir artı  göstermi tir. Bugün gelinen 
noktada 102 “Devlet Üniversitesi”, 52 “Vakıf Üniversite-
si” mevcut. Bunlara 9 “Vakıf Meslek Yüksek Okulu” ve 
13 “Di er Yüksek Ö retim kurumları”nı da ilave edersek 
rakam daha da büyümektedir. Fakültelerde iktisat, i let-
me, in aat mühendisli i, elektrik elektronik mühendisli-
i gibi alı ılmı ın dı ında çok yeni bölümlerin açıldı ına

da ahit oluyoruz.

te bunlardan bazıları:

Muhasebe ve 
Finans Yönetimi

Avrupa Birli i
li kileri

Lojistik Yönetimi

letme Enformati i
Uluslar arası li . Ve 
Avr. Birli i

Bilgisayar-
Enformatik

letme-Ekonomi
Uluslararası Tic. ve 
Lojistik

Yönetim Bili im
Sistemleri

Uluslararası Finans Uluslararası Lojistik Sa lık daresi

Bankacılık ve 
Finans

Uluslararası Tic. ve 
Finansman

Aile ve Tüketici 
Bilimleri

Ekonomi Politik ve 
Toplum Felsefesi

Uluslar arası Tic. ve 
letmecilik

Turizm Rehberli i

Yukarıdaki örneklerin sayısını arttırmak mümkün-
dür. Üniversitelerde her geçen yıl “uzmanla mayı” hedef 
alan yeni bölümler kurulmakta ve kurulmaya da devam 
edilecek gibi görünmektedir. Bazı bölümlerde ö renciler
henüz mezun olmadan i  teklifleri almakta ve mezuniye-
tinin hemen ardından çalı ma hayatına adım atmaktadır-
lar. Burada sihirli veya anahtar sözcük “uzmanla ma”dır.
Fakat u anda genel bilgilerle donanmı  yeni mezunlara, 
i e alım sürecinde yöneltilen “hangi alan ya da alanlar-
da uzmansınız, en iyi bildi iniz ey nedir?” gibi sorulara 
tatmin edici cevapların verilemedi i, çe itli platformlar-

da sürekli olarak gündeme getirilmektedir. Bu açıdan
bakıldı ında Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri
bölüm mezunlarının da böyle bir sorunla kar ı kar ıya
oldu u rahatlıkla söylenebilir. Bölümün interdisipliner 
yapısı nedeni ile; iktisat, i letme, hukuk, siyaset, sosyo-
loji ve bölüm derslerini alan ö rencilerimizde 4. Yılın
sonunda “ben çok ey biliyorum ama her eyden az az 
biliyorum” eklinde bir dü üncenin olu masına neden 
olmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmanın bir yolu bel-
ki de ders müfredatlarının düzenli aralıklarla güncellen-
mesi olabilir.

Yakın zamana de in sınırlı sayıda üniversitede kurulu 
olan ve ö renci alan ÇEE  bölümleri, 2010-2011 e itim
ö retim yılında 22 üniversitede (üniversitelerimizde ku-
rulmu  olan ÇEE  bölümleri daha fazla) lisans düzeyinde 
ö renci alacak. Bunlar:

I.
Ö r.

I. Ö r.En
Küçük
Puanı

II.
Ö r.

II. Ö r.
En
Küçük
Puanı

Uzaktan
Ö r.

Akdeniz Üniv. 55 - - - -

Anadolu Üniv. 75 346 75 -

Ankara Üniv. 75 409 - - -

Atatürk Üniv. 55 307 55 288 -

Cumhuriyet Üniv. 80 303 80 286 -
Çanakkale 18 Mart 
Üniv.

85 310 85 294 -

Dokuz Eylül Üniv. 105 354 105 342 -

Gazi Üniv. 110 356 110 349 -

stanbul Üniv. 100 364 100 - 100
Karadeniz Tekn. 
Üniv.

75 313 75 295 -

Kocaeli Üniv. 100 332 100 307 -

Marmara Üniv. 85 370 85 360 -

Mersin Üniv. 30 - - -

Mu la Üniv. 65 319 - -

Ordu Üniv. 55 - 55 - -

Pamukkale Üniv. 70 324 70 305 -

Sakarya Üniv. 120 332 120 294 -

S. Demirel Üniv. 65 318 65 300 -

Trakya Üniv. 55 321 55 306 -

Uluda  Üniv. 100 338 100 322 -

Yalova Üniv. 45 - 45 - -

Z. Karaelmas Üniv. 85 308 - - -

Toplam 1690 - 1380 - 100

Not: I. Ö r.En Küçük Puanı ve II. Ö r.En Küçük Puanı 2009 yılı puanlarıdır.
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2010-2011 akademik yılında Çalı ma Ekonomisi ve 
Endüstri li kileri bölümleri 3170 ö renci alıyor. Ülke-
mizdeki üniversitele me hızı dikkate alınırsa bu rakamın
yakın bir gelecekte daha da büyüyece i rahatlıkla söyle-
nebilir. Ayrıca stanbul Üniversitesi Çalı ma Ekonomisi 
ve Endüstri li kileri bölümünün bu yıl hayata geçirece i
“uzaktan ö retim modeli”, bili im altyapısına sahip di er
pek çok ÇEE  bölümleri tarafından da uygulanacak gibi 
görünmektedir.

Bölümler çe itli alt birim ya da gruplardan olu urlar.
Bu konuda model üniversitelerden birisi olan ABD, Cor-
nell Üniversitesi Endüstri ve Çalı ma li kileri Fakülte-
sinde 6 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler unlardır:

Çalı ma li kileri, Hukuk ve Tarih
nsan Kaynakları

Uluslararası ve Kar ıla tırmalı Emek
Çalı ma Ekonomisi
Sosyal statistik
Organizasyonal Davranı

ngiltere’de ise Ekonomik ve Sosyal Ara tırmalar
Konseyi (ESRC) tarafından desteklenen endüstri ili ki-
leri alanındaki merkezlerden bir tanesi de Warwick Bu-
siness School’da yer alan “Endüstri li kileri ve Örgütsel 
Davranı  Çalı ma Grubu”dur. Grup 3 temel alanda ara -
tırmalar yapmaktadır. Bunlar:

Endüstri li kileri Ara tırma Birimi
nnovasyon Bilgi ve Örgütsel A lar

Örgüt Teorisi

Bölümlerin a ırlıklı olarak “Çalı ma Ekonomisi”, 
“Yönetim ve Çalı ma Sosyolojisi”, “Yönetim ve Çalı ma
Psikolojisi” ve “  Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku” 
anabilim dallarından olu tu u dikkat çekmektedir. Bö-

lümün adı ile orantılı olarak “Çalı ma Ekonomisi” ana-
bilim dalının pek çok (20) ÇEE  bölümünde olmasına
kar ın “Endüstri li kileri” gibi disiplinler arası niteli i
a ır basan bu anabilim dalının daha az sayıda (5) bölüm-
de olması dikkate de erdir. Günümüz dünyasında insan 
kaynakları yönetiminin artan bir popülaritesi vardır. Fa-
kat bu alanda söz sahibi olmak isteyen ÇEE  bölümle-
rinden sadece 3 tanesinde bu anabilim dalı mevcuttur. 
Benzer ekilde “Sosyal Politika” anabilim dalının 5 bö-
lümde kurulu olması geçmi ten günümüze bakıldı ında,
bir eksen kayması veya gelenekten uzakla ma olarak ni-
telendirilebilir.

Akademik personelin nitelik ve nicelik açısından 
yeterlili i yüksek ö renimde büyük bir öneme sahip-
tir. ÇEE  bölümlerinin bu anlamda yeterli oldu u ra-
hatlıkla söylenebilir. Bu ba lamda ÇEE  bölümlerinde 
akademik personel açısından a a ıdaki tablo kar ımıza 
çıkmaktadır.

Prof.
Dr.

Doç.
Dr.

Yrd. Doç. 
Dr.

Ar .
Gör.

Ö r.
Gör.

Uzm/
Okut

Akdeniz Üniv. 1 - 2 - - -
Anadolu Üniv. 6 6 4 3 - -
Ankara Üniv. 6 4 5 5 - -
Atatürk Üniv. - 1 1 - - -
Cumhuriyet Üniv. 1 1 3 5 2 -
Çanakkale 18 Mart Üniv. - - 4 3 - -
Dokuz Eylül Üniv. 5 6 5 3 - -
Gazi Üniv. 6 1 7 8 - -
stanbul Üniv. 4 3 5 7 - 1

Karadeniz Tekn. Üniv. - 1 2 1 2 -
Kocaeli Üniv. 2 2 7 7 - -
Marmara Üniv. 7 1 7 7 4 -
Mersin Üniv. - 1 2 - - -
Mu la Üniv. 1 - 7 - - -
Ordu Üniv. - - 3 - - -
Pamukkale Üniv. - 1 5 2 - -
Sakarya Üniv. 6 - 6 11 - 1
S. Demirel Üniv. 1 2 1 - - -
Trakya Üniv. - - 4 - 3 -
Uluda  Üniv. 5 3 - 7 4 -
Yalova Üniv. - 1 5 2 - -
Z. Karaelmas Üniv. 1 - 1 2 - -

TOPLAM 56 37 96 70 20 2

Ülkemiz üniversitelerinde ise ö renci alan ÇEE  bölümlerinin a a ıdaki ekilde anabilim dallarına ayrıldı ı gö-
rülmektedir.

Çal.
Eko.

Yön.ve
Çal. Sos.

Yön. Ve 
Çal. Psi.

 Huk ve 
Sos. Güv. 
Huk.

End.
li k.

Sos. Pol. KY
Sos. Siy. Ve 
Sos. Güv.

. Huk.
Çal. Eko ve End. 
li k.

KY ve End. 
li k.

Akdeniz Üniv. + + + - - - - - - - -
Anadolu Üniv. + + + + + + - - - - -
Ankara Üniv. + + + + - - - - - - -
Atatürk Üniv. - + + + - - - - - + -
Cumhuriyet Üniv. + + + + - - - - - - -
Çanakkale 18 Mart Ün. + - - + + + + - - - -
Dokuz Eylül Üniv. + + + + - - - - - - -
Gazi Üniv. + + - + - - - - - - -
stanbul Üniv. + - - - + - + + + - -

Karadeniz Tekn. Üniv. + + + + - - - - - -
Kocaeli Üniv. + + + + + + - - - - -
Marmara Üniv. + + + + - - - - - - -
Mersin Üniv. + - - + - + - - - - +
Mu la Üniv. + + + + - - - - - - -
Ordu Üniv. + + + + - - - - - - -
Pamukkale Üniv. + + + + - - - - - - -
Sakarya Üniv. + - - + + + + - - - -
S. Demirel Üniv. + - + - - - - - - - -
Trakya Üniv. + + + + - - - - - - -
Uluda  Üniv. + + + + - - - - - - -
Yalova Üniv. - - - - - - - - - - -
Z. Karaelmas Üniv. + + - - - - - - - - -
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Yakın dönemin tartı ma konularından bir tanesi de 
bölüm adının de i tirilmesi noktasında kendisini gös-
termektedir. ÇEE  yerine “ nsan Kaynakları” veya “En-
düstri li kileri ve nsan Kaynakları Yönetimi” gibi yeni 
isimler gündeme gelmektedir. Yakın zamana de in gerek 
özel gerekse kamu sektör i  ilanlarında ÇEE  bölümü-
nün ismen belirtilmedi i fakat son dönemlerde bunun 
a ılmaya ba lanması sevindirici bir geli medir. Hatta 
bazı i  alanlarında özellikle ÇEE  mezunu olmak artının
getirilmesi memnuniyet verici bir geli medir. Gerçekle -
tirilecek isim de i ikli i, büyük bir bilimsel zenginli i,
kültürü ve köklü bir mirası içerisinde barındıran ÇEE
bölümüne yapılacak bir haksızlıktır. Kaldı ki son 3 yıldır
lisans düzeyinde “ nsan Kaynakları Yönetimi” bölüm-
lerinin ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri bünyesinde 
kurulmu  ve e itimlerine devam ediyor olması bu yönde 
yapılacak bir isim de i ikli ini de imkansız kılmaktadır.
KY bölümleri Do u Akdeniz Üniv., Maltepe Üniv., Sa-

karya Üniv., Yakın Do u Üniversitelerinde kurulmu  I., 
II. ve hatta karma ö retim modelinde ö renci almakta-
dır. smin getirdi i popülarite nedeni ile KY bölümleri 
yakın bir gelecekte pek çok BF’nin temel bölümleri ola-
rak kar ımıza çıkacak gibi görünmektedir.

Artık üniversite mezunlarının sıradan i leri yapacak-
ları bir gelece e do ru hızla yol alıyoruz ve bunun ör-
neklerini de ya ıyoruz. Bölümünü derece ile bitirenlerin 
“yapı marketlerde kasiyer olarak çalı maları”, “sinema 
salonlarında bilet ve rezervasyon i lemleri yapmaları”
bizleri eskisi kadar a ırtmıyor. Üzücü olan bölüm me-
zunlarının almı  oldukları e itimlerini kullanabilecekleri 
bir alanda çalı mıyor olmaları. Bunun için:

a) Zorunlu staj uygulamasına geçilerek, 6 veya 8’nci 
yarıyılda kamu veya özel sektörde ö rencilere staj yap-
tırılması,

b) 2–3 yıl aralıklarla ders planlarının yeniden gün-
cellenmesi,

c) Sosyal güvenlik, KY, endüstri ili kileri vb alanlar-
da ö rencilerin alacakları derslerle uzmanla malarının
sa lanması (örne in 3. Sınıftan itibaren uzmanlı a da-
yalı ders sepetleri olu turularak ö rencilerin bu sepetten 
derslerini seçmeleri)

d) BF bölümleri içerisinde yurt dı ı ö renci de i-
im programlarından en az yararlanan biriside ÇEE  bö-

lümüdür. Bölüm ö rencilerinin bu de i im programları
için sürekli olarak özendirilmesi,

e) Kamu personel alımlarında zorunluluk haline ge-
len KPSS için bölümlerde danı manlık hizmetlerinin ve-
rilmesi ve 1’nci sınıftan itibaren kamu sektörünü dü ü-
nenlere rehberlik hizmetlerinin verilmesi,

f) Yüksek lisans ve doktora programları için bölüm-
ler arası protokoller yapılarak lisansüstü e itim alanların
farklı ÇEE  bölümlerinden ders almalarının sa lanması,

g) ÇEE  bölümüne ait teorik ve uygulamalı çalı ma-
ların sunuldu u, tartı ıldı ı bir kongrenin hayata geçiril-
mesi veya varolan bölüm yıllık toplantılarının bu formata 
kavu turulması (Pazarlama Kongresi 15’nci, Yönetim ve 
Organizasyon Kongresi 18’nci, Ekonometri ve statistik
Sempozyumu 11’nci ya ını doldurdu vb.)

akla gelen seçeneklerdendir.

Sonuç

Köklü bir geçmi e sahip olan Çalı ma Ekonomisi ve 
Endüstri li kileri Bölümleri kendinden beklenen de i-
imi yaptı ı takdirde gerek akademik düzeyde gerekse 

verdi i mezunlarla adından daha da çok söz ettirecek 
potansiyele ve güce sahiptir.

Sosyal Politika Geçmi inden nsan Kaynakları
Yönetimi Gelece ine: Türkiye’de Çalı ma
Ekonomisi ve Endüstri li kileri E itimi

 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN / Gazi Üniversitesi BF ÇEE  Bölümü Ö retim Üyesi

I. G R

Ülkemizde yüksek ö retim sistemi 1981 yılında çı-
karılan 2547 sayılı Yüksek Ö retim Kanunu ile köklü 

bir de i ikli e u ramı , tüm yüksek ö retim kurumları

Yüksek Ö retim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanır-

ken, akademik, kurumsal ve idari yönden yeni bir dö-
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nem ba lamı tır. Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li -
kileri bölümü bu yapılanmanın hemen ardından 1982 
yılında ktisadi ve dari Bilimler ile Siyasal Bilgiler Fakül-
teleri bünyelerinde kurulmaya ba lanmı tır. lk yıllarda
sadece büyük ehirlerdeki üniversitelerde kurulu olan 
bölümler, 2010 yılı ÖSYS programları rehberine göre 22 
devlet üniversitesinde ö renci kabul eder hale gelmi tir.
Bu programlar dört yıllık birinci ve ikinci ö retim lisans 
programları ile Anadolu Üniversitesinin açık ö retim li-
sans programıdır.

Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri bölümü ül-
kemizde yakla ık otuz yıllık bir tarihi geçmi e sahip gö-
rünse de bu alana ili kin e itimi daha da geriye ta ımak
mümkündür. 1933 yılında stanbul Darülfünunu’nun 
kaldırılıp stanbul Üniversitesi’nin kurulmasının ardın-
dan 1934 yılında Hukuk Fakültesi bünyesinde ktisat
ve çtimaiyat Enstitüsü kurulmu tur. Sosyal politika 
disiplinine ait ilk dersler bu enstitü programlarında yer 
almı tır. Enstitüyü Nazi rejiminin ülkeden çıkarttı ı Al-
man profesörlerden biri olan Gerhard Kessler kurmu  ve 
uzun bir dönem müdürlük görevini sürdürmü tür. Sos-
yal politika alanına ili kin sınai hukuk, içtimai iktisat, 
sosyal ekonomi gibi derslere, ba ka e itim kurumlarında
rastlamak mümkünse de sistematik ve modern e itim
sürecinin Profesör Kessler ile ba ladı ını söylemek mü
mkündür.(Özdemir,1998:727) 1945 yılında, bu alanda 
ülkemizde yazılan ilk eser olan “ çtimai Siyaset” eserini 
tamamlayan Kessler, ülkemizde çalı ma hayatına ili kin
kurumsal altyapının olu turulmasında da önemli katkı-
lar sa lamı tır.

1981 yılındaki üniversite sisteminde ya anan dönü-
ümden önce, alana ait e itim “sosyal politika kürsüleri 

ve enstitüleri” aracılı ıyla sürdürülürken, bu tarihten iti-
baren Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri bölümle-
ri bu alanın tek ve güçlü temsilcisi olmu tur.

Ekonomik ve sosyal ya amda meydana gelen de i me-
lerin çalı ma hayatındaki dengeleri ve bu alanın aktörleri 
arasındaki güç dengelerini etkilemesi, çalı ma hayatına
yönelik e itim-ö retim faaliyetleri yürüten bölüm disip-
lininin de tartı ılmasına neden olmu tur. Bu çerçevede 
sosyal politika anlayı ının önce endüstri ili kilerine ve 
sonrasında insan kaynakları yönetimi alanına do ru bir 
dönü üm içinde oldu u görülmü tür. Bu durum disip-
linler arası niteli inden ötürü di er bilim dalları ile ili -
kileri zaten tartı malı olan bölümün bilimsel olarak daha 
çok sorgulanmasına neden olmu tur. Tüm bu sorunlar 
bölümün bilimsel olarak ele tirilere tabi tutulmasına,
varlı ının sorgulanmasına (Makal, 2008:13), ö rencile-
rinde motivasyon kayıplarına ve mesleki tanımlamasının
gere i gibi yapılamamasına neden olmaktadır.

II. BA ARILI GELENEK: SOSYAL POL T KA

Sanayi Devriminden itibaren geni  kesimlerin çalı -
ma hayatına katılmaları ve artan refah seviyesi, ekono-
mik ve sosyal ilginin çalı ma hayatı üzerinde toplanması-
na neden olmu tur. Mevcut bilim disiplinlerinin çalı ma
hayatının karma ık ve bir o kadar da dinamik ili kilerini
ve bunun toplumsal yapı üzerindeki etkilerini analiz et-
mede yetersiz kalması, disiplinler arası niteli i ile dina-
mik bir yapıda örgütlenen sosyal politika disiplininin 
önem kazanmasını sa lamı tır. Bölümün sosyal politika 
temelinde çalı ma hayatı sorunlarını analiz tekni i, di-
siplinler arası akademik çalı maları zorunlu kılmaktadır.
Bu durum akademik çalı malara derinlik kazandırarak
önemli bir birikimin ortaya çıkmasına yol açarken, ala-
nın sınırlandırılmasına ve kendine has nitelikler ta ıyan
bir kimli e sahip olmasına da engel olmaktadır. Bu temel 
çeli ki bölümün yeti tirdi i ö rencilerin mesle e yön-
lendirilmelerinde önemli bir handikap olu turmaktadır.
Me ruiyetini ço u kez hukuk, iktisat, sosyoloji ve psiko-
loji gibi ba ka alanlara ait yöntemleri kullanmaktan alan 
sosyal politika, çözümlerini felsefi ve politik perspektif-
leri de katarak bir analiz tekni i olu turma gayretinde-
dir. Bu durum, analizle uygulama arasında di er sosyal 
bilimlere oranla daha subjektif bir ili kinin ortaya çık-
masına neden olmaktadır. Alana ili kin özellikle çalı ma
hayatı temelli birçok kavramın tarihsel süreç içinde sü-
rekli ve köklü de i imlere u raması, bu alandaki bilimsel 
çalı maların bir ba ka güçlü ünü ifade etmektedir. Son 
olarak sosyal politika çözümlerinin, bireysel ve toplum-
sal tutumlara ba lı olarak subjektif ele tirilere u raması,
bilimsel bulgularının de er kaybetmesine yol açmakta 
ve alanın bilimsel niteli inin geli mesine engel te kil
etmektedir.(Erksine, 2003:11-12)

Bölüme ili kin e itimin temelini sosyal politikanın
olu turdu u hemen herkes tarafından kabul edilen bir 
gerçekliktir. Ancak 1980’li yıllarda ya anan de i imlerle
birlikte bölümün isminin “çalı ma ekonomisi ve endüs-
tri ili kileri” olarak de i mesi, basit bir isim de i ikli i
olmasının ötesinde bir paradigma de i imi olarak da 
kar ımıza çıkmaktadır. Makal (2008), sosyal politikanın
kavramsal düzeydeki korumacı anlayı ının aksine, en-
düstri ili kilerinin nötr yapısının bu tür bir paradigma 
de i ikli ini ça rı tırsa da, endüstri ili kilerinin sosyal 
politikayı dı layıcı bir niteli e sahip olmaması ve endüs-
tri ili kileri sistemine geçi  ile alanın daha belirgin ve 
analitik hale gelmesi ile bunun gerçek bir paradigma de-
i ikli i olu turmadı ı dü üncesindedir. Kanımızca bu 

yakla ım de i ikli in ya andı ı yıllarda önemli bir ger-
çeklikken, ilerleyen dönemde sosyal politikanın çalı ma
hayatından dı lanması ve bir sosyal koruma programına
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dönü türülmek istenmesi ile paradigma de i ikli i daha 
belirgin olarak gözlenir hale gelmi tir.

Bölümün bugün ya adı ı sorunların tamamını son 
çeyrek asırdaki paradigma de i ikli i ile yorumlamaya 
çalı mak hem kolaycılı a kaçmak, hem de günümüz için 
çözüm üretememek anlamına gelmektedir. 19. yüzyılın
ikinci yarısında Alman bilim adamı Riehl tarafından ilk 
kez ifade edilen sosyal politika kavramı, yakla ık iki asır-
dır dünya bilim çevrelerinde tartı ılmaktadır. Bu tartı ma
özellikle kinci Dünya Sava ı sonrasında Batı dünyasında
refah toplumlarının ortaya çıkmasındaki en büyük et-
kendir. Bir ba ka Alman bilim adamı Profesör Kessler’in 
Türkiye’de e itim faaliyetlerini ba latmasının üstünden 
de yakla ık 80 yıl geçmi  durumdadır. Kessler’in sosyal 
politikayı “sosyal sınıfların hareketleri, tezatları ve mü-
cadeleleri kar ısında devleti ve hukuk düzenini ayakta 
tutmaya ve idame etmeye matuf bir siyaset” olarak ta-
nımlaması, ülkemiz açısından yabancı bir tanımlama ol-
masının yanında, sosyal politika aktörlerinin e itilerek
bu sürece topyekün uyum sa lamasını da gerektiriyordu. 
Dönemin artlarına bakıldı ında ne çalı ma hayatında sı-
nıfsal bilince sahip hareketlerden, ne bunların yarattı ı
çatı madan ortaya çıkabilecek bir kurumsalla madan ve 
ne de bu yapının siyaset alanını düzenleme becerisinden 
söz edilemiyordu. Dolayısıyla bu e itimin Türkiye’de bu 
tür sorunlara çözüm olabilme gibi bir iddiayı da kendisi-
ne amaç edinmi  olması do al kar ılanmalıydı. Neredey-
se Cumhuriyetimiz kadar eski olan bu e itim-ö retim
sürecinin günümüzdeki çıktılarının de erlendirilmesin-
deki olumsuzluklara sadece küreselle me yaygarası ile 
cevap verebilmek ise bir ba ka bilimsel açmazı ve tem-
belli i olu turmaktadır.

III. ENDÜSTR L K LER : PARAD GMA
      DE KL N N BA LANGICI

1982 yılında sosyal politika alanlarının çalı ma eko-
nomisi ve endüstri ili kileri ismi ile yeniden düzenlen-
mesi, dönemin geli meleri ile paralel bir görünüm arz 
etmektedir. Daha çok Avrupa çalı ma gelene inin bir 
yansıması olarak “koruma” temelli ortaya çıkan sosyal 
politika anlayı ı, bu yıllardan itibaren yerini neo-liberal 
dönü ümün “piyasa-rekabet” temelli çalı ma ili kilerine
bırakmı tır. Türkiye’de ya anacak siyasal ve sosyal de-
i imlere uyumlu bir e itim politikasının gere i olarak 

daha çok Amerika Birle ik Devletleri merkezli Endüstri 
li kileri e itiminin Türk çalı ma hayatının sorunlarına

çözümler getirmesi amaçlanmı tır. Bu noktada Ameri-
ka Birle ik Devletleri’nde bu e itimin geli imini kısaca
de erlendirmek, hem Türkiye’deki geli imi daha sa lıklı

analiz etmek hem de insan kaynakları yönetimi ilgisinin 
kayna ını anlamak açısından önemlidir.

ABD’de çok disiplinli bir alan olma özelli ini 1920’li 
yıllardan itibaren kabullenerek geli tiren endüstri ili -
kileri e itimi, personel/insan kaynakları yönetimi ile 
iktisat/endüstri ili kileri bilim dalları arasındaki ili ki
ekseninde bir geli im göstermi tir. Bu e itimin tarihsel 
geli imi, hem Amerikan endüstri ili kileri sisteminin 
dönü ümlerini hem de üniversite-sendika etkile iminin
boyutlarını yansıtmaktadır. Buna göre endüstri ili kileri
e itimi geni  anlamda, istihdam ili kisinin bütün boyut-
larını içeren iki temel alandan olu maktadır. (Kaufman, 
2002:963-964; Özkaplan; Selamo lu, 2005) Bu alanlar-
dan birini “i çinin yönetimi” konuları olu tururken di-
erini “toplu pazarlık ve i gücünün yönetim teknikleri” 

olu turmaktadır. Birinci alanı olu turan “i çinin yöneti-
mi” konuları 1920’li yıllardan itibaren personel yönetimi 
ve personelin sevk ve idaresi çerçevesinde bir geli me
gösterirken, 1960’lı yıllardan itibaren insan kaynakları
yönetimi olarak adlandırılmaya ba lanmı tır. Bu de i i-
min, insan unsurunun geli tirilebilir örgütsel de er ola-
rak kabul görmesinden ve insan kaynakları yönetiminin 
stratejik bir i letme fonksiyonu olarak tanımlanmasından
kaynaklandı ını ifade etmek mümkündür. Amerikan en-
düstri ili kileri e itim sisteminde di er ba lı ı olu turan
“toplu pazarlık ve i gücünün yönetim teknikleri” alanı ise 
esas itibarıyla istihdam ili kilerini, özelde ise i çi-i veren
ili kilerinin hukuki, ekonomik, sosyal ve psikolojik bo-
yutlarını ele almayı amaçlamı tır.(Özkaplan; Selamo lu,
2005) Türkiye’deki çalı ma ekonomisi ve endüstri ili ki-
leri e itiminin daha çok endüstri ili kileri e itiminin bu 
kısmı ile ili kilendirildi ini söylemek mümkündür.

1970’li yıllardan itibaren ya anan uluslararası eko-
nomik durgunlu a mevcut politikalarla (Keynezyen) 
çözüm bulunamaması, gerek i letme düzeyinde gerekse 
de makro seviyede yeni önlemleri gerekli kılmı tır. En-
düstri ili kileri sisteminin güvencesi altında i leyen bü-
yük i letmeler, onların dev yönetim birimleri, merkezi-
le tirilmi  görevler ve esnek olmayan örgütlenme yapısı,
krizlere cevap vermede i letmeleri etkisiz bırakmı tır.
Bununla birlikte sosyal politikaların geni  uygulamaları
ile ekillenen sosyal refah devletlerinin müdahale alan-
ları sürekli olarak geni lemi  ve bu devlet anlayı ı bazı
görü lerce kamu finansman dengelerini bozarak ekono-
mik krizin kayna ı olmakla dahi suçlanmı tır. Ekono-
mik sistemin i leyi i ile çok yakın bir etkile ime sahip 
çalı ma hayatının bu geli melerden ba ımsız olabilmesi 
mümkün olmamı , yeni dönemin rekabet anlayı ının ta-
lep etti i nitelikli i gücünü sa lamayı taahhüt eden insan 
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kaynakları yönetimi, dönemin yükselen de eri olarak 
ortaya çıkmı tır. Bu geli meler birçok üniversitede en-
düstri ili kileri programlarının kapatılmasına, kimileri-
nin isim de i ikli ine giderek insan kaynakları yönetimi 
ismini almalarına ya da di er bölümlerin programları
içerisinde kaybolmalarına neden olmu tur.(Tınar; Seçer, 
2009:251)

IV. BEL RS Z GELECEK: K M N NSAN
      KAYNAKLARI YÖNET M ?

1970’lerin ikinci yarısından itibaren ya anan ekono-
mik durgunluk ve sunulan çözüm arayı larının niteli i,
endüstri ili kileri sistemini uluslararası rekabete açık
hale getirmi tir. Yeni teknolojilerin ekillendirdi i çalı -
ma ko ulları, i gücü piyasalarının esnekle me ihtiyaçları,
farklı beceri ve nitelik düzeylerindeki i gücü talepleri ve 
i gücünün de i en yapısı, endüstri ili kileri disiplininin 
ve e itiminin dönü mesine yol açmı tır. Bu durum i let-
me e itiminin popülaritesini artırırken, insan kaynakla-
rı yönetiminin bu alan içindeki önemini daha da artır-
mı tır. (Özkaplan; Selamo lu, 2005) 1980 ve 90’lı yıllar
boyunca endüstri ili kileri sisteminden insan kaynakları
yönetimi e itimine geçi  Amerika ve Avrupa açıkça görü-
lürken, ülkemizde bugün dahi devam eden bir tartı ma
süreci ba lamı tır. 90’lı yıllarda lisans ve yüksek lisans, 
2000’li yıllarda doktora e itimimi sürdürdü üm dönemi 
ve bugünü de içerecek ekilde süreklilik arz eden, ancak 
bir sonuca ula mayan bu tartı maların bölüm ö renci-
leri ve bölümü tercih etmeyi dü ünen adaylar üzerinde 
olumsuz etkilere sahip oldu unu dü ünmekteyim.

Tartı maların daha çok insan kaynakları yönetimi ala-
nına yönelmenin, sosyal politika ve endüstri ili kilerine
kar ı “vefasızlık” olu turaca ı gibi duygusal bir eksende 
yürütülmesi, cesur kararların alınabilmesinin önünde 
bir engel olu turmu tur. Bu belirsizlikler bölümün hâ-
lihazırda çok iyi tanımlanmamı  bilimsel ve mesleki po-
zisyonunu daha mu lak hale getirmektedir. Dolayısıyla
sorunun temel kayna ı, ö rencilerin yeni i  olanaklarına
sahip olmaları ya da bölümün statüsünün piyasa artları
ile uyumlu kılınması de ildir. Sorun, bir “emek bilim” 
olarak ortaya çıkan sosyal politika ve endüstri ili kileri
disiplininin, çalı ma hayatını düzenleme iddiası ile or-
taya çıkan insan kaynakları yönetimi anlayı ını görmez-
likten gelerek, sorumluluktan kaçınmasıdır. Yıldırım’ın
(Yıldırım, 2008) ifade etti i gibi “insan kaynakları yöne-
timi alanını sadece i letmecilerin insafına terk etmek”, 
bu konuda ele tirel bir yakla ım geli tirmemek ve alanı
sahipsiz bırakmak, ancak bir “vefasızlık” örne i olarak 
telakki edilebilir.

V. SONUÇ YER NE ÖNER LER

1986 yılından itibaren bölümlerimizin mezun verdi i
dü ünüldü ünde, çeyrek asırlık dönemin önemli kalita-
tif ve kantitatif birikim olu turdu u ya da olu turması
gerekti i herkesin malumudur. Ö rencilerimizin bürok-
raside, özel sektörde, kendi özel i  organizasyonlarda 
önemli ba arılara imza attıklarına sıklıkla ahit olun-
maktadır. Ancak bölümümüzün e itimi do rultusunda;
çalı ma bürokrasisinde, sendikalarda, basınımızın ve si-
vil toplum örgütlerinin çalı ma hayatı birimlerindeki et-
kinli imizin halen istenilen düzeyde oldu unu söylemek 
mümkün de ildir. Bu durum bölümümüzün tanıtımının
bugün hala yeterli düzeyde yapılamadı ını ortaya koy-
maktadır. Alanla ilgili politika olu turma ve uygulama 
sürecinde mesle in ve üyelerinin resmi muhatap kabul 
edilebilmesinin sa lanması yönünde farklı devlet kuru-
lu larıyla müzakerelerin yapılması ve i  ba vurularında
mesle in uzmanlık niteli inin vurgulanması, bölüm me-
zunları için önemli bir avantaj sa layacaktır.(Tınar; Se-
çer,2009:267)

Bölümün çokdisiplinli karakteri disiplinler arası ça-
lı ma imkanı sa layan ve akademik yönden derinlik ve 
fark yaratan bir özellik olarak önemli bir mesleki mo-
tivasyon kayna ı durumundadır. Bu zenginli in ö ren-
cilerimize yansıması sosyal, dayanı macı ve sorumluluk 
sahibi bireyler olarak i  ya amlarına giri te önemli bir 
avantaja sahip olmalarına olanak sa lamaktadır. Ancak 
kimi zaman disiplinler arası çalı ma anlayı ının göz ardı
edilerek salt mesleki tutumlarla hareket edilmesi, ortak 
bir çalı ma alanı olan bölümümüzün üretkenli ini engel-
lemekte ve ö rencilerimizde de kafa karı ıklı ına neden 
olabilmektedir. Bölümlerde yapılan tez konuları de er-
lendirildi inde, tezlerin disiplinler arası özelli i yeterin-
ce yansıtacak çe itlilikte olmadı ı, anabilimdalı yapılan-
malarında ve yüksek lisans programlarında da benzer bir 
bakı  açısının oldu u görülmektedir. (Yorgun, 2009:59)

 hayatına giri te meslek tanımlarının çok önemli 
bir niteli e sahip oldu u dü ünülerek, bu alandaki fa-
aliyetleri koordine edecek bir mesleki örgütlenmenin 
gerçekle mesi büyük öneme sahiptir. Bölümlerin akade-
mik kadroları ve ö rencilerinin sınırlı çabaları, mesleki 
blokla manın güçlü oldu u çalı ma hayatında bu tür 
bir örgütlenmeyi olu turma potansiyeline sahip de il-
dir. Bu amacı sa lamaya yönelik olarak, sendikalar, bö-
lümler, çalı ma bürokrasisi i birli i ile bir hareket tarzı
belirlemeli ve hızla uygulamaya konulmalıdır. Buradaki 
mesleki profesyonelle meyi sa layacak örgütlenmenin, 
bir isim de i ikli ine indirgenmeden, toplumun çe itli
kesimleri ile ba ımlılıklarını belirli stratejiler çerçevesin-
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de yöneten uzun ve zorlu bir sürece muhatap olaca ı da 
unutulmamalıdır. (Tınar; Seçer,2009:268)

Bölümün çalı ma konularının güncellenmesi ve i -
gücü piyasasının bu konuda isteklerine cevap aranması
sorunu, bir popülarite arayı ı olarak algılanmaktan vaz-
geçilmeli, makale içinde de ifade edildi i gibi bunun her 
eyden önce eme e kar ı bir sorumlulu umuz oldu u

noktasından hareket edilmelidir. Ülkemizdeki vakıf üni-
versitelerinin popülarite kazanma ve karlılık amaçlarını
da dikkate alarak belirledikleri programlar içinde, halen 
çalı ma ekonomisi ve endüstri ili kileri bölümlerine rast-
lanmamaktadır. Buna kar ın insan kaynakları yönetimi 
alanına yönelik lisans ve önlisans programları söz konu-
su üniversitelerin ilgi alanlarını olu turmaktadır. Çalı -
ma hayatına ili kin bilgi birikimi ve deneyimlere hiçbir 
bilim disiplininin sahip olmadı ı kadar sahip olan alanı-
mızın, bu yeni olu umların dı ında kalma ve çalı ma ha-
yatında ya anan geli melere seyirci olma gibi bir durumu 
olmamalıdır.
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Bu yazının yayınlandı ı sıralarda, ek yerle tirme
kayıtları açıklanmı  ve 2010-2011 ö retim yılı ba la-
mı  olacak. Bundan çok de il 28 yıl önce Türkiye’de 27 
üniversite var iken bu sayı bugün vakıf üniversiteleri ile 
139’u çoktan a mı  durumda (MEB,2010/a-b). Her yıl
yeni adlarla, yeni bölümler açılıyor. Di er yandan çok 
yakın zamanda üniversiteye giri in sınavsız olması tartı-
ılıyor. Avrupa Üniversitelerini i  gücü piyasasının iste-

di i bireyleri yeti tirmek için daha rekabetçi bir sisteme 
entegre eden Bologna süreci üniversitelerin e itim ö re-
tim programlarını yeniden ekillendiriyor. Tüm bunlar 
olurken, dünya, finansal krizler sonrasında artan i sizlik
ve yoksullukla mücadele yolları arıyor. Eme in meta ol-

madı ından hareketle, ekonominin temeline karı de il,
en kutsal varlı ı olan insan eme ini koymanın önemini 
anlamak ve anlatmak daha büyük önem kazanıyor. Bu 
yazının amacı Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri
bölümlerinin e itim ö retim modelini ça ın ko ullarında
bir kez daha dü ünmeye küçük bir katkı vermek. Bölüm 
mezunlarının daha kolay i  bulabilmesini, bölümlerin ise 
daha fazla tercih edilmesini sa lamak. Ama temele insanı
ve eme i alan bir gözle bunu ba armak.

GÜNÜMÜZDE ÇALI MA EKONOM S  VE 
ENDÜSTR L K LER  Ö RET M SÜREC N
ETK LEYEN YA DA ETK LEYEB LECEK FAKTÖRLER

Günümüzde Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li ki-
leri (ÇEE ) bölümlerinin e itim ö retim süreçlerini et-
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kileyen ya da etkileyebilecek pek çok faktör var. Bunlar 
a a ıda kısaca incelenmi tir.

1- Üniversite Arzı Artıyor, Talep Azalarak Artıyor

Üniversitelerin ve bölümlerin sayılarının hızla artma-
sı. Bir ba ka anlatımla üniversite arzının artması. Ancak 
üniversiteye olan talebin giderek azalması ya da azalacak 
olması. Bu durum üniversiteyi bitirdikten sonra en bü-
yük amaçları düzgün bir i  bulmak olan üniversite ö -
rencilerinin i  bulunması en kolay bölüme yönlenmesini 
sa lıyor. Üniversite ö rencileri tercih edece i bölümü 
daha fazla ara tırıyor. Bundan 20 yıl öncesinde e itimi
iki yıllık olan ve ço u zaman ikinci basamak sınavı kaza-
namadı ı ya da ideallerinde oldu u için sınıf ö retmen-
li ini seçen ö renciler artık yok denecek kadar az. Onla-
rın yerine ideallerin yerini hemen i  bulabilmek alıyor ve 
üniversite adayları sınıf ö retmenli i, rehberlik ve psiko-
lojik danı manlık gibi bölümleri ilk ba a yazıyor. ktisadi
ve dari Bilimler Fakültesi ( BF) bölümlerinin tercihleri 
ise giderek daha dü ük ba arı sıralarından ö renci alı-
yor. Bir ba ka anlatımla daha az ba arılı ö renciler artık

BF’ne geliyor. ÇEE  bölümlerini seçen ö rencilerin ba-
arı sırası ise giderek geriliyor.

Üniversite arzı artıyor. Üniversite talebi ise, arzından
daha az artıyor. Örne in 1998 yılında ÖSS’ye giren ö -
renci sayısı, 1.317.410, tercih gönderen sayısı, 703.554, 
yerle en sayısı ise 236.960’dı. Kontenjan sayısının tercih 
gönderene oranı %36 idi. 2010 yılında ise birinci basa-
mak sınavına 1.487.626 aday girmi , 1.104.763 ki i ter-
cih göndermi tir. 2010 yılında lisans ve ön lisans konten-
jan toplamı 671.804, kontenjanın tercih gönderene oranı
ise %60’dır (www.osym.gov.tr (Eri im Tarihi:04.09.2010) 
adresindeki 1998 ve 2010 basın bültenlerindeki verilerden 
hesaplanmı tır). Bunun sonucunda üniversitelerin bo
kontenjan sayısı da hızla artıyor.

Tablo 1’de 2009 yılı itibariyle BF’ndeki bazı bölüm-
lerin tercih, puan, kontenjan ve kontenjan ba ına tercih 
sayıları verilmi tir. Di er bölümlerle kar ıla tırıldı ında
ÇEE  bölümleri ktisat bölümünden sonra en dü ük pu-
anlı ö rencileri almaktadır. Bununla beraber, ÇEE  bö-
lümleri bulunan fakültelerde, kontenjan ba ına tercihin 
en yüksek oldu u bölümler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yö-
netimi ile ÇEE ’dir. Bu durum, ÇEE  bölümlerinin tercih 
edilebilirlik durumunun iyi oldu unu ortaya koymakta-
dır. Bununla beraber gelen ö rencilerin ba arı sıraları (ya 
da puanları) di er bölümlere göre daha dü ük kalıyor.

Tablo: 1 BF’ndeki Bazı Bölümlerin  Tercih , Puan, Kontenjan ve Kontenjan Ba ına Tercih Sayıları, 2009

Tercih
Sayısı

Kontenjan
Sayısı

Kontenjan
Ba ına
Tercih

Fakültelerde
Sınavı
Kazananların En 
Dü ük  Puanları
Ortalaması

ÇEE  Bölümleri 
Bulunan
Fakültelerde Sınavı
Kazananların En 
Dü ük Puanları
Ortalaması

Kontenjan
Ba ına
Tercih

Siyaset Bilmi ve 
Kamu Yönetimi

38676 1405 28 309,388 312,074 21

Kamu Yönetimi 144153 5535 26 284,125 293,293 21

Maliye 119759 5235 23 289,059 292,273 20

ktisat 259354 12231 21 286,089 289,591 18

ÇEE 50553 2451 21 290,798 290,798 21

Uluslararası
li kiler

52601 2749 19 308,515 307,86

letme 258924 14129 18 276,481 292,787 13

Kaynak: ÖSYM (2009)
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ekilden de anla ılaca ı üzere giderek daha az ba arılı
ö renciler ÇEE  bölümlerini tercih ediyor. 2007 yılında
bölüme en son giren ö rencinin ba arı sırası (Cumhu-
riyet Üniversitesi) 139.000 iken bugün söz konusu sıra
294.000’e gerilemi  durumdadır. Bir ba ka anlatımla üni-
versitelerde yeni bölümlerin kurulması, kontenjanların
hızla artması ÇEE  talep e risinin grafik üzerinde sola 
kaymasına bir ba ka anlatımla yüksek puanlı ö renci ta-
lebinin azalmasına yol açıyor.

Vakıf Üniversiteleri ise daha cazip i  fırsatları ve burs 
olanakları sunarak, yetenekli ö rencileri kendisine çek-
meyi ba arıyor. Ö renciler kamuda kariyer mesleklerde 
çalı abilmek için girecekleri sınavlarda (Kamu Personeli 
Seçme Sınavı-KPSS) sınavlarını kazanabilecek ve en çok 
soru gelen alanları da tercih etmeyi ( ktisat, Maliye -
letme) ihmal etmiyor. Maalesef yetersiz tanıtımın da et-
kisiyle, ö rencileri yönlendiren ve ÇEE  bölümlerinden 
haberleri dahi olmayan rehber ö retmenler BF’ye kayıt
olmak isteyen ö rencileri letme ve ktisat gibi bölüm-
lere yönlendiriyor.

2- Türkiye’de Sosyal Sorunlara Yönelik Daha Fazla
    Sosyal Politika Üretmeye htiyaç Var

Tüm bunlardan da öte, eme in GSMH’ dan hak etti i
payı alabilmesi ve refahın arttırılabilmesi için daha faz-
la amprik çalı maya ihtiyaç var. Özellikle sendikaların
toplu sözle me ya da toplu görü melerde daha bilimsel 
kanıta dayalı somut verilerle sözle me ya da görü me
masasına oturması önem kazanıyor. Ya da sosyal koru-

ma harcamalarının artmasının ortaya çıkartaca ı refah 
artı ının ortaya iyi konması gerekiyor. sizlerin ya da 
güvencesiz e reti i lerde çalı anların durumlarını ince-
leyen, sorunlarını ortaya koyan, çözüm öneren ve kanun 
yapıcılara yön gösteren çalı maların sayısının arttırılması
gerekiyor. Kadının i gücüne katılım oranını arttıracak,
toplumda u radı ı görünen ya da görünmeyen ayrımcı-
lı ı ortadan kaldıracak politikalara daha fazla ihtiyaç du-
yuluyor. Gençlerin, engellilerin, yoksulların sorunlarına
dönük daha fazla sosyal politika önersisi üretmek gereki-
yor. Sosyal politikanın uluslar arası normlarının daha iyi 
anla ılması iç hukuka aktarılmasına yönelik çalı malar
açısından önem kazanıyor. Sosyal harcamaların yoksul-
luk üzerindeki etkisinin, hedef gruplara ula ıp ula madı-
ının ara tırılması ve daha etkin sosyal koruma model-

lerinin geli tirilmesi gerekiyor. Yüksek oranlı i sizli in,
yapısalla tı ı ülkemizde, tarımda çözülen ve kente göç 
eden i gücünün nitelikli hale getirilmesi mesleki e itimi
gerekli kılıyor. Sanayide ise de i en üretim ekillerine
göre i gücünün e itimi öne çıkıyor. Bugün, l stihdam
Kurulları geçmi e oranla, daha aktif kılınmı  durumda-
dır. llerde belirli periyotlarla hangi mesleklere talep ol-
du unun ara tırılması ve buna göre yeni mesleki e itim
kurslarının açılması ihtiyacı ortaya çıkıyor. Söz konusu 
durum ÇEE ’nin ilgi alanına giriyor. Belirtilen konular 
Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümlerini 
tercih edilebilirli ini arttıracak ekilde, ama bölümlerin 
kurulu undaki temel felsefeden uzakla madan yeniden 
e itim ö retimi yapılandırmayı gerektiriyor.

ekil 1 ÇEE  Bölümlerine En Dü ük Puanlı Giren Ö rencilerin Ba arı Sırası 2009

Kaynak. ÖSYM 2009, www.tercih.tv (Eri im Tarihi:05.09.2010)
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3- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu

Bütçenin 5018 sayılı Kanun çerçevesinde üniversite 
birimlerinin stratejik hedefleri ve performansları ölçü-
sünde da ıtılmasının planlanması öngörülüyor. 5018 
sayılı kanunla getirirken yeni sistemin sadece mali de il
bir yönetim modeli oldu u vurgulanıyor. (Yılmaz, Ke-
sik, 2010:160). Üniversitelerin stratejik plana koyduk-
ları hedeflerin birim ve personel performansları ile de 
e le tirilmesi gerekiyor (Yılmaz, Kesik, 2010:158). ÇEE
bölümlerinin kendi üniversitelerinin ve fakültelerinin 
belirledikleri stratejiler çerçevesinde e itim ö retimi ye-
niden yapılandırması öne çıkıyor.

4- Bologna Sürecinde Üniversitelerin Yeniden
    Yapılanması

Bologna sürecinde, Avrupa Yüksekö retim alanı ya-
ratılması, bunun sonucunda söz konusu bölge içindeki 
ki ilerin çalı mak ya da ö renim görmek amaçlı dola ı-
mının kolayla ması hedefleniyor (YÖK, 2010). Bunun 
için üniversitelerin ö retim süreçlerini yeniden yapılan-
dırmaları isteniyor. Program yeterliliklerinin belirlen-
mesi için Program amacının, program amacına uygun 
program çıktılarının belirlenmesi, buna ili kin ders çık-
tılarının olu turulması gerekiyor (Atalay, 2010, Atalay 
vd, 2010). Olası program çıktılarının Türkiye Yüksekö -
retim Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olması gereki-

yor (Atalay vd.,2010). Bu çerçevede ÇEE  bölümlerinin 
program amaçlarının olu turulduktan sonra, amaca uy-
gun program çıktılarının ve bunlarla irtibatlı ders çıktıla-
rının olu turulması gerekiyor. Ku kusuz bu süreç uzun 
ve yorucu bir çalı ma dönemini gerektiriyor.

DÜNYA’DA ÇALI MA EKONOM S  VE ENDÜSTR
L K LER  E T M  NASIL?

Dünya’da do rudan Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri 
li kileri adını ta ıyan bölüm fazla de il.

E itim, ö retim genellikle iktisat ya da sosyal politi-
ka bölümlerinde ya da fakültelerinde sürdürülmektedir. 
A.B.D., Çin ve Almanya’da benzer adlarla fakülte ya da 
bölümler bulunmaktadır. Tüm örnekleri incelemek, el-
bette ki bu çalı manın sınırlarını a ıyor. Bununla beraber 
a a ıda bunlardan ikisinin e itim ö retim yapısına ve 
içeri ine kısaca yer verilmi tir.

1- A.B.D.’de Cornell Üniversitesi Endüstri ve Çalı -
ma li kileri Fakültesi’nde “Çalı ma li kileri, Hukuk ve 
Tarih”, “ nsan Kaynakları Çalı maları”, “Uluslararası ve 
Kar ıla tırmalı Çalı ma li kileri”, “Çalı ma Ekonomisi”, 
“Örgütsel Davranı ”, “Sosyal statistik” adı altında altı
bölüm bulunmaktadır (Bkz. www.ilr.cornell.edu Eri im
Tarihi:05.09.2010). Fakülte’de verilen bazı dersler bö-
lümlere göre a a ıda gösterilmi tir.

Bölüm Bazı Dersler

Çalı ma li kileri, Hukuk ve Tarih

Birle ik Devletler  Çalı ma li kileri Tarihi’ne Giri ,
Çalı ma ve stihdam Hukuku, Toplu Pazarlık, Tarihsel Perspektifte Hizmet 
Sektörü ve çiler, Tartı ma ve Müzakere, Amerika’nın Yapılanması, Kamu 
Politikası ve Ekonomik Geli me, nsan Hakkı Olarak Çalı ma Hakkı, Özgür 
Olmayan Emek: Serfler, Köleler Spor Sektöründe Toplu Pazarlık, Endüstri 
li kileri Sistemleri Teorileri, Dü ük Ücretli çiler ve Hukuk, Özel Konu: 

Çalı ma Hakemli i Uygulamaları, Toplu Pazarlık Görü meleri Simülasyonu, 
Kamu Çalı anları ve Kamu Politikası, Çalı ma Ara tırmalarına Giri

nsan Kaynakları Çalı maları

nsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Geli tirme:Teori, Uygulama, çi E itimi
ve Geli imi, Giri imcilik ve Küçük letmeler, nsan Kaynakları, Etik ve 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Liderlik Geli imi, Küreselle me ve nsan
Kaynakları Stratejileri

Uluslar arası ve Kar ıla tırmalı
Çalı ma li kileri

Küresel Ekonomide Çalı ma, Emek, Sermaye, Küreselle me Altında Sosyal 
Politika, Sosyal Diyalog, Sendikalar klim Koruma ve Sürdürülebilirlik, 
Kar ıla tırmalı Çalı ma Hukuku, Uluslar arası Çalı ma Hukuku,

Çalı ma Ekonomisi
Çalı ma Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri, stihdam ve Ücretin 
Ekonomisi

Örgütsel  Davranı
Örgütsel Davranı a Giri , Örgütsel Kültür, Çalı ma Motivasyonu, Örgütsel 
Davranı , Yaratıcı Yönetim, Liderlik ve Motivasyon Teorileri, Gruplarda 
Dayanı ma

Sosyal statistik
statisti e Giri , Sosyal Bilimlerde statistiksel Yöntemler I-II, Hukuk ve 

Politikada statistik Uygulamaları, statistik Yazılım Programları

Kaynak: http://www.ilr.cornell.edu/studentservices/curriculum/upload/Fall-2010-Courses-Time-Room-Roster-26.pdf Eri im Tarihi:05.09.2010
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Ayrıca Michigan Üniversitesi’nde nsan Kaynakları
ve Çalı ma li kileri Fakültesi(http://hrlr.msu.edu ), Ca-
lifornia Berkeley Üniversitesi’nde Çalı ma li kileri Ens-
titüsü (www.irle.berkeley.edu ), Almanya’da ise Bremen 
Üniversitesi bünyesinde Çalı ma li kileri Enstitüleri bu-
lunmaktadır.

Ö RET M  YEN DEN PLANLARKEN NE YAPMALI? 
NEREDEN BA LAMALI ?

Her ey eskisinden daha hızlı de i iyor ve geli iyor.
Bu de i im sürecinden özü kaybetmeden, temele insanı,
en kutsal de eri “eme i” alan politika üretimi ve ö reti-
minden vazgeçmeden bir yön bulabilmek gerekiyor. Aksi 
halde bu de i im rüzgarında ba kalarının belirledi i po-
litikalarla bir yana savrulma olasılı ı artıyor. Bu noktada 
TÜRK- ’ in bu dosya konusunun önemi artıyor. Burada 
ba latılan sürecin ÇEE  Bölümler toplantılarında da de-
vam ettirilmesi gerekiyor. A a ıda konu ile ilgili önerile-
rimizi ortaya koymaya çalı aca ız.

1- Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri
    Bölümleri’ne Olan Talebi Arttırmak ve Nitelikli
    Ö rencileri Bölümlere Çekmek ve Mezunları

stihdam Edilebilir Kılmak

Bölümlere olan talebi arttırabilmek için öncelikle 
bölüm mezunlarının kamu, sendika ve özel sektördeki 
i  olanaklarını arttırabilmek gerekiyor. Kamu Personeli 
Seçme Sınavı’nda (KPSS) Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
(SGK) müfetti lik sınavlarında Çalı ma Ekonomisi ve 

Endüstri li kileri bölümü puanının dikkate dahi alınma-
ması, SGK’nın geçen yıllardaki personel alımında ÇEE
bölümlerini göz ardı ederek “Türkçe Ö retmenli i”,
“Kimya Ö retmenli i” gibi ö renim hayatında hiç sosyal 
politika, hukuk e itimi almamı  ki ilerin atanmasına im-
kan tanıması, kendi bölümlerimizin kamuda tanıtımları-
nın yeterince yapılamadı ını gösteriyor. Bununla beraber 
söz konusu durumun son yıllarda de i ti i ve memur alı-
mında alan sınırlamasına gidilmi  olması da göz ardı edil-
memelidir.1 Ancak uzman ya da müfetti lik gibi uzman 
personel alımında Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı
ba lı ve ilgili kurulu larının sınavlarında ÇEE  müfreda-
tına yeterince a ırlık verilmiyor. Süleyman Demirel Üni-
versitesi ÇEE  bölümünün yaptı ı ara tırma Çalı ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlı ı’nın (ÇSGB) belirli ba lı birim-
lerince yapılan kariyer sınavlarında Çalı ma Ekonomisi 
bölümünden soru cevaplama zorunlulu unun bulunma-
dı ını gösteriyor. Söz konusu çalı maya göre, ÇSGB, Mü-
fetti  Yardımcılı ı, ÇSGB,  Sa lı ı ve Güvenli i Genel 
Müdürlü ü Uzman Yardımcılı ı, ÇSGB, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Ba kanlı ı Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılı ı,
ÇSGB, E itim Uzman Yardımcılı ı Ba bakanlık Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü-
ü kariyer sınavlarında Çalı ma Ekonomisi bölüm soru-

sunun a ırlı ı sıfır (SDÜ, ÇEE  24.03.2010 tarihli Bölüm 
Kurulu Kararı, Ki isel leti im). Belirtilen nedenle, belki 
öncelikle söz konusu kurum ve kurulu lara bölümü ve 
içeri ini tanıtmak gerekiyor.

Sosyal politika alanındaki kamu kurumlarının (SGK, 
-Kur, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 

2- Çin’de 1983 yılında kurulan Çalı ma ve nsan Kaynakları Fakültesi’nde “Çalı ma Ekonomisi ve Çalı ma li -
kileri” , “Sosyal Güvenlik” , “Organizasyon ve nsan Kaynakları” adlarında üç ana bölüm bulunmaktadır(Bkz. www.
lhr.ruc.edu.cn/en Eri im Tarihi:05.09.2010).

Bölüm Bazı Dersler

Çalı ma Ekonomisi ve Çalı ma
li kileri

Çalı ma Ekonomisi,  ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Çalı ma li kileri,
Ücret Yönetimi, nsan Kaynakları Yönetimi, Sosyal Güvenlik Sosyal Sigorta, 
Örgütsel Davranı , Sosyal Psikoloji,  Sa lı ı ve Güvenli i, ktisadi Oyun 
Teorisi, Personel Ekonomisi 

Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar, Sosyal Sigorta, Sosyal Güvenlik Fonları,
Ücret ve Refah,  ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 

nsan Kaynakları ve Organizasyon
nsan Kaynakları Yönetimi,  Analizi, Performans, Ödül ve Performans 

Yönetimi, Çalı ma Politikası Analizi, Personel li kileri Yönetimi, Personel 
Refahı Yönetimi, Ücret Yönetimi

Kaynak: http://lhr.ruc.edu.cn/en Eri im Tarihi:05.09.2010
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Sosyal Yardımla ma ve Dayanı ma Vakıfları) personel ek-
sikli i her zaman gündemdedir. Söz konusu kurumların
di er ülkeler ile kar ıla tırıldı ında nitelikli eleman açı ı
yüksek seviyelerdedir. Önümüzdeki yıllarda bu alanlar-
da personel alımının artması beklentisi bulunuyor.

Bir di er i  alanı sendikalar. çi sendikala ma oranla-
rındaki ve üye sayısındaki azalmaya kar ılık, memur sen-
dikalarına üye sayısı giderek artıyor. Sendikaların toplu 
sözle me masasında kendilerini güçlendirecek ÇEE  me-
zunlarına i e alımda öncelik vermeleri gerekiyor. Sendi-
kaların örgütlenme çabalarının sonuca ula ılmasında uz-
man personelle çalı manın öneminin daha fazla farkına
varması gerekiyor.

Özel Sektör

Sürekli de i en i  ve sosyal güvenlik mevzuatı, i -
verenler ve çalı anlar açısından sürekli takibi zorunlu 
kılıyor. Söz konusu alan serbest muhasebeci ve mali 
mü avirlerin zamanlarının yetemedi i kadar geni  bir 
mevzuata dayanmaktadır. Bu nedenle i , sosyal güven-
lik, hatta i  sa lı ı ve güvenli i alanlarında alana özel 
yeti mi  uzmanların varlı ı arttır. Hatta söz konusu 
sosyal güvenlik alanında Düzce Üniversitesi, i  sa lı ı
ve güvenli i alanında ise sekiz üniversitede dokuz ayrı
program hizmet vermekte ve belirtilen alanlarda kalifiye 
ara eleman yeti tirmektedir. Ekonomi büyüdükçe ve ku-
rumsalla tıkça özel sektörün personel mevzuatına hakim 
ki ileri istihdam talebi artma e iliminde olaca ını tahmin 
edebiliriz. Ancak bu konuda kamuoyundaki duyarlılı ın
arttırılması da gerekiyor.

2- Bölümün Amaçlarını ve Çıktılarını Belirlemek

E itim ö retim planlamasında bir di er alan ÇEE
bölümlerinin amaç ve program çıktılarının belirlenme-
si olmalıdır. E itim ö retim planlaması her üniversite-
ye göre farklılık gösterebilir. Ancak Bologna süreci ders 
çıktıları ile bölüm amaç ve çıktılarının örtü mesini talep 
ediyor. Bir ba ka anlatımla tıpkı meslek standartlarında
oldu u gibi, ÇEE  bölümleri için de mezunların neleri 
ö rendiklerini, mezun olduklarında mevcut bilgileri ile 
neleri yapabileceklerini belirlemek gerekiyor.

Her bölümün kendi bölüm çıktısına uygun program 
yapması, elbette ki, bölümün temel felsefesinden uzak-
la mayı gerektirmez. Temele insanı, eme i alan, çalı -
ma ya amını insana yara ır hale getirmeyi koymanın en 
önemli adım oldu unu dü ünüyoruz. Bu temel nokta-
dan sonra özel sektöre, kamu sektörüne ve sendikalar 
ve sivil toplum örgütlerine nitelikli çalı anlar yeti tirile-
bilir. Ancak belirtilen amaçlara ula abilmek için seçmeli 

dersler ve yan dal programları da açılabilir. Ö rencilerin 
ba ka bölümlerden ders alabilmeleri, di er bölümlerin 
de ÇEE  bölümlerinden ders alabilmeleri olanaklı hale 
getirilebilir.

Sosyal politikanın uluslar arası boyutlarının (uluslar 
arası sözle melerin, yargı kararlarının iyi bilinmesi iç hu-
kuka aktarılmasının ancak etkili bir sosyal politika e i-
timi ile mümkündür. Bu noktada yeti ecek ö rencilerin
en az bir yabancı dile iyi derecede hakim olmaları önem 
ta ımaktadır.

Ö rencilerin özel sektöre yönelmeleri halinde per-
sonel servislerinde uzman, yönetici vb. pozisyonlarda i
bulmaları olasılı ı yüksek.  ve sosyal güvenlik hukuku 
mevzuatının giderek karma ık hale gelmesi ve her gün 
takibinin zorunlulu u, ÇEE  bölüm mezunları açısından
fırsat olarak görülebilir. Bu nedenle i  ve sosyal güven-
lik hukuku ile ilgili derslerin uygulamaya dayalı olarak 
verilmesi, ö rencilerin sorunları çözme kapasitesinin 
arttırılması açısından önem ta ıyor. Yine çalı ma ya a-
mında i verenle çalı an arasında ya anan sorunları en 
aza indirgeyecek, çalı anın i  tatminini, motivasyonunu 
ve verimini arttıracak alanlarda çalı ma psikolojisi, örgüt 
psikolojisi gibi derslerin önemi de ortaya çıkıyor.

Bir sosyal politikacının gerçekten içinde ya adı ı
toplumun sorunlarına çözüm bulabilmesi için öncelikle 
toplumu ve dinamiklerini iyi tanıması gerekiyor. Belirti-
len nedenle, çalı ma sosyolojisi derslerinin Türkiye’nin 
toplumsal yapısı ve çalı ma hayatı dikkate alınarak irde-
lenmesi gerekiyor. Bununla beraber ö rencilerin Türkçe 
güncel ders materyalleri ile çalı ma konusundaki olanak-
larının arttırılması gerekiyor. Belirtilen nedenle Çalı ma
Ekonomisi ve Endüstri li kileri bölümündeki tüm ana 
derslerle ilgili e itim formasyonuna uygun ders mater-
yallerinin üretilmesi derslerin verimlili ini arttıracak en 
önemli hususlar arasındadır.

Derslerin uygulamaya dönük olması, ö rencilerin
güncel hayatta kar ıla acakları sorunları çözebilmeleri, 
dersin anlatımının hemen akabinde yapılacak küçük bir 
uygulama ile peki tirilebilir. Derslerin teorik ya da pratik 
olmasına göre görsel materyallerle desteklenmesi (film, 
foto raf vb.) derslerin etkinli ini de arttırabilecektir.
Yine dersin durumuna göre ders sorumlusunun yaratı-
cı drama uygulamalarını kullanması, ö rencilerin dersin 
içine katılması, derslerin verimlili ini arttıracak hususlar 
arasında sayılabilir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde 
ö rencilerin nitel ve nicel ara tırma yöntemlerine hakim 
olmaları, SPSS gibi istatistik paket programlarını kulla-
nabilmeleri, mezun olduktan sonra alanlarında sorun 
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tespiti ve çözüm üretilmesi konusunda di er bölüm me-
zunlardan daha öne çıkmalarına neden olabilir.

ÇEE  bölümlerinde sosyal politika (siyaset) ana bilim 
dalları kurulması gerekti i dü üncesindeyiz. Sosyal po-
litika dersleri alandaki sorunlara çözüm üretecek ekil-
de lisans ve yüksek lisans düzeyinde uygulamalı olarak 
yapılabilir. Söz konusu uygulamalar lisans ya da yüksek 
lisans tez projesi olabilece i gibi, Avrupa Birli i’nin ilgili 
fonlarından da finanse edilebilir. Bunun için proje ha-
zırlama teknikleri ile ilgili uygulamaya dönük derslerin 
müfredata eklenmesi yararlı olacaktır.

Ayrıca geli en teknolojiden yararlanıp, internet aracı-
lı ı ile çe itli üniversitelerdeki ö retim üyeleri derslere, 
di er üniversitelerdeki derslere konuk olabilir. Böylelikle 
ö renciler, aynı konuya farklı pencerelerden bakabilme 
olana ını bulabilirler. Ö rencilerin mezuniyet sonrası
i  dünyasında izlenmeleri, bölüm mezunlarının ba arı-
larının izlenmesi ve bunların duyurulması, bölümlerin 
üniversite sınavlarındaki tercih edilme oranını yükselte-
cektir. Bu nedenle her bölümün mezunlarının istihdam, 
i sizlik, ücret, yapılan i  ile alınan e itim arasındaki ba-
ıntı ve memnuniyet düzeyi gibi bilgilerini her yıl düzenli 

olarak toplamasının önemli oldu unu dü ünüyoruz (Bu 
konudaki bir çalı ma için bkz. Bozkurt, Emirgil, 2008).

SONUÇ

ÇEE  bölümlerinin ö retimini yeniden planlarken 
ö retimi etkileyecek içsel ve dı sal faktörü dikkate almak 
gereklidir. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var ki 
o da çalı ma hayatının en kutsal de eri insandır. Bugün 
dünyada ve ülkemizde gelir da ılımındaki adaletsizlik, 
artan yoksulluk, i sizlik, e reti i lerde çalı an yoksul 
çalı anlar, genç i sizler, i gücüne katılamayan kadınlar,
i gücü piyasalarında kadın ile erkek arasında görünen 
ya da görünmeyen ayrımcılık, çalı ma hayatında her za-
mankinden daha fazla sosyal politikaya ihtiyaç duyuldu-
unu gösteriyor.

E itim ö retim programlarını söz konusu sorunların
çözümüne katkı verecek ekilde yeniden yapılandırma-
nın, bunu yaparken bölüm mezunlarına talebi arttıracak
yukarıda saydı ımız uygulamaların yaygınla tırılmasının
bölümlerin ö retim çıktılarının etkinli ini arttıraca ı ka-
nısındayız.

Notlar

1 15.12.2009 tarihli  yeni sözle meli personel alımında  kısmen dahi 
olsa bölüm sınırlandırmasına gidilmi  ve BF vb. fakültelerin 
ilgili bölümlerinden aranma artı getirilmi tir. Bkz. http://www.
sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/IK Eri im Tarihi:05.09.2010
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de böyledir. Yabancıya yabancı de-
nilmeyecektir, çünkü mükellefiyet 
köylüleri zorunlu çalı maya tabi 
tutarken ba larında onların çavu-
u, amiri konumundaki ki iler Sırp,

Karada lı, Dalmaçyalı ta oca ı i çi-
leridir. Zonguldak’ın köylerindeki 
insanlar da ameledir, i çidir. Burada 
böyle bir denge kurulmu tur. Sanı-
yorum bu denge o günün artlarında
kömür üretimini artırmak içindir. 
Belki Zonguldak’taki köylülerden 
amir yaparsak yeterli seviyede üre-
tim yapamayız dü üncesinden olsa 
gerek diye dü ünüyorum.
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“Maden kazasında ölmek kader olamaz.
Öyle olsaydı bu kader Türkler için yazılmı  olurdu.”
Mükellefiyet nedir?

Mükellefiyet eski bir kelimedir, 
zorunluluk ifade eder. Zonguldak’ta 
halk arasında bu i te kelleler gitti i
için “kellefiyet” de denir. I. Mükel-
lefiyet dönemi dedi imiz dönemde, 
1867’de, Zonguldak diye bir yer 
yoktur aslında, var olan Karadeniz 
Ere li, Devrek ve Bartın’dır. Sahilde 
kalan, Zonguldak diye kastedilen 
bölüm çalılık, bataklık, kimsenin 
u ramadı ı bir yerdir.

1867 Dilaver Pa a Nizamname-
si ile birlikte burada zorunlu çalı -

tırılma ba lar. Nizamname’nin 21. 
maddesinde; “Ere li Sanca ı’nın 14 
kazasından 13 ila 50 ya ındaki er-
keklerin sa lam olanları ocakta kaz-
macı, küfeci ve direkçi olarak çalı -
makla mükelleftir” der.

Biliyorsunuz Osmanlı sanayi 
devrimini kaçırır. II. Mahmut dö-
neminde Divanı Hatt-ı Hümayun 
diye bir belge açıklanır. Yenile me
hareketidir bu. Oradaki maddeler-
den biri “Yabancıya yabancı gözüyle 
bakılmayacaktır” eklindedir. Çok 
ilginçtir ki, 1867 Dilaver Pa a Ni-
zamnamesinin maddelerinden biri 

Metin Köse ile TÜRK-  Uzman Yardımcısı Güldane Karslıo lu görü tü.

“Her kim ki çalı amaz duruma gele, e e e bindirilip köyüne gönderile...”

Bu foto raf
Ankara’da Olgunlar 
soka ının giri inde
bulunan madenci 
heykelinin önünde 
çekilmi tir.1992’de Metin 
Yurdanur tarafından
yapılan heykel, 
Zonguldak’tan ba layan
100 bin ki inin katıldı ı
“Büyük Yürüyü ”ün
tunçla mı  biçimi olarak 
tasarlanmı tır.
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1867’de II. Mahmut’la birlikte 
ba layan bu süreçte Osmanlının aci-
len kömüre ihtiyacı var. II. Mahmut 
ngiltere’de bulunan Tabakat-ul Arz 

Cemiyeti’nin ba kanını davet eder. 
Tabakat-ul Arz’ın bugünkü anlamı
Jeoloji Derne idir. Ara tırırlar, ince-
lerler. Zonguldak’ta kömürün oldu-
u bilinmektedir zaten. Bunun üze-

rine bir üretim politikası geli tirirler.
Çünkü Osmanlı sanayi devrimini 
yakalamak için buhar gemileri satın
alır ngiltere’den. Ama aynı ülkeden 
kömür de almaya ba lar, kendi top-
raklarında kömür varken. Bunun 
önüne geçmek için, biz bu toprak-
larda kömür üretece iz derler. Dila-
ver Pa a bölgeyi inceler. O dönemde 
halkın “kumpanya” dedi i “com-
pany” yani irketleri ça ırırlar. Bir 
toplantı yapılır, ocaklar numaralan-
dırılır. Bugünkü anlamda müteahhi-
te verilir ocaklar. Bu müteahhitin i -
çileri de Zonguldak’ın köylülerinden 
temin edilir. Bunun üzerine Dilaver 
Pa a, kömür üretimini artırmak için 

100 maddelik Nizamname yayınlar.
Bu Anadolu’da çalı ma hayatını dü-
zenleyen ilk Nizamnamedir. Ancak 
çok ilginçtir, Osmanlı’da ura-ı Dev-
let yani Danı tay tarafından bu Ni-
zamname kabul edilmez. Ama fiilen 
Zonguldak’ta uygulanır.

Kabul edilmemesinin bir nedeni 
var mı?

Net bir nedeni yok, bilmiyoruz. 
Osmanlı ar ivinden bu Nizamname-
yi istedi imde bana “Resmen böyle 
bir Nizamname yok” dediler. Ama 
Zonguldak’ta çok eski yıllardan beri 
bunu çevirerek sadele tirenler var, 
de i ik kitaplarda var.

Bu Nizamname hep resmi görü -
le gündeme alınmı tır. Yani bu Ni-
zamname geldi, u kadar ki i çalı tı,
kömür üretimi 30 bin okkadan 250 
bin okkaya çıktı. Böyle bakılmı tır.
Yani devletin resmi görü ü anlatıl-
mı tır emek tarihinde Zonguldak’ta. 
Bir de i çilerin gözünden bakılma-
mı tır. Ben bunu yapmak istedim.

Dilaver Pa a Nizamnamesi unu
getirmi tir: Muhtarlar köylerdeki 
erkekleri belirlemi ler. Köyün nü-
fusu ikiye bölünmü , birinci grup A 
grubu, ikinci grup B grubu. Bugün 
hala o gruplar devam eder. lk grup 
Devrek’ten yürüyerek geliyor, bara-
kalarda yatıyorlar, 12 gün boyunca 
kömür çıkarıyorlar. 12 gün sonunda 
köyden di er grup gelip i e ba la-
yınca bunlar köye gidiyorlar. 12 gün 
köyde 12 gün madende, böyle bir 
döngü ba lıyor. Bu insanlar 12 gün 
boyunca hiç yıkanmıyorlar. Böy-
le bir imkanları da yok zaten. Gece 
yarılarına kadar çalı ıyorlar. Önemli 
olan üretim. Ba langıçta 30 bin okka 
olan kömür üretimi 21 yıl sonra 250 
bin okka oluyor. Burada bir vakfiyet 
var. Üretilen kömürün bir kısmıyla
Mekke’deki kandillerin ya larının
parası ödeniyor.

lk mükellefiyet 21 yıl sürüyor. 
nsanlar buradan kurtulabilmek 

için çok mücadele ediyorlar. Ma a-
ra gibi kuyulara sokuluyorlar zorla. 
13 ya ında çocuklar çalı tırılıyor. Bu 
a ır ko ullardan kurtulabilmek için 
bilerek ellerini, ayaklarını kesip çü-
rük raporu alma derdine dü üyorlar.
Çok acı çekmi ler, çok zulüm var. 
Bu konuda devletin uygulaması çok 
sert. Hele 1940-48’de II. Mükellefi-
yet çok daha büyük bir utançtır.

Kitabın ilk bölümünde “kaderin 
bilinmezli ine” vurgu yapmı sınız,
madenlerde ya anan olaylar, 
kitabınızda yer alan karakterlerin 
ya adı ı acılar onların kaderi 
miydi?

Zonguldak’taki maden kazasıyla
gündeme geldi kader konusu. Ben 
meseleye öyle bakıyorum: Küçük 
bir çocukken unu dü ünürdüm, ne-
den benim babam madenci, dedem 
niye madenci, dedemin babası niye 
madenci? “Bu bizim kaderimiz mi” 
sorusu hep vardı benim kafamda.

Orada aileler çocuklarına öyle
söyler: “Dersine iyi çalı , oku, ken-

1960 yılında Zonguldak, Kozlu’da do an yazar Metin Köse, bir 
madenci ailesinin çocu u. Ailesinde ve çevresindeki herkes 
maden i çisi. Köse, 2010 Nisanında okuyucularla bulu turdu u
“Mükellefi yet” isimli romanında, büyüdü ü çevrenin, 
gözlemlerinin ı ı ında, Zonguldak madenlerinden bir tarihsel 
kesit sunuyor. 

1867 yılında Osmanlı’da kömür ihtiyacını kar ılamak için 
madenlerde daha çok i çiye ihtiyaç duyulması üzerine, civar 
köylerden zorla getirilen erkeklerin ve ailelerinin dramatik 
öyküsünü anlatıyor. nsanlık dı ı ko ullarda bu madenlerde 21 
yıl çalı tırılan insanların ya adı ı dramı gözler önüne seriyor. 

Dilaver Pa a Nizamnamesi ile ba latılan bu ilk “Mükellefi yet”, 
bir üçlemenin de ilk kitabı. Romanında söz etti i kuyunun 
hemen yakınındaki bir mahallede büyüyen yazar, kendisini 
kitabın ana karakteri olan “Ahmet” isimli bir çocukla 
özde le tiriyor. Emile Zola’nın Germinal romanından çok 
etkilenen Köse, yöre insanı ve kültürünü de etkileyici 
tasvirleriyle okuyucuya sunuyor. 

Köse ile, Mükellefi yet’i, Zonguldak’ı, yörenin sosyolojik 
yapısını ve maden i çilerinin ya adı ı zorlukları konu tuk.



giliydi. Okulumuz Kömür letme-
sinin yaptırdı ı okuldu. Yollarımızı
belediye de il Kömür letmesi ya-
pardı. Zonguldak Spor’un adı ba -
langıçta Zonguldak Kömür Spor’du. 
Bunun yanında her gün çevrenizde 
bir i  kazası görüyorsunuz madenle 
ilgili. çiler i e gidiyorlar üç var-
diya. nsan ister istemez “Bu bizim 
kaderimiz mi” diye bir dü ünceye
kapılıyor.

Kitabınızın ana karakteri “Ahmet” 
ile kendinizi özde le tiriyor
musunuz?

Ahmet karakterinin ya adı ı
olayların büyük bir ço unlu u be-
nim çocuklu uma aittir aslında.
Orada çamurdan ev yapan, hayal 
dünyasında gözlemler yapan, baba-

dini kurtar, yoksa madene gidersin.” 
Bu anlamda bir kaderdir aslında,
böyle bakarsanız konuya. Ama tabii 
ki maden kazasında ölmek kader 
olamaz. Hiçbir zaman öyle bir ey
olamaz çünkü e er öyle olsaydı Allah 
bu kaderi Türkler için yazmı  olurdu 
bir tek. Almanya’da böyle bir olay 
yok mesela. Çünkü tedbir alıyorlar.

Ba langıçtaki kader meselesinin 
geçti i giri  kısmını yazmak için tam 
iki ay kaldırımlarda yürüyüp dü ün-
dü ümü itiraf etmeliyim. nsanlar
orada konu urken “ocakta öldü” de-
mez, “ocakta kaldı” derler, “grizuda 
kaldı” derler, “göçükte kaldı” derler. 
“Öldü” demezler asla. Bu benim ço-
cuklu umdan beri dikkatimi çeken 
bir eydir. Her eyimiz kömürle il-
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sını grizudan sonra oca ın kapısında
bekleyen benim. Çünkü ben baba-
mı bekledim öyle. Orta birdeydim, 
1971 yılının ubat ayıydı. Sirenler 
çaldı. nsanlar yalınayak kuyu ba-
ına ko tular. Ben o yalınayak a la-

yarak ko an insanların çaresizli ini
gördüm. Babanız oca ın içinde. Yer-
den yukarı asansör çıkıyor, halk ona 
kafes der. O kafes geldi inde makara 
dönüyor yukarıda görüyorsunuz. O 
gelirken sizin yüre iniz a zınıza ge-
liyor. çerden biri gelecek. Ya babam 
ölü gelirse korkusu… Bu bir travma-
ya döndü bende belki yıllarca. Orada 
ocaktan çıkarken çuvalın içine kon-
mu , üstü örtülmü  ceset parçalarını
gördüm ben.

Patlamada parçalanmı ...

O sahneyi kastediyorsanız, ben 
o sahneyi yazarken a ladım. Zaten 
üç sahneyi yazarken a ladım, o da 
onlardan biridir. Okuyanların da 
a ladı ını biliyorum. Beni arayıp
çok etkilendik diyenler oldu. Yani o 
Ahmet benim çocuklu umu anlatır
aslında.

Bir bölümde Ahmet’e “Kıvırcık”
dediklerinde Ahmet “Ben koyum 
de ilim” diye itiraz ediyor 
defalarca ve her seferinde dayak 
yedi i halde… Nedir bu “Kıvırcık”
konusu?

Zonguldak’ta maden ocaklarında
çalı an insanlara bu ifadeyi kulla-
nırlar. Kıvırcık… Bu beni çocuklu-
umdan beri çok üzen bir ifadedir. 

Bunu çok ara tırdım, çok inceledim, 
neden böyle söyleniyor diye. Bu, Di-
laver Pa a Nizamnamesi ile ba layan
ve sonrasında devam eden maden 
tarihiyle ilgili. Üretimi artırmak için 
insanları sıkı tırıyorlar, zorla ma-
dene sokuyorlar. 1867’de insanlar 
gönüllü olarak madene gitmiyor, 
1940’da da gönüllü gitmiyorlar. 
Hatta II. Mükellefiyet döneminde 
madenden kaçanı “vatan haini” ilan 
ediyorlar. Bunların ço unu biliyo-
rum ara tırdım.



Bu kitap sizin ya anan
haksızlıklara kar ı bir tepkiniz 
olarak mı ortaya çıktı?

Evet, öyle söyleyebiliriz. Çün-
kü ben bunun de i tirilmesi gerek-
ti ine inanan bir insanım. Ben bir 
madenci ailesinin çocu unun gö-
zünden olayları anlatmaya çalı tım.
Ahmet’in ya adıkları, o Gasgas Ka-
yasının yanındaki çobanlık yaptı ı
günler, grizu sonrası babasını bekle-
mesi, korkuları… Bunlar hep benim 
ya adı ım korkulardı. Aynı zaman-
da bir yörenin yemekleri, adetlerini, 
dü ünlerini de anlatmaya çalı tım.
Özellikle iveyle yazdım konu mala-
rı. ive, Denizli, Ödemi  civarındaki
iveyle aynıdır. Bu bölgenin insanla-

rı da Denizli bölgesinden gelmi  bir 
Yörük koludur.

Madenci ailesinin gözünden 
anlatmaya çalı tım. Çevremizdeki 
herkes madenciydi. 30 yıl geçti ama 
madende grizu patlaması oldu unda
babamı beklerken, annemin gözya -
ları içindeki bakı ları hala gözümün 
önünden gitmez.

Ben inanıyorum ki madenci ço-
cuklarının hepsinde bu derin izler 
vardır. Mesela bir sahne vardır ki-
tapta. Zekeriya’nın ölümü, Zekük 
derler. O da babamdan dinledi im
gerçek bir olaydır. Bir de göçükte 
kalanların kazmanın arkasıyla “tık
tık” ta lara vurarak kurtulmaları
gerçektir. Ben bunu dinlerken baba-
mın gözlerinin fal ta ı gibi büyüdü-
ünü hatırlıyorum.

Mesela bu en son Karadon’daki 
33 i çinin grizuda kalmasında, ora-
da bir çocuk öyle bir ifade kullandı.
“Anne üzülme, babamın elbiselerini 
koklarız.” O çok etkileyici bir ey-
dir. Bu olayı ya amı  insanlar için 
o an hissetti iniz ey… Günlük ha-
yatta da görüyorsunuz Zonguldak’ta 
adamın eli, baca ı gitmi  kazalarda. 
Grizuda yanmı  bir adam var, derisi 
kafatasına yapı mı . Çok garip bir 
ekli vardı. Bakamazdım ona, arka-

sından bakardım.

Bunlar bu güne kadar neden 
yazılmadı, gün ı ı ına çıkmadı?

Zonguldak’ta emek tarihini i -
çinin gözünden anlatan edebi eser-
ler çok azdır. Bu konuyla ilgili çok 
kitap vardır ama bizzat kazmayı
kazanın, kömürü küfeyle ta ıyanın
gözünden anlatılanlar çok azdır.
Zonguldak’taki insanlar kölele tiril-
mi tir. Bu insanlar sosyal hayattan, 
siyasi hayattan, ekonomik hayattan 
dı arıda kalmı tır. Çünkü iki tane 
mükellefiyet ya amı lardır. Bu in-
sanlar o kadar sindirilmi tir ki, ko-
yuna benzetilmi tir, “kıvırcık” den-
mi tir.

kinci kitabınızda bunları daha 
ayrıntılı anlatacaksınız sanırım.

kinci kitabı yazdı ımda her-
halde yer yerinden oynayacak. II. 
Mükellefiyet’te, 1940-48’de yine 
sopa var ama madenden kaçanların
e lerinin, kız karde lerinin rehin 
olarak götürülmesi var orada. Çok 
acı olaylar var.

Bu insanlar ne i çi, ne köylü. 12 
gün köyde, 12 gün madende, sonra 
15, sonra 30 olmu . imdi 30 gün-
dür mesela. II. Mükellefiyette 30 
gün evdeler 30 gün madendeler. Bu 
insanlar öyle bir arada kalmı lar ki, 
sosyolojik olarak bu insanları ta-
nımlayamıyorsunuz artık. Köylü de 
de iller, kentli de de iller. Mükel-
lefiyet bilinmiyor Türkiye’de. Ben 
bunu anlatabilmeyi bir görev say-
dım. Çünkü burada ya adım, büyü-
düm. Beni burada konu turan güç, 
babamın madende çalı mı  olması-
dır. Aleksandr Sergeyeviç Pu kin’in
“Goryukhino Köyü Tarihi” diye bir 
öyküsü vardır. Pu kin büyüdü ü
köyle ilgili yazdı ı öykü için “Ben 
bunu yazmakla büyük bir borcu 
yerine getirmi  oldum, artık huzur 
içinde ölebilirim” diyor. Yani o an-
lamda vicdanen çok rahatım bunu 
yazabildi im için. imdi ikincisini 
yazıyorum. Çünkü çocuklu umdan
beri bu beni çok rahatsız ederdi.
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Mükellefiyetler insanların sosyal 
ya amlarında ne tür etkiler 
yaratmı ?

Burada ya ayanlar iki kez zorla 
sokulmu tur ocaklara. Birincisinde 
yirmi bir yıl, ikincisinde sekiz yıl.
Mesela askerli ini burada yapanlar 
vardır. Asker i çiler vardır, mahkum 
i çiler vardır, çocuk i çiler vardır.
500-600 metre yerin altına girmi -
lerdir bu insanlar.

I. Mükellefiyet’te insanlar gün 
do umundan gün batımına çalı ır-
lar. kinci Mükellefiyet’te insanlar 
kendilerine yapılan çok a ır uygula-
malardan, sopadan, baskıdan dolayı
ocakta kalmayı dı arıda kalmaya ter-
cih ederler. 1967 yılında emekli olan 
bir maden mühendisinin anılarında
da var bu. Dı arıya çıksalar dayak 
yeme ihtimalleri çok fazla oldu u
için ocakta kalmayı i çiler daha gü-
venli buluyormu . Ocaktan 8 saat 
sonra çıkmayanlara bir yevmiye ceza 
verilmeye ba lanmı  bunun için. 
Sonra bunların paraları düzenli ve-
rilmiyor. E kıyalar tarafından köye 
giderken soyuluyorlar. Bir dönem 
ücretler senetlerle verilmi . Hem 
zorla çalı tırıyorlar hem para vermi-
yorlar. Senetler yüzünden tefecilik 
ba lıyor o bölgede.

1965’te i çiler ayaklanırlar. Hak 
aramaya ba larlar. Çe itli perfor-
mans zamları uygulanmı  adalet-
siz bir ekilde. Ki ilere göre seçme 
performans zamlarına tepki olarak, 
i çiler yürüyü e geçerler ilk kez. Yıl-
ların patlamasıdır bu. Kozlu’da dis-
panserin önünde olur. Kimine göre 
siyasi tarafı da var bunun. Yürüyü -
te jandarma yolu keser ve ate  eder 
i çilere. Mehmet Çavdar, Satılmı
Tepe isimli maden i çileri hayatını
kaybeder. Bunun dı ında on i çi, se-
kiz jandarma yaralanır. Hemen çi -
leri Bakanlı ı ve Ba bakanlık dev-
reye girer. Bu olayla ilgili bir karar 
alınır, bu olayla ilgili haberlere yayın
yasa ı getirilir.



çalı mı tır. in üstüne gitmemi , bu 
mesele nedir diye bakılmamı tır.

Rahmetli Bülent Ecevit’le bir 
röportaj yapmı tık. Zonguldak’ın
köylüsü, madenciler onu çok sever-
ler, onun yeri çok ayrıdır. Ecevit’ten 
“sanduka” istemi  i çiler Zonguldak’ı
ziyaretinde. Ecevit i çilere sabun da-
ıtmı . Bunu hiç unutmazlar. Gidin 

sorun bir köy kahvesine ya lı birine 
sorun hala ‘Ecevit bize sabun verdi’ 
diye anlatır.

kinci mükellefiyet ile 
ilgili romanınızı ne zaman 
okuyabilece iz?

Yayınevi bu romanı çok be endi. 
Kitabın arkasına Kemal Tahir, Ya ar 
Kemal çizgisinde çarpıcı bir roman 

Balzac’ın “Köylüler” romanından
kitabın giri inde bir sözü var, “Vü-
cut çalı maktan ezilince dü üncenin
de arıtıcı etkisi yok olur.” imdi ar-
tık yeti mi , e itim görmü  insanlar 
var.

Bu zorla çalı tırma politikası ne 
kadar sürmü ?

Bakı  açısı olayı yok saymak ek-
lindedir. 1940’lı yıllarda Maden çi-
leri diye bir dergi çıkarılır. çilerin
foto rafı çekilir, dergi kapa ı için. 
Temiz, bakımlı, fularlı… Ayhan 
I ık gibi. O foto raftakiler i çi de il,
Çalı ma Bakanlı ı’nın Ankara’dan 
getirdi i i çi kıyafeti giydirilmi
mankenlerdir. Gerçek foto raf öyle 
de ildir. Devletimiz maalesef birçok 
yerde sorunu yok sayarak çözmeye 
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ifadesini kullandılar. Bu da benim için 
çok onur verici oldu. Çok sevindim, 
mutlu oldum. Ama bu bana yeni bir 
mesuliyet de getirdi. kinci romanıma 
ba ladım. 1940-48 dönemini yazıyo-
rum. Zaten yayınevim de bunu istedi. 
Hatta bir üçleme olacak bu. Üçüncü 
de TÜRK-  Genel Sekreteri emsi 
Denizer’in ba kanlı ında yapılan Bü-
yük çi Yürüyü ünü anlataca ım bir 
roman olacak. Önümdeki 3-4 yılımı
buna ayırdım. Kitabın kapa ına “Ba -
madenci babam Hasan Köse ve grizu-
larda gözya larıyla kuyuba ında bek-
leyen annem aziye Köse anısına…” 
yazdım. Kitabı babama gönderdim, o 
da çok duygulandı. Bu da benim için 
bir onurdur. Bu üçleme bitti inde 
herhalde ben de Zonguldak’a borcu-
mu ödemi  olaca ım.

1930 - Tarlaa zı

Kozlu Nam Mevkiinde Petri’nin oca ının ark
cihetinin görünü ü



71

1.

Toplu i  sözle mesi görü mele-
rinde (müzakerelerde) taraflar uzla -
tıkları bazı konuları amaçlarına uy-
gun olarak düzenleyememektedirler. 
Bazen de düzenlemeleri mevzuata 
uymamaktadır. Her ikisinin neden-
lerini bilgisizlik, özensizlik, yeter-
sizlik, dikkatsizlik ve toplu i  söz-
le melerinde irade birli i sa lamada
ya anan güçlükler ile yorgunluk ve 
bezginlik gibi olumsuzluklara ba la-
mak mümkündür.

Bu ekilde düzenlenen madde-
lerin uygulamalarındaki hatalar ise 
ancak denetim elemanlarınca görül-
mesi halinde düzeltilebilmektedir.

lave tediye ve ikramiye ile ilgili 
maddeler toplu i  sözle mesi taraf-

larının sıkça hatalı, yetersiz, yanlı
anlamaya açık düzenlemelerine ta-
nık oldu umuz maddeler arasında
bulunmaktadır.

A a ıda ilave tediye ve ikramiye 
ile ilgili olarak kısa bir bilgilendir-
meyi takiben, tarafları ve kapsadıkla-
rı i yerleri saklı tutulan de i ik toplu 
i  sözle melerinden alınmı  örnekle-
rin de erlendirilmesi yapılacaktır.

2.

lave tediye, 04.07.1956 tarihin-
de kabul edilen 6772 sayılı Devlet ve 
Ona Ba lı Müesseselerde Çalı an -
çilere lave Tediye Yapılması ve 6452 
sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanu-
nun 2’nci Maddesinin kaldırılması
hakkında kanun uyarınca; Umumi, 
mülhak ve hususi bütçeli dairelerle 
mütedavil sermayeli müesseseler, 
sermayesinin yarısından fazlası Dev-
lete ait olan irket ve kurumlarla be-
lediyeler ve bunlara ba lı te ekkül-
ler, 3460 ve 3659 sayılı kanunların
ümulüne giren ktisadi Devlet Te-
ekkülleri ve di er bilcümle kurum, 

banka, ortaklık ve müesseselerinde 
müstahdem olanlardan  Kanunu-
nun ümulüne giren veya girmiyen 
yerlerde çalı makta olan ve  Ka-
nununun muaddel birinci madde-
sindeki tarife göre i çi vasfında olan 
kimselere, ücret sistemleri ne olursa 
olsun, her yıl için birer aylık istih-
kakları tutarında yapılan ödemedir.

Kanunun 2. maddesine göre ma-
den i letmelerinin yer altı i lerinde
çalı anlara bu i lerde çalı tıkları süre 
ile orantılı olmak üzere bir ilave tedi-
ye daha ödenecektir.

Bakanlar Kurulu dilerse birinci 
ve ikinci maddeler gere ince yapılan
ilave tediyeler dı ında bir ilave tediye 
daha verebilmektedir.

lave tediyeler, i çilerin 26 gün-
lük ücretleri tutarında, Bakanlar Ku-
rulunca belirlenen tarihlerde öden-
mektedir.

Bakanlar Kurulu 2010 yılı için 
Kanunun birinci maddesine göre 
yapılacak ilave tediyenin birinci 

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

Toplu Sözle melerinde TaraflarınToplu  Sözle melerinde Tarafların
Amacını Yansıtmayan DüzenlemelerAmacını Yansıtmayan Düzenlemeler

( lave Tediye - kramiye)( lave Tediye - kramiye)
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yarısının 29.01.2010, di er yarısı-
nın 30.06.2010 tarihinde; Kanunun 
ikinci maddesine göre maden i -
letmelerinde yer altında çalı anlara
yapılacak ilave tediyenin tamamının
06.12.2010 tarihinde; kanunun 3. 
maddesine göre ödenecek ilave te-
diyenin birinci yarısının 07.09.2010, 
ikinci yarısının ise 12.11.2010 tari-
hinde ödenmesini kararla tırmı tır.

6772 sayılı Kanuna 1981 yılında
eklenen ek madde 1 ile Kanun kapsa-
mında olup ilave tediye almakta olan 
i çilere toplu i  sözle meleri ile otuz 
günlük ücretleri tutarında en çok iki 
ikramiye ödenebilece i; ek madde 
2 ile de 6772 sayılı Kanun kapsamı
dı ında kalan i yerlerinde çalı an i -
çilere toplu i  sözle meleri ile en çok 
dört, yer altında çalı an i çilere en 
çok be  ikramiye ödenebilece i dü-
zenlenmi tir.

3.

6772 sayılı Kanunda 1981 yılında
yapılan düzenlemeden sonra kamu 
kesimindeki i çiler, 26 günlük üc-
retleri tutarında iki ilave tediye, 30 
günlük ücretleri tutarında da iki ik-
ramiye alabilmektedirler.

kramiyeler, sadece toplu i  söz-
le meleri ile düzenlenmi  olması ha-
linde ve düzenleni ekline ve mik-
tarına uygun olarak 60 günlük ücret 
ile sınırlı olmak üzere ödenebilmek-
tedir.

Özel kesimde ise i çiler toplu i
sözle meleri ile 30 günlük ücretleri 
tutarında en çok dört (yer altında
çalı an i çiler en çok be ) ikramiye 
alabilmektedirler.

Özel kesimde ödenecek ikrami-
yeler, toplu i  sözle melerinde dü-
zenleni ekline ve miktarına uygun 
olarak 120 günlük ücret ile sınırlı
olmak üzere ödenecektir.

Örne in her ay 10 günlük ücret 
tutarında ödenebilece i gibi (örnek 
madde 40) tamamı aynı tarihte de 
ödenebilir. Çalı ılan süre ile orantılı
olarak ödenebilece i gibi, belirlenen 

ödeme tarihinde i yerinde çalı ma
ko uluna ba lanarak da (örnek mad-
de 45) ödenebilir.

Özel kesimde, toplu i  sözle me-
leri dı ında i verenlerin i çilerine
ödemek isteyecekleri ikramiyeler ile 
ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

4.

Örnek Madde (36)’nın (A) fıkra-
sındaki “ikramiye” kelimesi yerine 
“ilave tediye” yazılmı  olması gere-
kirdi. Zira 6772 sayılı Kanuna göre 
52 günlük ücret tutarında yapılacak
ödemenin adı ilave tediyedir.

MADDE 36- KRAM YE VE LA-
VE TED YE:

A) Sendika üyesi i çilere her yıl
6772 sayılı yasa gere ince yılda 52 
yevmiye tutarında ikramiye ödenir.

B) Ayrıca, Sendika üyesi i çilere
15 Mayıs 2007 tarihinde 26 yevmiye 
tutarında ve 15 Ekim 2007 tarihinde 
26 yevmiye tutarında olmak üzere 
toplam 26 x 2 = 52 yevmiye tutarında
lave Tediye ödemesi yapılır.

C) 15.09.2006 Tarihinden sonra 
sendikaya üye olan i çilere 15 Mayıs
2007 tarihinde 6 yevmiye tutarında ve 
15 Ekim 2007 tarihinde 6 yevmiye tu-
tarında olmak üzere toplam 6 x 2 = 12 
yevmiye tutarında lave Tediye ödeme-
si yapılır.

“52 gün” yazılmı  olması da do -
ru de ildir. 26 günlük ücret tutarın-
daki ikinci ilave tediyeyi Bakanlar 
Kurulu vermeyebilir. Bu olasılıkta
6772 sayılı Kanun ile toplu i  söz-
le mesinin maddesi çeli ir hale ge-
lecektir.

“Sendika üyesi i çilere ilave tedi-
ye verilir” yazılımı da do ru de ildir.
6772 sayılı Kanun gere i ilave tediye 
sendika üyesi olsun-olmasın tüm i -
çilere ödenecektir.

(B) fıkrasında 15 Mayıs ve 15 
Ekim tarihlerinde sendika üyesi i çi-
lere 26 günlük ücretleri tutarında 2 
ikramiyenin ödenmesi düzenlenmek 

istenmi tir. “ lave Tediye” ibaresinin 
yerine “ikramiye” yazılmı  olması
gerekirdi. Hiç ku kusuz ikramiye-
ler 30 günlük ücretin altında da be-
lirlenebilece i için 26 günlük ücret 
üzerinden 2 ikramiye düzenlenmi
olmasında hata yoktur.

(c) fıkrasında ise; belirlenen bir 
tarihten sonra i yerine girmi  yeni 
i çilere 6 x 2 = 12 günlük ücretleri 
tutarında ikramiye verilmesi düzen-
lenmek istenmi tir. Ancak yine “ik-
ramiye” yazılması gerekirken “ilave 
tediye” yazılmı tır.

“Tediye” ve “ödeme” kelimeleri-
nin birarada kullanılmı  olması da 
bir yazılım hatasıdır.

Ayrıca i çilerin ayrılarak farklı
gün sayıları üzerinden ikramiye öde-
nip ödenemeyece i de i  hukukunda 
tartı malı bir konudur.

MADDE 47- lave Tediye:

bu Toplu  Sözle mesi kapsamı-
na giren tüm i çilere 6772 Sayılı Ka-
nun esaslarına göre yılda iki maa  ik-
ramiye (Ücret+Kıdem Zammı) ödenir.

Ayrıca tüm i çilere 60 günlük çıp-
lak ücret+kıdem zammı tutarında ilave 
bir ikramiye ödenir. Bu ilave ikramiye 
ikiye bölünmek suretiyle, birinci bölü-
mü ubat ayının ilk 15 günü içerisin-
de, ikinci bölümü ise Eylül ayının ilk 
15 günü içerisinde ödenir.

Örnek Madde (47)nin birinci fık-
rasında da ilave tediye düzenlenmi -
tir. “ ki maa ” ifadesi do ru de ildir.
“Maa ” ülkemizde memur ücretinin 
adıdır. lave tediye maa  üzerinden 
de il, 26 günlük ücret üzerinden 
ödenir.

Kanunun 4. maddesinin “Aylık
istihkakların hesabında fazla mesai, 
evlilik, çocuk zamları veya primleri, 
ayni yardımlar, hafta ve genel tatil 
ücretleri gibi esas ücrete munzam 
tediyeler nazarı itibara alınmaz” dü-
zenlemesi kar ısında bordroda ayrı
bir kalem olarak gösterilerek ödenen 
“kıdem zammının” ilave tediyenin 
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hesaplanmasında dikkate alınıp alın-
mayaca ı da tartı ma konusudur.

Maddenin ikinci fıkrasında ubat
ve Eylül aylarında iki ikramiye öde-
nece i düzenlenmi tir. kramiyeler
toplu i  sözle meleri ile belirlendi i
için kıdem zammının hesaba dahil 
edilmesinde bir sorun bulunma-
maktadır. “60 günlük ücret tutarın-
da ilave bir ikramiye” yazılımı ise 
do ru de ildir. 6772 sayılı Kanunun 
düzenlemesi gere i bir ikramiye  30 
günlük ücreti a amaz. kramiyeyi 60 
günlük ücret tutarında bir miktar 
olarak dü ünmek ve yazmak yoluyla 
Kanunun 120 gün sınırını dolanmak 
mümkün de ildir. Hiç ku kusuz
maddede bu amaçlanmamı tır.

MADDE 48- LAVE TED YE VE 
KRAM YE

a) 6772 sayılı kanun gere i verilen 
52 günlük ücreti tutarında kramiye
Bakanlar Kurulunun açıkladı ı tarih-
lerde ödenir.

b) Bu ilave tediye ile ikramiyeler-
den i çiler çalı tıkları süre ile orantılı
olarak yararlanırlar.

c) yeri ile ili kileri devam eden 
SSK dan i  görmezlik ödene i alan 
hasta raporlu sendika üyesi i çiler Bu 
ilave tediye ile ikramiyelerden i yerin-
de çalı mı  gibi aynen yararlanırlar.

Örnek Madde (48)’in (a) fık-
rasında ilave tediye düzenlenmi ;
ancak “ilave tediye” yazılması gere-
kirken “ikramiye” yazılmı tır. “52 
günlük ücret” ibaresi için yukarıda
örnek madde (48/A) için yazılanlar
geçerlidir.

(b) fıkrasında “ilave tediye ve ik-
ramiye” ifadeleri birlikte yazılmı tır.
Ancak maddede ikramiye düzenlen-
mesi bulunmamaktadır. Keza (c) 
fıkrasında da “ikramiye” kelimesi 
gereksizce yazılmı tır.

lave tediyeden yararlanma ko-
ullarını Kanunun düzenlemesi dı-
ında de i tirmek mümkün de ildir.

“Orantılı yararlanma” Kanunun dü-
zenledi i ko ullardan birisidir.

MADDE 40- KRAM YE:

bu sözle menin imzası tarihinde 
i yerinde i  sözle mesi devam eden 
taraf sendika üyesi i çilere her bir 
sözle me yılı için toplam 120 günlük 
ücretleri tutarında ikramiye verilir 
ve bu ikramiye 120 yevmiye/yıl esası
üzerinden her ay 10 yevmiye olarak 
ücretlerle birlikte yan kolonda göste-
rilmek üzere ödenir.

Sözle menin imzası tarihinden 
sonra i e giren ve sendikaya üye olan 
i çilere, bir sözle me yılı için 72 gün-
lük ücretleri tutarında ikramiye veri-
lir ve bu ikramiye 72 yevmiye/yıl esası
üzerinden her ay 6 yevmiye olarak 
ücretlerle birlikte ve yan kolonda gös-
terilmek üzere ödenir.

e yeni giren i çilerin ikramiyeye 
hak kazanabilmesi için 4 ay tam ay-
lık çalı ma süresini doldurmu  olması
arttır.

 sözle mesinin sona ermesi halin-
de üyeye ay içinde çalı tı ı süre dik-
kate alınarak kıstelyevmli ikramiye 
tahakkuk ettirilir.

kramiye tahakkukunda tahakkuk 
anı ve çıkı  anındaki yevmiyeler esas 
alınır.

KRAM YE:

Madde 45- Sendika üyelerine 15 
ubat, 15 Haziran, 15 A ustos, 15 Ka-

sım tarihlerinde birer aylık ücretleri 
tutarında ikramiye verilir.

kramiyelerin ödenmesi tarihlerin-
de i yerinde henüz üç ay çalı mamı
bulunanlara ikramiye ödenmez.

MADDE 43: KRAM YELER

Sendika üyesi i çilere, 1. yılda 60 
günlük brüt ücretleri tutarında ikra-
miye verilir. Bu ikramiye Nisan ve 
Ekim aylarında 30’ar günlük ücretleri 
tutarında olmak üzere iki bölüm ha-
linde ödenir. Sözle menin ikinci yılın-
dan itibaren yılda 70 günlük ikramiye 
verilir. Bu ikramiye Nisan ve Ekim ay-

larında 30’ar günlük, her yıl A ustos
ayının 2. yarısında 10 günlük brüt üc-
retleri tutarında ikramiye ödenir. e
yeni girenlere veya i ten ayrılanlara,
i yerinde çalı tıkları süre ile orantılı
olarak ikramiye tahakkuk ettirilir.

Örnek Madde (43) toplu i  söz-
le mesinin birinci yılı için 30 günlük 
ücretler tutarında iki ikramiye dü-
zenlenmi tir. Toplu i  sözle mesinin 
ikinci yılında toplam ikramiye gün 
sayısı 10 gün artırılmı ; 10 günlük 
ikramiyenin ödeme tarihi de ayrı-
ca belirlenmi tir. Maddenin üçüncü 
cümlesindeki “her yıl” ifadesi ile ne 
amaçlanmı tır? Toplu i  sözle mesi 
sona erdi inde 30 günlük ücretleri tu-
tarında 2 ikramiyenin ödenmesi dur-
durulacak ve sadece 10 günlük ücret 
tutarındaki ikramiye mi ödenmeye 
devam edilecektir? Hiç ku kusuz top-
lu i  sözle mesi sona erdi inde top-
lam 70 günlük ücret tutarındaki ikra-
miyeler 30 + 30 + 10 günlük ücretleri 
tutarında 3 parça halinde ödenmeye 
devam edecektir (2822/6).

5.

Yukarıda de erlendirilen Örnek 
Maddeler “giri ” bölümünde söyle-
diklerimizi do rulamaktadır. Ancak 
haksızlık yapmamak için 6772 sayı-
lı Kanunun dilinin eskili inin, dü-
zenleni eklinin de yapılan hatalar 
üzerinde etkili oldu unu söylemek 
gerekir. Kanunun 2. ve 5. maddele-
rinde madenlerde yer altında çalı an
i çiler için düzenleme yapılmı tır.
Ancak 1981 yılında Kanuna eklenen 
Ek Madde 2’de “yeraltında çalı an
i çiler” ibaresi kullanılmı tır. “Yer 
altında çalı an i çiler” ibaresinin 
“madenlerde yer altında çalı an i çi-
ler” ibaresinden daha geni  kapsamlı
oldu u ortadadır.

Toplu i  sözle mesi i yerinin hu-
kukudur. Bu nedenle açık ve anla ı-
lır olmalı, varsa konuyu düzenleyen 
mevzuat bilinerek ve taraflar arasın-
daki uzla maya uygun olarak toplu 
i  sözle mesi maddeleri düzenlen-
melidir.
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SGK Stratejik Planı Açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanlı ı 2010-2014 yıl-
larını kapsayan “Stratejik Planı”nı açıkladı. Plan-

da öncelikli amaç, sosyal güvenlik sisteminin gelir ve 
gider arasındaki farkı azaltmak olarak belirlendi.

Planlanan amaca ula ılmada be  hedef öngörül-
dü.

 1- Kayıt dı ını azaltmak.

 2- Prim ve prime ili kin tüm alacakların tahsilat 
oranını artırmak.

 3- Sa lık harcamalarını, sa lık hizmetlerine eri-
imi kısıtlamadan, etkin ve verimli hale getir-

mek.

 4- Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sa -
lamak.

 5- Yersiz ödeme yapılmasını önlemek.

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Din-
çer, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2010-2014 yılla-
rını kapsayan Stratejik Planının, “kaynakların etkin 
ve verimli kullanılmasında, sürdürülebilir bir sosyal 
güvenlik sisteminin ayakta kalmasında, hizmet kali-
tesinin artırılmasında ve kurumsal kimli in güçlendi-
rilmesinde önemli role sahip olaca ını” belirtti.

Kurum Ba kanı Emin Zararsız ise Stratejik Planın
uluslararası standartların üzerinde hizmet veren bir 
Kurum olma hedefine paralel olarak hazırlandı ını
söyledi.

1. II.-III. Basamak Sa lık Kurulu u
    Olmayan Yerlerden Yapılan
    Sevklerde Yol Parası Ödenecek

Sigortalı hastaların bulundukla-
rı yerdeki sa lık ocakları ya da aile 
hekimli i tarafından di er yerle im
yerlerindeki yataklı sa lık kurum-
larına sevk edildiklerinde, en yakın
yere sevk edilmedikleri için yol pa-
raları ödenmemekteydi.

Sa lık Uygulama Tebli inde ya-
pılan de i iklikle; bulundukları yer-
le im yerlerinde II. ve III. basamak 
sa lık kurulu ları olmadı ı için sa -
lık oca ı veya aile hekimi tarafından 
di er yerle im yerlerindeki II. veya 
III. basamak sa lık kurulu larına 
sevk edilen hastaların yol parası-
nın ödenmesi öngörüldü. Uygula-
madaki bu de i iklik, yol parasını
alamadıkları için tedavilerini yap-
tıramayan hastaların ma duriyetini 
giderdi.

Sa lık Uygulama Tebli indeSa lık Uygulama Tebli inde
Önemli De i iklikler YapıldıÖnemli De i iklikler Yapıldı

2. Kronik Hastalıklardan Katılım
    Payı Alınmayacak

Sa lık Uygulama Tebli inde ya-
pılan di er önemli bir de i iklik de, 
kurum tarafından belirlenen kronik 
hastalıkların muayenelerinde katı-
lım payının alınmayacak olması.

Kurumca belirlenip Sa lık Uygu-
lama Tebli inde duyurulan kronik 
hastalı ı olan sigortalı hastalar, ala-
cakları sa lık raporu ile bunu belge-
lemeleri halinde, ayaktan tedavileri 
sırasında yapılan muayeneler için 
ödedikleri katılım payını artık öde-
meyecekler. Kalp, damar, tansiyon, 
diyaliz gibi kronik hastalıkları olan 
hastalar ile Tebli de duyurulan kro-
nik hastalıklara tutulmu  olan tüm 
hastalar sa lık raporu almaları ha-
linde bu haktan yararlanacak.

3. Hastaların Yurtdı ında
    Tedavisini Öngören Sevk
    Raporlarını Teyit Edecek

    Sa lık Kurumları Kurumca da
    Belirlenebilecek

Ülkemizde tedavisi yapılamayan 
hastanın yurtdı ına sevki; kurumla 
sözle meli yetkili kamu hastanesince 
düzenlenen sa lık kurulu Raporunun, 
“Ankara Numune E itim ve Ara tır-
ma Hastanesince de” teyit edilmesi ile 
mümkün olanaklıydı. Ancak yetkinin 
tek hastaneye verilmi  olması önemli 
sıkıntılara neden olmaktaydı.

Kurum, bu yetkinin kendisi tara-
fından belirlenip ilan edilecek kamu 
hastanelerine de verilece ini açık-
ladı. Kurumun belirleyip isimlerini 
duyuraca ı hastanelerde hastanın
yurtdı ına sevkini öngören sa lık
kurulu raporların teyit i lemini ya-
pacak. Kurum yurtdı ına hasta sev-
kini öngören raporları teyit etmede 
yetkisini verdi i hastaneleri web 
sitesinde ilan edecek ve bu konuda 
yetki verilen hastaneler Kurumun 
web sitesinden ö renilecek.
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Kurum tarafından yapılan duyu-
ruda, Kurumla sözle meli bazı

eczaneler sigortalı hastaların reçete-
lerinde yazılı ilaçları verirken sanal 
kayıt olu turup katılım paylarını tah-
sil etmedikleri, katılım payı biriken 
hastaların ödemede zorluk çektikle-
ri belirtildi. Bu tür sanal kayıtların
ba ka yolsuzlukların yapılmasına da 
neden olabilece i göz önüne alına-
rak, sigortalı hastaların eczanelerden 
ilaçlarını aldıkları sırada daha duyar-
lı olmaları ve katılım paylarını öde-
meleri, katılım payını tahsil etmeyen 
eczaneleri kuruma bildirilmeleri ya-
rarlarına olacak. Kurum tarafından
yapılan duyuru öyle:

“Bilindi i üzere, sa lık hizme-
ti sunucularında yapılan hekim ve 
di  hekimi muayenesi nedeniyle 
uygulanacak katılım payı tutarla-
rının ki ilerin Kurumdan gelir ve 
aylık alıp almama durumuna göre 
tamamı veya bir kısmı reçete temin 

laç Alımı Sırasında Olu turulan
Sanal Kayda Dikkat!

a amasında müracaat edilen Kuru-
mumuzla sözle meli eczaneler tara-
fından tahsil edilmektedir. Bu tah-
silat i lemi sa lık hizmet sunucuları
tarafından Medula Sisteminden alı-
nan takip numaraları ve eczanelerin 
Medula Reçete Provizyon Sistemine 
reçete kayıt i lemleri esnasında gir-
dikleri bilgiler do rultusunda yapıl-
maktadır.

Kurumumuza gelen ikayetler
do rultusunda yapılan incelemeler-
de bazı eczaneler tarafından söz ko-
nusu muayene katılım payının tahsil 
edilmesine engel olacak ekilde Me-
dula Reçete Provizyon Sisteminde 
sanal kayıt olu turuldu u ve mua-
yene katılım payının tahsili i lemi-
nin ötelendi i görülmü  ve bunun 
ki ilerin muayene katılım paylarının
birikmesine yol açarak tahsilatı zor 
bir hale getirdi i anla ılmı tır.

Bu nedenle Medula Reçete Pro-
vizyon Sisteminde söz konusu mua-

yene katılım payı öteleme i leminin
engellenmesi için; eczane tarafından
ki ilere ait birden fazla reçete giril-
mesi ancak bu reçetelerden birinin 
sonradan silinmesi halinde silinen 
reçeteden tahsil edilmesi gereken 
muayene katılım payının, ki inin
kayıtlı reçetesine aktarılması eklin-
de düzenleme yapılmı tır.

Kurumumuzla eczaneler arasın-
da imzalanan sözle me hükümleri 
uyarınca, sahte reçete kaydı yapılma-
sı ve muayene katılım payının tahsil 
edilmemesi sözle me feshini gerekti-
recek fiiller olarak belirlendi inden,
Kurumumuzla sözle meli eczaneler-
ce reçete kaydı sırasında daha dik-
katli davranılması ve Kurumumuz 
sa lık yardımlarından faydalanan 
ki ilerce reçete temini esnasında
Kurumumuz provizyon sisteminde 
olu an tutarların Kurumumuza ile-
tilmek üzere sözle meli eczanelere 
ödenmesi gerekmektedir.”



Dünyada ve ülkemizde istih-
dam yapısındaki de i iklik-
ler, çalı anların dayanı ma-

sını ve örgütlenmesini zayıflatmı tır.
Bu duruma en belirgin örnek olarak 
alt i veren uygulamasını gösterebili-
riz. Bir i letmenin içerisinde birden 
çok alt i verenin (ta eron) bulun-
ması, hak arama yollarını da zorla -
tırmı tır. Genel olarak bakıldı ın-
da, 4857 sayılı  Kanunu esneklik 
üzerine kurgulanmı , i çilerden çok 
i yerlerinin korunması ilkesi benim-
senmi tir. Alt i veren uygulaması,
belirli süreli çalı tırma, kısmi süreli 
çalı tırma ve ça rı üzerine çalı tırma
gibi  Kanununda yer alan düzen-
lemeler korumasız bir istihdam biçi-
mini getirmi tir.

Belirli süreli olarak çalı an i çile-
rin izin, i  güvencesi, ihbar ve kıdem
tazminatı yönünden kayıpları önem-
li bir sorun olarak gündemde dur-
maktadır. Kısmi süreli çalı anların
ücret ve sosyal yardımları yetersiz 
kalmı tır. Kısmi süreli çalı anlarına
sosyal güvenlik yönünden de hak-
sızlık yapılmı tır. Örne in, 5510 sa-
yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık
Sigortası Kanununun 88. maddesin-
de genel sa lık sigortası primlerini 
30 güne kendi ceplerinden tamam-
lamayanlara sa lık hizmeti verile-
meyece i hükmü yer almaktadır.

Bu tür örnekleri ço altmak müm-
kündür. Esnek istihdam; ücret ve i
güvencesi yönünden yetersiz kaldı ı
gibi, emekli aylı ını elde edememe 
gibi riskleri getirmektedir.

506 sayılı Kanun döneminde is-
te e ba lı sigortalanma, çalı ılmı
süre olarak de erlendirilmekteydi.
5510 sayılı Kanun ile bu uygulama-
ya son verildi ve iste e ba lı sigorta-
lanmalar Ba -Kur kapsamına alındı.

1 Ekim 2008 itibariyle çalı ıl-
mayan günlerin iste e ba lı olarak 
yerine getirilmesinde, 4/a (sigor-
talı) yerine 4/b (Ba -Kur) sigortası
olarak de erlendirilmektedir. Ba -
Kur’dan emeklilikte 9000 prim gün 
sayısı aranırken, 4/a kapsamında
olan sigortalı çalı anlarda 7200 gün 
aranmaktadır. ste e ba lı sigorta-
lanmanın süre olarak fazla olması
durumunda 9000 gün prim ko ulu
aranaca ından, kısmi süreli veya 
belirli süreli çalı anların çok dikkat 
etmeleri ve iste e ba lı sürelerinin 
çalı ılan süreden fazla olmaması ge-
rekiyor.

Kısmi veya belirli süreli çalı an-
ların iste e ba lı sigortalanmaları
durumunda, bu süreler de eskiden 
oldu u gibi 4/a (sigorta) kapsamı-
na alınmalı ve bu yönde 5510 sayılı
Kanunda de i iklik yapılmalıdır. Bu 
ekilde daha az ücret alan- yılın 12 

ayı çalı mayan i çilerin sosyal gü-
venlik hakları korunmalıdır.

Esas olan çalı anların hakların-
da ortaya çıkan e itsizliklerin gide-

rilmesi, norm ve standart birli inin
sa lanmasıdır. Bu yönüyle, de i ti-
rilmesi gereken alt i veren uygula-
masıdır. Ba ımsız bir i veren olarak 
de erlendirilen alt i veren i çileri-
nin asıl i veren i çilerine göre dü ük
ücretle çalı tırılmaları, aynı i letme
veya i  yerinde büyük bir e itsizlik
olarak dikkat çekmektedir. Bu du-
rum, i letmede tek bir sendika ve 
tek bir toplu i  sözle mesi ilkesini 
ortadan kaldırmı , ta eron i çileri
için ayrı bir toplu i  sözle mesi ya-
pılması yükümlülü ünü getirmi tir.
TÜRK- ‘e üye sendikaların yapmı
oldu u örgütlenme çalı maları in-
celendi inde, sendikaya üye olan 
ta eron i çilerinin i ten çıkarıldık-
larını görmekteyiz. Her eyden önce 
ta eron i çilerinin i  güvencesi yok-
tur. Bu güvence olmadı ından, ör-
gütlenme de zorla maktadır. Bunun 
yanında, ta eron i çileri i  sa lı ı ve 
güvenli i yönünden de korumasız
durumdadır.

2003 yılından itibaren uygulama-
lara bakıldı ında, ta eron i çilerinin
ücretlerinde ve çalı ma ko ullarında
büyük farklılıklar ortaya çıkmı tır.

4857 sayılı  Kanununun 2. 
maddesinde alt i veren ile ilgili sı-
nırlamalar getirilmesine ra men,
uygulamada öngörülen kıstaslara
tam olarak uygulamadı ını görmek-
teyiz.  Kanununun 2. maddesinin 
gerekçesi u ekildedir: “Bir i veren-
den, i yerinde yürüttü ü mal veya 
hizmet üretimine ili kin yardımcı
i lerinde veya asıl i in bir bölü-

Namık TAN
TÜRK-  Ara tırma Müdür Yardımcısı
namiktan@turkis.org.tr
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Çalı anların  ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku Yönünden Kayıpları
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münde i letmenin ve i in gere i ile 
teknolojik nedenlerle uzmanlık ge-
rektiren i lerde i  alan ve bu i  için 
görevlendirdi i i çilerini sadece bu 
i yerinde aldı ı i te çalı tıran di er
i veren ile i  aldı ı i veren arasında
kurulan ili kiye asıl i veren-alt i ve-
ren ili kisi denir. Bu ili kide asıl i -
veren, alt i verenin i çilerine kar ı o 
i yeri ile ilgili olarak bu Kanundan, 
i  sözle mesinden veya alt i verenin
taraf oldu u toplu i  sözle mesinden
do an yükümlülüklerinden alt i ve-
ren ile birlikte sorumludur.

Asıl i verenin i çilerinin alt i -
veren tarafından i e alınarak çalı -
tırılmaya devam ettirilmesi suretiyle 
hakları kısıtlanamaz veya daha önce 
o i yerinde çalı tırılan kimse ile alt 
i veren ili kisi kurulamaz. Aksi hal-
de ve genel olarak asıl i veren alt 
i veren ili kisinin muvazaalı i leme
dayandı ı kabul edilerek alt i ve-
renin i çileri ba langıçtan itibaren 
asıl i verenin i çisi sayılarak i lem
görürler. letmenin ve i in gere i
ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren i ler dı ında asıl i  bölü-
nerek alt i verenlere verilemez.”

Kamu kesimi ba ta olmak üzere, 
mal ve hizmet üretiminin ta erona
verildi i ve 2. madde hükümlerine 
tam olarak uyulmadı ı yargı karar-
larıyla belgelenmi tir. çilerin, 2. 
madde kıstasları dı ında muvazaa-
lı olarak çalı tırıldı ı görülmü tür.
Kamu kesimi i yerlerinde yaygınlık
kazanan ta eron i çilerinin ba lan-
gıçtan itibaren asıl i verenin i çisi
olarak sayılmasını yargı kararlarıyla
tespit ettirmek uzun zaman almakta-
dır. Bir di er sorunda, davalar açıldı-
ında i çilerin i ten çıkarılması gibi 

baskılar ya anmaktadır. Bu yönüyle 
ta eron i çileri haklarını aramada, 
sendikalara üye olma konusunda 
kendilerini güvenceli görmedikleri 
için dü ük ücretle çalı tırılmaktadır.
Kamu kesimi açısından yaygınlık
kazanan ta eron i çilerinin sayısı da 
hızlı bir ekilde artmaktadır.

2006 yılında 5538 sayılı Kanunla 
 Kanununda yapılan de i iklikler,

kamu i yerlerinde ta eron çalı -
tırmayı özendirmektedir. Toplu i
sözle mesi ba ta olmak üzere birçok 
hakkın kullanılması da yasaklan-
mı tır. Hukuk devletinde olmaması
gereken hükümler  Kanununda 
yer almaktadır.

2006 yılında 5538 sayılı Kanunla 
 Kanununun 2. maddesinin sonu-

na yapılan ilaveler öyledir:

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/18 md.) 
Kanuna veya kanunun verdi i yetki-
ye dayanılarak kurulan kamu kurum 
ve kurulu ları ile bunların do rudan
veya dolaylı olarak sermayesinin en 
az yüzde ellisine sahip oldukları or-
taklıklarda, 4734 sayılı Kamu hale
Kanunu veya di er kanun hüküm-
leri çerçevesinde, hizmet alımı ama-
cıyla yapılan sözle meler gere ince,
yüklenici aracılı ıyla çalı tırılanlar,
bu ekilde çalı mı  olmalarına daya-
narak;

a) Bu kurum, kurulu  ve ortak-
lıklara ait kadro veya pozisyonlara 
atanmaya,

b) Bu kurum, kurulu  ve ortak-
lıklara ait i yerlerinin kadro veya 
pozisyonlarında çalı anlar için top-
lu i  sözle mesi, personel kanunları
veya ilgili di er mevzuat hükümle-
rine göre belirlenen her türlü malî 
haklar ile sosyal yardımlardan yarar-
lanmaya,

hak kazanamazlar.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/18 md.) 
Sekizinci fıkrada belirtilen i yerle-
rinde yükleniciler dı ında kalan i -
verenler tarafından çalı tırılanlar ile 
bu i yerlerinin tâbi oldukları ihale 
mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve 
hesabına sözle me yaparak üstlendi-
i ihale konusu i te do rudan ken-

dileri çalı anlar da aynı hükümlere 
tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen 
kurum, kurulu  veya ortaklıkların
sermayesine katıldıkları ortaklıkla-
rın kadro veya pozisyonlarında ça-
lı an i çilerin, ortak durumundaki 
kamu kurum, kurulu  veya ortak-
lıkların kadro veya pozisyonlarına
atanma ya da bu kurum, kurulu

veya ortaklıklarda geçerli olan malî 
haklar ile sosyal yardımlardan yarar-
lanma talepleri hakkında da sekizin-
ci fıkra hükümleri uygulanır. Hiz-
met alımına dayanak te kil edecek 
sözle me ve artnamelere;

a) e alınacak ki ilerin belir-
lenmesi ve i ten çıkarma yetkisinin 
kamu kurum, kurulu ları ve ortak-
lıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözle meleri çer-
çevesinde ya da geçici i çi olarak 
aynı i  yerinde daha önce çalı mı
olanların çalı tırılmasına devam 
olunması,

yönünde hükümler konulamaz.

Çalı anların i  ve sosyal güvenlik 
hakları hiçbir ekilde engellenemez. 
2006 yılındaki de i iklik, toplu i
sözle me özgürlü ünü yok saymak-
ta ve ta eron i çilerini korumasız bı-
rakmaktadır. E itlik ilkesine aykırı
olan bu duruma bir çözüm bulun-
malı, gerekli olan de i iklikler yapıl-
malıdır. Endüstri ili kileri sistemin-
de sa lıklı bir seçenek olmayan bu 
tür uygulamalara son verilmelidir. 

çilerin örgütlenmesi, toplu i  söz-
le mesi yapma hakları hiçbir ekilde
engellenmemelidir. Sendika üyeli i
ve toplu i  sözle mesi yapma öz-
gürlü ünün korunması, demokratik 
sisteminin en önemli güvencesi ola-
rak görülmelidir.

Kamu kesiminde geçici i çilerin
sayısının 200 bini geçmesi kar ısın-
da 5620 sayılı Kanun ile geçici i çi-
ler, daimi i çi statüsüne geçirilmi -
ti. Aynı durum, muvazaalı oldu u
bilinen ta eron i çilerinin kadroya 
alınmaları için de sa lanmalıdır. Bu 
yapılmazsa, yargı kararları uzun sü-
recek ve sonuçta bu durumda olan 
i çilerin muvazaalı çalı tırıldıkları
tespit edilecek, ba langıçtan itibaren 
asıl i verenin i çisi sayılaca ından
maliyetleri daha yüksek olacaktır.
Alt i veren i çilerinin sorunlarına
bir çözüm bulunursa, hem i çilerin
ma dur edilmeleri önlenecek, hem 
de kamu i yerleri açısından iyi bir 
örnek te kil etmi  olacaktır.
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stanbul’da 7 yıldır sigortasız çalı -
tı ı kot ta lama atölyesinde ‘sili-

kozis’ hastalı ına yakalanan Yılmaz
Dımbır (32), i veren ile Sosyal Gü-
venlik Kurumu’na kar ı 5,5 yıl sü-
ren hukuk mücadelesini kazanarak, 
Türkiye’de bir ilki gerçekle tirdi.
Dava di er kot ta lama i çileri için 
emsal te kil edecek.

Dımbır 2001 yılında silikozis 
hastalı ına yakalandı. Dımbır’ın sa -
lık güvencesi olmadı ı için te his
ancak 2004 yılında konuldu. ve-
rene ve SGK’ya 2005 yılında dava 
açan Dımbır, mahkeme sonucunda 
haklı bulundu. Mahkeme Dımbır’ın
sigortasız çalı tı ı günlerinin si-
gortalı sayılması gerekti ine karar 
verdi. SGK, mahkemenin çalı ma
gücünün yüzde 59’unu kaybetti ine
karar verdi i Yılmaz Dımbır’a aylık
565 lira sürekli i  göremezlik maa ı
ba ladı.

Kot Ta lama çileri çin Emsal Olacak Karar
Kot ta lama i çilerinden resmi 

olarak 550’si silikozis hastalı ına
yakalanmı  durumda. Ancak, has-
ta sayısının 3 bin civarında oldu u
tahmin ediliyor. u ana kadar 4’ü 

bu sene içinde, 43 kot ta lama i çisi
silikozisten dolayı hayatını kaybetti. 
Çalı ma Bakanlı ı 2009’da kot ta la-
mayı yasakladı. Ancak kaçak atölye-
lerde kot ta lama devam ediyor

Zonguldak’ta, ölen babasının emekli maa ını alabil-
mek için e iyle anla malı olarak bo anıp birlikte 

ya amaya devam eden kadın, maa ı kesilince mahke-
meye itiraz etti. tirazı haklı bulan mahkeme, SGK’nın
maa  kesintisi uygulamasına gerekçe gösterdi i ilgili 
maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne ba vuru 
yapılmasını kararla tırdı. SGK Zonguldak l Müdürlü-
ü, 1 Ekim 2008’de yürürlü e giren “Bo andı ı e iyle 

fiilen birlikte ya adı ı belirlenen dul e  ve yetim kız
çocuklarının ba lanmı  olan gelir ve aylıkları kesilir” 
eklindeki 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 

56. maddesi gere i, anla malı bo anan çiftleri takibe 
aldı. SGK Alo 170 hattına gelen ihbarların yanında, 
ikayet dilekçeleri ve kuruma sözlü olarak yapılan 

yakla ık 7 bin ihbarı de erlendiren SGK ekipleri, im-
diye kadar yakla ık 3 bin kadının anne veya babaları-

nın emekli maa larını alabilmek için anla malı olarak 
bo anıp e leriyle birlikte ya amaya devam ettiklerini 
saptadı. Devleti yakla ık 50 milyon TL zarara u rattık-
ları belirlenen bu ki ilerin büyük bölümünün maa ları
kesilirken, di erleriyle ilgili de i lemler devam ediyor.

Ancak aylı ı kesilenler arasında bulunan bir ka-
dın, Zonguldak 1.  Mahkemesi’ne dilekçeyle ba vur-
du. Adı açıklanmayan kadın dilekçesinde, aylı ının
kesilmesinin Anayasaya aykırı, kurum memurlarının
tuttu u tutanakların da keyfi oldu unu ileri sürdü. 
tirazı haklı bulan mahkemenin kadın hakimi, aylı-
ın kesilmesine dayanak gösterilen 56. maddenin, 

Anayasa’nın e itlik, temel hak ve hürriyetle, özel ha-
yatın gizlili i gibi ilgili maddelerine aykırı oldu una
kanaat getirerek, iptali için Anayasa Mahkemesi’ne 
ba vurulmasına karar verdi.

Bo andı ı E iyle Ya adı ı çin Aylı ı
Kesilen Kadın Haklı Bulundu
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Kamuoyunda ‘’istihdam pake-
ti’’ olarak bilinen 5763 sayılı

Kanun’un bazı hükümlerinin ipta-
line ili kin Anayasa Mahkemesi’nin 
gerekçeli kararı Resmi Gazete’nin 22 
Ekim 2010 günlü sayısında yayım-
landı. CHP, 5763 sayılı Kanun’un, 
bazı hükümlerinin iptali ve yürürlü-
ünün durdurulması istemiyle Ana-

yasa Mahkemesine ba vurmu tu.
Anayasa Mahkemesi, davayı esastan 
sonuçlandırarak, kanunun 2. mad-
desiyle de i tirilen 4857 sayılı
Kanunu’nun 30. maddesinin 7. fık-
rasının 2. tümcesini, 8’e kar ı 3 üye-
nin oyuyla iptal etmi ti.

Heyet, düzenlemenin iptali ne-
deniyle do acak hukuksal bo luk,
kamu yararını ihlal edici nitelikte 
oldu undan bu tümceye ili kin iptal 
hükmünün, kararın Resmi Gazete’de 
yayımlanmasından ba layarak bir 
yıl sonra yürürlü e girmesine ka-
rar vermi ti. ptali istenilen kural 
ile 4857 sayılı  Kanunu’nun 30. 
maddesi hükümlerine aykırı olarak 
özürlü ve eski hükümlü çalı tırma-
yan i veren veya i veren vekilinden 
101. madde uyarınca tahsil edilecek 
para cezalarının kullanımına ili kin
hususları karara ba lamak üzere 
olu turulan komisyona, sakatlara 
(özürlülere) hizmet amacıyla kuru-
lan derneklerin üst kurulu larından
olan Sakatlar Konfederasyonu’nun 
temsilcisinin alındı ı, fakat aynı
amaca hizmet için kurulan Engel-
liler Konfederasyonu’nun bu ko-
misyonun dı ında bırakıldı ı, böyle 
bir düzenlemenin Anayasa’nın 10. 
maddesindeki e itlik ilkesine aykırı
oldu u ileri sürülmü tü.

Gerekçeli kararda, özürlülerin ve 
eski hükümlülerin mesleki e itim
ve mesleki rehabilitasyonu, kendi 
i ini kurmaları, özürlünün i  bulma-
sını sa layacak destek teknolojileri 
ve bu gibi projelerde kullanılacak

olan para cezalarının kullanımına
ili kin hususları karara ba lamak
üzere olu turulan komisyona, özür-
lülere hizmet amacıyla kurulan 
derneklerin üst kurulu larından
olan Sakatlar Konfederasyonu’ndan 
temsilci alındı ı, fakat aynı amaca 
hizmet amacıyla kurulan Engelliler 
Konfederasyonu’nun bu komisyo-
nun dı ında bırakıldı ı kaydedildi.

Komisyonun olu umunda, yasa 
koyucunun takdir yetkisi içerisinde 
objektif bir ölçüt ortaya konulma-
sının hukuk devleti ilkesinin gere i
oldu una i aret edilen kararda, ge-
nellikle, ‘’aynı konuda aynı amaçla 
hareket eden ve aynı hukuki ko-
numda bulunan birden fazla kurum 
ve kurulu  olması durumunda ta-
mamının temsil edilmesi mümkün 

görülemiyorsa içlerinde temsil kabi-
liyeti en yüksek olan kurulu un be-
lirlendi i görülmektedir’’ denildi.

Türkiye’de özürlüleri temsilen 
iki konfederasyon mevcutken bun-
lardan birinin düzenlemede ismen 
yer alması ve di erine yer verilme-
mesinin Türkiye Sakatlar Konfede-
rasyonu lehine ayrıcalıklı bir durum 
olu turdu u vurgulanan gerekçeli 
kararda, ‘’Özürlülerin ba lı oldu u
konfederasyonlar yönünden objektif 
bir ölçüte dayanmaksızın kurulan 
komisyonun temsilde adaleti sa la-
dı ı, ölçülü oldu u, düzenlemenin 
amacına hizmet etti i söyleneme-
yece inden, kural Anayasa’nın 2. 
maddesinde yer alan hukuk devleti 
ilkesine aykırıdır. ptali gerekir’’ ifa-
desine yer verildi.

stihdam Paketinin Kısmi ptal Gerekçesi



Küresel krizin Türkiye eko-
nomisi üzerindeki olumsuz 
etkisi 2008 yılının son çey-

re inde iddetini artırmı , gelece-
e ili kin belirsizlikler ve kaygılar

daha da yo unla mı tır. 2003-2007 
döneminde Türkiye ekonomisinin 
yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 
6,9 olurken, 2008 yılında yüzde 0,7 
oranında büyüyen ekonomi 2009’de 
bir önceki yıla göre ortalama yüzde 
4,7 oranında daralmı tır.

2008 yılında ortalama yüzde 0,3 
büyüyen sanayi sektörü katma de-
eri 2009 yılının birinci çeyre inde

yüzde 21,1 oranında küçülmü  ve 
fakat yılın ikinci yarısındaki topar-
lanmanın da etkisiyle yıllık ortala-
ma yüzde 6,9 daralma ya anmı tır.
malat sanayi katma de erindeki

gerileme ise yıllık yüzde 7,2 olarak 
hesaplanmı tır. Sanayi üretimin-
deki küçülme, 2009 yılında sanayi 
istihdamında 311 bin ki ilik kayba 
yol açmı tır.

Küresel krizin getirdi i belirsiz-
lik ortamı Türkiye ekonomisinde 
küçülmeye yol açarken, özellikle i -
gücü piyasası bu geli meden olum-
suz etkilenmi , istihdam olanakla-
rındaki daralma nedeniyle i sizlik
oranı 2009 yılı ortalaması olarak 
yüzde 14’e yükselmi tir.

Türkiye’nin temel sorunu, sa -
lanan ekonomik büyümeye ra -
men insana yakı ır yeni ve yeterli 
istihdam imkanları sa lanmasında 
çekilen güçlüktür. Ekonomik kriz 

ba ta çalı anlar olmak üzere dar 
ve sabitli gelirli kesimleri, i sizleri 
do rudan etkilemi tir. Ekonomik 
kriz ve yaygınla an i sizlik gerek-
çe yapılarak çalı anların ya ama 
ve çalı ma ko ulları daha da geri-
letilmi tir. Çalı anların yoksullu u
ve yoksunlu u temelinde ya anan 
ekonomik sorunlara çözüm aran-
ması do ru ve kabul edilebilir bir 
yakla ım de ildir.

Ülkenin i sizlik oranlarındaki
artı lar i çileri dü ük ücretle, sa -
lıksız ko ullarda, niteliksiz i lerde
çalı maya sürüklemektedir. Ulus-
lararası Çalı ma Örgütü’nün (ILO) 
tanımlamasıyla “çalı an yoksullar” 
ekonomik kriz döneminde giderek 
a ırla an geçim ko ulları ile kar ı
kar ıya kalmaktadır.

Küresel kriz ve rekabet ortamın-
da ulusal ekonomilerin, i letmele-
rin varlı ını sürdürmesi ve büyü-
mesi için dü ük i gücü maliyeti ve 
dolayısıyla i gücü piyasasının daha 
da esnekle tirilmesi bir çözüm yolu 
olarak gündeme ta ınmaktadır. Re-
kabet gücü; verimlili i, teknoloji 
geli tirmeyi, yenilikçili i, yaratıcı-
lı ı, katma de eri yüksek ürünlere, 
kaliteye yönelmeyi gerekli kılmak-
tadır. Bu alanlarda sürdürülebilir 
bir geli me sa landı ını söylemek 
mümkün de ildir. Uluslararası re-
kabet gücünü emek maliyetini daha 
da dü ürerek, i gücü piyasasının es-
nekli ini daha da artırarak sa lamak
do ru ve kalıcı bir çözüm de ildir.
Türkiye rekabet artlarını “ucuz 
emek” yakla ımıyla aramamalıdır.

Ülkede uygulanan iktisat politi-
kaları çerçevesinde yürütülen gelir-
ler politikası ile ücretler baskı altına
alınmı , ücret ve verimlilik artı ları
arasındaki ili ki giderek kopmu tur.
Türkiye statistik Kurumu (TÜ K)

verilerinden hareketle yapılan he-
saplamalara göre, 2000-2008 yılları
arasında imalat sanayinde çalı an
i çilerin reel ücretleri azalmı tır.
Buna kar ılık, aynı dönemde üre-
timde çalı an ki i ba ına ortalama 
verimlilik ise artmı tır. Sanayi sek-
töründe üretim artı ı i çi verimlili-
indeki artı la sa lanırken i gücü

maliyeti devamlı baskı altında tu-
tulmaktadır.

stanbul Sanayi Odası ( SO) ta-
rafından yıllardır yapılan 500 Büyük 
Sanayi Kurulu u çalı masının gös-
tergeleri, ülkemizde uygulanmakta 
olan iktisat politikalarının firmalar 
düzeyindeki yansımalarını somut 
bir ekilde ortaya koymakta, burada 
istihdam edilenlerin durumundaki 
geli meler konusunda önemli ipuç-
ları vermektedir.

Tüm dünyayı saran bir krizin 
ya andı ı, Türkiye ekonomisinin 
önemli ölçüde küçüldü ü 2009 
yılında SO 500 büyük genelinde 
karlılık ve katma de er artmı , mali 
yapı önemli ölçüde iyile mi tir.

2009 yılında SO 500 büyük 
genelinde üretimden satı lar cari 
fiyatlarla yüzde 13,1, toplam satı
hasılatı yüzde 12,3 oranında dü er-
ken, cari fiyatlarla dönem karı yüz-
de 10,8, net katma de er yüzde 6,8 
oranlarında artmı tır.

2009 yılında çalı an ba ına öde-
nen yıllık ücret-maa  ortalaması özel 
kesimde bir önceki yıla göre yüzde 
4,4 oranındaki artı la 36.675.- lira-
ya, kamu kesiminde bir önceki yıla
oranla yüzde 3,72 oranındaki artı la
43.396.- lira olmu tur. Tüketici fi-
yatlarında 2009 yılı itibariyle yıllık
ortalama artı  oranı ise yüzde 6,25 
olarak gerçekle mi tir.

Enis BA DAD O LU
TÜRK-  Ara tırma Müdür Yardımcısı
enisbagdadioglu@gmail.com
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Türkiye’nin 500 Büyük 
Firması ve Ücretler
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SO 500 içinde 485 özel ve 15’de 
kamu kurulu u yer almaktadır. SO
550 büyük genelinde 516 bin 305 
ücretle çalı anların 437 bin 295’i 
özel kesimde, 79 bin 010’u kamu 
kesiminde istihdam edilmektedir. 
Ücretle çalı anlar sayısı 2009’da bir 
önceki yıla göre yüzde 5,1 oranında
azalmı tır. (500 büyük sanayi ku-
rulu unda yer alan kamu kesimin-
de istihdam edilen ücretle çalı an
sayısı 2000 yılında 178 bin ki idir
ve son dokuz yılda kamu kesiminde 
istihdam daralması 100 bin ki iye
yakındır.)

SO 500 kapsamındaki özel ku-
rulu larda, 2009 yılı itibariyle öde-
nen maa  ve ücretler, ödenen faizler 
ve kardan olu an net katma de e-
rin bölü ümü, bir önceki yıla göre 
emek gelirlerinin aleyhine ve fakat 
sermaye gelirlerinin lehine farklılık
göstermi tir. 2008 yılında sa lanan
net katma de er içinde yüzde 57,0 
olan ödenen maa  ve ücretlerin payı
2009 yılında yüzde 55,6’ya geriler-
ken, 2008 yılında ana üretim faali-
yetinden elde edilen karın payı yüz-
de 27,1 oranında iken 2009 yılında
yüzde 32,4’e çıkmı tır. Ödenen faiz-
lerin yüzde 16,0 olan payı ise yüzde 
12,0’a gerilemi tir.

Sanayide yeni kapasiteler yara-
tan ve istihdama katkıda bulunan 
bir yatırım ortamı henüz yaratıla-
mamı tır. “Devletin küçültülmesi” 
söyleminin bir gere i olarak özel 
sektör öncülü ünde bir kalkınma

stratejisi izlendi i iddialarına ra -
men, özel sektör, kamunun çekildi-
i alanlarda kamunun bu bo lu u-

nu dolduramamı  ve kendisinden 
beklenen yatırımları gerçekle ti-
rememi tir. Ancak bazı kesimler, 
Türkiye’de yatırımların, istihdamı
artırmanın önündeki engel olarak 
i gücü maliyetinin yüksekli ini ve 
i gücü piyasasının katılı ını ileri 
sürebilmektedir. Türkiye’de yeni 
i  alanları açılması, istihdamın ar-
tırılması için bazı bölgelerde asgari 
ücretin daha da dü ürülmesi bile 
istenmektedir. Bu çalı malarda yer 
alan ücret ve istihdam verilerinden 
ya anan ekonomik krizin yükünün 
çalı anlar üzerine kaldı ı görülmek-
tedir.

Ekonomik krizin en yo un ya-
andı ı 2009 yılında sermaye kesi-

mi, daha az i çiyi daha fazla çalı tı-
rıp, daha az ücret ödeyerek sanayide 
karlılı ı sa lamı tır. Net katma de-
er artı ı sa lanırken, i çilerin refa-

hına katkı sa lamak yerine satınal-
ma güçleri daha da dü ürülmü tür.

stanbul Sanayi Odası’nın 500 
Büyük Firma Anketi sonuçlarından
görülece i üzere, i gücü maliyeti-
nin toplam satı  hasılatı içindeki 
payı –özel firmalar- itibariyle 2009 
yılında sadece yüzde 6,3 oranında-
dır. 2008 yılında ise bu pay yüzde 
6,7 oranında gerçekle mi tir. 1997 
yılında bu payın yüzde 11,7 oranın-
da hesaplandı ı dikkate alındı ın-
da, 500 Büyük Sanayi Kurulu u’nun

ödedi i maa  ve ücretlerin toplam 
satı  hasılatı içindeki payındaki dü-
ü  e iliminin devam etti i görül-

mektedir.

Aslında bu istenen bir sonuçtur. 
Sermaye kesimi açısından ücret-
maa  ödemeleri esas itibariyle bir 
maliyet unsurudur. Uygulanmakta 
olan ekonomik politika anlayı ına
göre, iç talebi kısmaya, mali disip-
lini sa lamaya, enflasyon hedef-
lemesi adı altında fiyat artı larını
kontrol etmeye, borcun ödenebilir-
li ini sürdürmeye yönelik politika-
ların uygulanabilmesi için çalı an
kesimlerin gelirleri baskı altında
tutulmalıdır. Bu ücret politikasıy-
la, ekonomiyi uluslararası rekabete 
açmak, yabancı sermayenin ülkeye 
gelmesini sa lamak, üretim maliyet-
lerini azaltarak kar oranlarını yük-
seltmek, böylece sermaye birikimi 
sa layarak yatırımları hızlandırmak
mümkün olabilecektir. Uygulanan 
dü ük ücret politikası için uygun 
ko ullar ekonomik kriz döneminde 
daha rahat sa lanmaktadır.

Çalı anların da içinde bulundu-
u ço u dar ve sabit gelirli kesimler 

için ekonomik istikrar, istikrarlı bü-
yüme, kalkınma soyut kalmaktadır.
Uygulanan ekonomik ve sosyal po-
litikaların çalı anlar açısından an-
lamı; a ırlıklı olarak hak kaybının,
yoksulla manın, çalı ma ve ya ama
ko ullarındaki gerilemenin, i siz-
li in ya andı ı bir dönemin devam 
etmekte olmasıdır.

Tablo: SO 500 Büyük Sanayi Kurulu u’nda Satı  Hasılatı, Ücretle Çalı anlar, Maa  ve Ücretler

Net
Satı  Hasılatı

(Bin TL)

Ödenen Maa  ve 
Ücretler
( Bin TL)

Ücretle
Çalı anlar

Çalı an Ba ına
gücü Maliyeti

(TL/Yıl)

Satı  Hasılatı çinde
Ücret Maa ların

Yüzdesi

Özel 255.120.420.- 16.037.658.- 437.295 36.675.- 6,29

Kamu 16.495.250.- 3.428.729.- 79.010 43.396.- 20,79

Toplam 271.615.670.- 19.466.386.- 516.305 37.703.- 7,17

Kaynak: SO 500 Büyük Sanayi Kurulu u 2009, SO Sanayi Dergisi-A ustos 2010, Sayı: 533.



Uluslararası Sendikal HareketUluslararası Sendikal Hareket

82

TÜRK- , SSM’in Kongresine Katıldı
27-28 Ekim 2010 tarihleri arasında

Ohrid’de Makedonya çi Sendikaları Fede-
rasyonu-SSM’nin Kongresi yapıldı. Kong-
rede, TÜRK- ’i Genel E itim Sekreteri 
sa Gök ba kanlı ındaki heyet temsil etti. 

Kongre kapsamında gerçekle tirilen ulusla-
rarası konferansta sosyal diyalog ve küresel 
krize çözüm çerçevesinde sendikaların rolü 
görü üldü. TÜRK-  konferansta, örgütlen-
menin önemine ve sendikal hareketin kü-
reselle mesi gerekti ine de indi.

Kongreye hitaben bir konu ma yapan 
Genel E itim Sekreteri sa GÖK konu ma-
sında, Avrupa’da yaygınla an kemer sıkma
politikalarına, küreselle menin olumsuz-
luklarına ve sosyal devletin zayıflamasına
de indi. Makedonya ile Türkiye arasında-
ki tarihi ve kültürel ba lara dikkat çeken 
Gök, Makedonya’da benzer sorunlara kar ı
verdi i mücadelede TÜRK- ’in her zaman 
SSM’in yanında olaca ını söyledi.

talya’da Gösteriler
Mavi yakalılar, ö renci ve i çilerden olu an yüz 

binlerce insan i çi hakları, demokrasi, kanunlara 
saygı, i  ve sözle me talep ederek 16 Ekim’de talya’nın
Roma ehrinde gösteri düzenledi. talyan CGIL Kon-
federasyonuna üye metal sendikası FIOM tarafından
örgütlenen gösteriye yedi yüz otobüs ve yedi tarifeli 
trenle ülkenin dört bir yanından katılım sa landı.

FIOM Genel Sekreteri Maurizio Landini, ortadan 
kaldırılmak istenen ulusal sözle meyi, i  ve demokra-
siyi savunmak, hükümet ve talyan i veren örgütüne 
krizden çıkı  için u an izlenenden ba ka bir yolun 
daha var oldu unu göstermek için sokaklara indikle-
rini söyledi.

CGIL Genel Sekreteri Guglielmo Epifani ise tüm 
Avrupa’da sendikaların birlikte eylem yaptıklarını
talya’da ise CGIL’in tek ba ına oldu unu, bu durumun 

i çi hareketi cephesini zayıflattı ını söyledi. Ek ola-
rak, talya’nın dipsiz bir kuyuya dü mekte oldu unu
ve sosyoekonomik politikalarda acil de i ikli e ihtiyaç 
oldu unu söyledi. CGIL, 27 Kasım’da tekrar sokaklara 
inilece ini ve Hükümetin duymazdan gelmesi duru-
munda genel grev ça rısı yapılaca ını duyurdu.

ITUC-AP cra Bürosu Toplandı
ITUC-AP cra Bürosunun 4. Toplantısı 22 

Eylül’de Singapur’da gerçekle tirildi. cra Büro-
su Pakistan’dan i  mevzuatını gözden geçirerek 
ILO’nun 87 ve 98 Sayılı Sözle melerine uygun hale 
getirmesini istedi.

ITUC-AP ayrıca, Pakistan’da meydana gelen sel 
felaketinden etkilenen 20 milyon insana taziyele-
rini ve duyguda lı ını dile getirdi. Hindistan ve 
Filipinlerde meydana gelen sel felaketinden etki-
lenenlere de taziyelerini ileten ITUC-AP sendika-
ların yardım faaliyetlerinde etkin rol almalarından
duydu u memnuniyeti dile getirdi.



U ra  GÖK
intdept@turkis.org.tr
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G20 Zirvesi Güne Kore’de Yapılacak
Dünyanın en büyük 20 ekono-

misini bir araya getiren G20 
Zirvesi bu kez 11-12 Kasım 2010 ta-
rihlerinde Seul’de yapılacak.

Önceki G20 Zirvelerinde oldu-
u gibi G20 sendika delegasyonu 

ülke liderlerine taleplerini iletmek 
amacıyla 10-11 Kasım’da Seul’de bir 
araya gelecek. Sendikal hareket Zir-

veye sunmak üzere önceki Zirvelere 
oranla daha kısa ve net bir bildiri 
hazırladı. Bildiride ekonomik krizin 
kritik bir e ikten geçti i belirtilecek 
ve bu süreçte hükümetlerden i sizli-
in azaltılmasına, insana yatırım ya-

pılmasına ve insan onuruna yakı ır
i  olu turulmasına öncelik vermeleri 
istenecek. nsan onuruna yakı ır i in
kalkınma stratejilerinin merkezine 

yerle tirilmesi, adil vergilendirme, 
mali spekülasyonun engellenmesi, 
vergi cennetlerinin kısıtlanması ve 
mali reformların devam ettirilmesi 
istenecek. Bildiride ayrıca, bugü-
ne kadar ertelenen iklim de i ikli-
i müzakerelerine de de inilecek.

Seul’de Türk çalı anlarını TÜRK-
Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay 
temsil edecek.

ETUC’dan AB 
Parlamentosuna Ça rı
Gelecek hafta Avrupa Parlamentosu analı ın korunması hakkında

düzenlemeler içeren Avrupa Direktifinin gözden geçirilmesini 
oylayacak. Uzun bir süreden beri Avrupa Sendikalar Konfederasyo-
nu-ETUC bunu i gücü piyasasında e itli in geli tirilmesi açısından
önemli bir olanak olarak görüyor.

ETUC, en az 18 hafta ücretli analık izni talep ediyor ve özellik-
le önleme ve risk de erlendirmesi anlamında olmak üzere i  sa lı-
ı ve güvenli i

hükümlerinin 
geli tirilmesini, 
ev i lerinde ça-
lı anların yeni 
direktif kap-
samına alın-
masını, analık
izni dönemi ve 
sonrasında ka-
dınların i ten
çıkarılmalarına 
kar ı sa lam
düzenlemeler 
getirilmesini is-
tiyor.

ETUC Ge-
nel Sekreteri John Monks konuyla ilgili olarak kriz nedeniyle hamile 
ve yeni do um yapmı  kadınların yeterli koruma önlemlerinden ya-
rarlanmalarını ve bu durumun daha fazla önem kazandı ını belirtti. 
Monks, analık izninin 14 haftadan 18 haftaya çıkarılmasının banka-
ların kurtarılmasından çok daha dü ük bir maliyet getirdi ini, ancak 
çalı an kadın ve aileleri açısından bunun büyük önem arz etti ini
söyledi.

ETUC
cra Kurulu 

Yapıldı
Avrupa Sendikalar Konfederas-

yonu-ETUC 13-14 Ekim 2010 ta-
rihlerinde yılda dört kez bir araya 
gelen cra Kurulunu topladı. ETUC 

üyesi örgütler, Avrupa’da ke-
mer sıkma politikalarına kar ı
koymak amacıyla 29 Eylül’de 
Brüksel’de gerçekle tirilen ey-
lemi de erlendirdi. Bu eylem 
sonrası atılması gereken adım-
ların görü üldü ü cra Kurulu 
toplantısında ETUC Genel Sek-
reteri John Monks, bunun bir 
mücadelenin ba langıcı olarak 
tanımladı.

cra Kurulunun gündemin-
de ayrıca ekonomik ve sosyal 
yöneti im, göç, Avrupa Komis-
yonunun emekli aylıkları hak-
kında hazırladı ı ye il kitaba 

kar ı ETUC’un cevabı, iklim de i-
ikli i ve istihdam üzerindeki etki-

leri ve Avrupa gücü piyasaları çer-
çevesinde i çi hakları sorunu da yer 
aldı. Toplantıya TÜRK- ’i temsilen 
Ergün Atalay ve Dı li kiler Uzma-
nı U ra  Gök katıldı.



Son yirmi yıl içinde, OECD ül-
keleri, önemli istihdam koru-
ması sa layan daimi süreli i

sözle melerinden farklı olan geçici 
i  sözle melerini destekleme yön-
temiyle emek piyasası esnekli ini
artırmayı denedi. Bu, geçici istih-
damın hızlı bir ekilde yayılmasına
öncülük etti. spanya’da çalı anların
yakla ık yüzde 30’u geçici i  sözle -
meleri altında istihdam edilmektey-
di. Bu, OECD ülkeleri arasındaki en 
yüksek orandır.

Artan esnekli e ba lı olarak, 
yaygın ikili istihdam sistemine sahip 
ülkelerdeki istihdam, alınan ürün 
de i imine daha fazla tepki vermek-
tedir. Bu durum, aslında büyük dur-
gunluk döneminde istihdamı yüzde 
20 oranında azalan spanya’daki i
kayıplarının ço unun, geçici i gücü
arasında olmasının nedenini açık-
lamaktadır. spanya’daki istihdam 
ko ullarının, di er ülkelerdeki ko-
ullarla kar ıla tırıldı ı bir çalı ma-

da, “geçici i  sözle melerinin, son 
kriz süresince, emek piyasasındaki
en zayıf halkayı olu turdu u, bunun 
kitlesel i  kayıplarına neden oldu u,
bazı sektörlerin orantısız bir biçim-
de di er sektörlere göre i  kayıpla-
rından daha fazla etkilendi i ve de 
bunun, krizin etkisini azaltıcı di er
olası mekanizmaları da etkisiz kıldı-
ı” belirtilmi tir.

lkesel olarak, ikili istihdam sis-
temi, iktisadi toparlanma süresince, 

irketlerin daimi süreli sözle meyle
i çi almalarından çok, insanların
geçici i  sözle meleriyle çalı tırıl-
maları aracılı ıyla fayda sa lar. Fa-
kat bu böyle olsa bile, sistemin uy-
gunlu una ili kin endi eler vardır.
Yüksek oranda geçici i çi çalı tırma
e ilimi olan ülkeler, garipsenmeye-

cek bir ekilde -ücretler ve sosyal 
ödemeler açısından- daha e itsiz bir 
görünüme sahiptir. Bu e itsizlikler,
geçici i gücünün, çalı ırken mesleki 
e itimden daha az yararlanabilme-
si ve bu nedenle daimi sözle meyle
çalı an akranlarından daha az be eri
sermaye becerileri elde edebilmesiy-
le ba lantılı olarak, ileriye yönelik 
istihdam fırsatlarını olumsuz yönde 
etkilenmesine yol açmaktadır. Söz 
konusu e itsizlikler, bir önceki cüm-
lede belirtilen nedenlerle ba lantılı
olarak yerle ik bir hal alma riski ta-
ımaktadır.

Emek piyasaları darbo azdadır.
Güncel verilere göre dünya genelin-
de 200 milyon insan i sizdir. Büyük 
durgunluk sırasında ortaya çıkan
i sizli in dörtte üçe yakını geli mi
ülkelerde görülmü tür. Krizin mer-
kez üssü olan ABD’deki i siz sayısı
2007’den beri 7,5 milyon ki i art-
mı tır. ABD söz konusu zaman di-
liminde i siz sayısının en fazla artı
gösterdi i ülke olmu tur. sizlik ora-
nındaki en fazla artı  ise spanya’da
gerçekle mi tir. ABD, Yeni Zelanda, 
Tayvan ve Çin’de i sizlik oranındaki
artı  yüzde 10’a yakındır.

Genç i sizli i, büyük durgun-
luk döneminde, geli mi  ülkelerde 
dikkat çekici bir ekilde artmı tır.
Genç i sizli indeki en büyük artı
spanya’da olmu tur. spanya’da,

yüzde 20’nin altında seyreden genç 
i sizli i oranı, büyük durgunluk 
döneminde iki katına çıkarak nere-
deyse yüzde 40’a ula mı tır. OECD 
ülkelerinde, uzun dönemli i sizlik
oranı da 2007’den beri artı  göster-
mektedir. Almanya, Fransa, talya
ve Japonya gibi birkaç ülkede, uzun 

Çeviren: Güven SAVUL
TÜRK-  Uzman Yardımcısı
guvensavul@turkis.org.tr
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IMF-ILO Oslo Toplantısı Ortak Metni:

“Esneklik stihdam Yaratmadı, Çözüm 
Güvenceli ve Nitelikli lerde”

Uluslararası Para Fonu (IMF) 
ve Uluslararası Çalı ma
Örgütü (ILO) tarafından,

Norveç’in Ba kenti Oslo’da 
düzenlenen konferans sonunda 

yayımlanan ortak tartı ma
metni,* önümüzdeki dönemde 
ekonomik büyüme, istihdam 

ve sosyal bütünle meye ili kin
çarpıcı de erlendirmeler
içermektedir. Tartı ma

metninin IMF tarafından
hazırlanan kısmında,

esnekli in istihdam yaratmada 
ba arısız oldu u vurgusu söz 
konusu raporun en dikkat 

çekici noktalarından biridir. 
Uzun süreden beri hazırladı ı
raporlarda, geli mekte olan 

ülkelere Dünya Bankası
ile sundu u yapısal uyum 
programlarında, i sizli i

azaltmanın çözümü olarak 
esnekli e vurgu yapan 

IMF’nin, esnekli e ili kin
sınırlı da olsa “öz-ele tirel”

de erlendirme yapması daha 
öncesinde gerçekle memi

olan bir durumdur. A a ıda,
söz konusu metnin özet 
çevirisi -özellikle emek 

piyasasına ili kin kısımları
dikkate alınarak- yapılmı tır.

* “The Challenges of Growth, Employment and Social Cohesion” ba lıklı orijinal metnin tamamına http://www.osloconference2010.org/discus-
sionpaper.pdf adresinden ula ılabilir.
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dönemli i sizlik oranı kriz öncesin-
de de sürekli olarak oldukça yüksek 
bir seyir izlemekteydi. ABD’de, 27 
hafta veya daha uzun süreden beri 
i siz olanların oranı (toplam i sizler
içindeki pay olarak) her durgunluk 
döneminde artı  göstermi tir; fakat 
büyük durgunluk döneminde ar-
tı  tehlikeli bir seviyeye ula mı tır:
Neredeyse her iki i sizden biri 27 
hafta veya daha fazla süreden beri 
i sizdir.

Önceki durgunlukların yarattı ı
etkiler birer rehber olarak de erlen-
dirilirse, bu geli melerin mutlak bir 
sorun yarataca ı ortadadır. Ortaya 
çıkan maliyet, i siz kalmı  olanların
kazançlarındaki kaybın kalıcı hale 
gelmesi, ya am ko ullarındaki bek-
lentinin dü mesi, daha sınırlı e itim
olanakları eklinde olmaktadır. Ay-
rıca çocuklar için elde edilen kazanç 
da gerilemektedir.

Küresel mali krizin ba lamasıyla
birlikte, istihdamda 2008’den beri 
ya anan ciddi bozulma, küresel eko-
nominin tüm ülkelerde insan onu-
runa yara ır i  yaratma konusunda-
ki yeteneksizli ine ili kin üpheleri
artırmı tır.

Son otuz yıl, ço u ülkede e itsiz-
liklerin artı  gösterdi i bir dönem 
olmu tur. Bu dönemin ekillenme-
sinde, milli gelir içindeki ücret pay-
larının dü mesi, ücret gelirindeki 
e itsizliklerin artmasının yanı sıra
teknolojik de i iklikler de etkili ol-
mu tur. E itsizliklerin artı ının kü-
reselle me sürecine ve de talep ya-
pısına bir geri dönü ü olmu tur. Söz 
konusu artı , ulusal ve uluslararası
düzeydeki dengesizliklerin de artı ı-
nı tetiklemi tir. Dengesizlikler, mali 
krizin ve büyük durgunlu un altın-
da yatan en önemli neden olmu tur.

ILO, küresel mali krize tepki ola-
rak 2009 Haziranında Küresel ler
Paktını kabul etmi  ve paktı “ nsan
Onuruna Yara ır  Gündemi”ne 
almı tır. Pakt, küresel i sizlikte ya-
anan benzeri görülmemi  artı a,

eksik istihdam ve enformel çalı -
ma gibi emek piyasasında yerle ik
haldeki bütünle ik sorunlara ve de 
iktisadi toparlanma ile insan onu-
runa yara ır i  yaratma arasındaki
zamansal gecikmenin azaltılması
için tasarlanan programlara vurgu 
yapmaktadır.

2009’a kadar olan son on yıl-
lık zaman diliminde küresel i gücü
2,74 milyardan 3,21 milyara çıkmı -
tır. Dünyadaki i çilerin yarısından
fazlası (yüzde 56,3) Asya’da ikamet 
etmektedir. Dünyadaki her be  i çi-
den dördü geli mek olan ülkelerde 
ya amaktadır ve dünya genelinde 
emek arzındaki artı ın neredeyse 
tamamı geli mekte olan ülkelerden 
beslenmektedir. 1990’dan önce dün-
ya i gücünün yarısı, yalnızca ulusla-
rarası ticarete ve yatırımlarda etkin 
olan ülkelerde ya amaktaydı.

Küresel çapta, i gücüne katılım
oranları 2000’den 2009’a kadar olan 
süre içinde dü mü tür. 2000’de yüz-
de 65,3 olan oran 2009’da 64,7’ye 
gerilemi tir. Bu durum erkek i gü-
cü katılım oranın dü mesiyle ortaya 
çıkmı tır. Kadınların i gücüne ka-
tılım oranları sabit kalmı , böylece 
kadın-erkek arasındaki i gücüne ka-
tılım oranı arasındaki fark az da olsa 
kapanmı tır.

Küresel i sizlik oranı, gerileme 
gösterdi i 2004-2007 yılları arasın-
daki dönemden önce, uzun yıllar
boyu yüzde 6’nın üzerinde bir seyir 
izlemi tir. 2009’da ise artı  göster-
mi tir. 2010’da ise küresel i gücü
olarak tahmin edilen 3,21 milyar ki-
inin 209 milyonundan fazlası i siz-

dir. 2007’den beri küresel düzeydeki 
i siz sayısındaki artı  31 milyondan 
fazla olmu tur.

gücündeki yıllık yüzde 1,6’lık
artı , küresel i gücüne her sene 45 
milyondan daha fazla ki iyi ekle-
mektedir ve kriz tarafından daha 
da iddetlendirilmi  sorunlar azal-
mayacak gibi görünmektedir. Önü-
müzdeki on yıl içerisinde, i gücü-

ne yeni girenleri özümseyecek 440 
milyondan fazla yeni i  olana ına
ihtiyaç vardır. Daha fazla istihdama 
ihtiyaç olmasına ra men i sizlik kriz 
tarafından tetiklenmektedir. Dü ük
gelirli ülkelerde, özellikle Afrika’da 
i gücü artı ı hızlıdır ve de azalı ı en 
yava ekilde olacaktır.

Son on yıl içerisinde, çalı an
yoksullu un göstergesi olan günlük 
2 Dolarlık bir gelirle geçinenlerin 
oranı yüzde 17’lik bir dü ü  göster-
mi tir. Dikkat çekici kazançlara ra -
men, dünya i gücünün yüzde 40’ına
tekabül eden yakla ık 1,2 milyar ka-
dın ve erkek, 2008 yılı itibariyle hala 
kendilerinin ve ailelerinin geçimini 
sa layabilecek ücreti elde edeme-
mektedirler.

Benzer ekilde, kendi hesabı-
na çalı an i çileri ve ücretsiz aile 
i çilerini içeren kırılgan istihdam, 
küresel istihdamın yüzde 53’ünden 
daha fazla olan bir seviyeden yüzde 
50’nin altına dü mü tür. Geli mekte
olan ülkelerde, enformel sektörde 
kırılgan i lerde çalı an çok sayıda
i çi, çalı tı ı halde yoksul olan ke-
simin büyük bir ço unlu unu olu -
turmaktadır.

Yüksek Seviyedeki Genç sizli i

Genç i gücü 2009 itibariyle 619 
milyona yükselmi tir. Bu durum, ön-
ceki on yıla göre, küresel düzeydeki 
genç i gücünde yüzde 6’lık bir artı
oldu unu ortaya koymaktadır. Bu, 
dünya i gücünün dörtte birine teka-
bül etmektedir. ktisadi büyümenin 
olumlu bir yön izledi i yıllarda dahi 
genç i sizli i, yüzde 12 civarındaki
bir oranla yüksek seyrini korumayı
sürdürmü tür. 2007 ve 2009 arasın-
da genç i sizli i dünya çapında 7,8 
milyonluk bir artı  göstermi tir. Bir 
ba ka ifadeyle genç i sizli i yüzde 
11,9’dan yüzde 13,0’e çıkmı tır. Altı
Latin Amerika ülkesinden toplanan 
veriler, yükselen piyasa ekonomi-
leri ve geli mekte olan ülkeler için, 
özellikle yeti kin i çilerle kar ıla tı-
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rıldı ında, kriz dönemlerinde genç 
i çiler arasında enformel istihdamın
arttı ını do rulamaktadır. En dü ük
seviyede e itim almı  gençlerin ya-
adı ı i sizlik sorunu genellikle ge-

li mi  ülkelerde ortaya çıkmaktadır.
Bu durum e itimin ve mesleki e i-
timin i sizli i azaltmadaki önemini 
ortaya koymaktadır. Kriz öncesinde 
zaten önemli bir sorun olan genç 
i sizli i, kriz döneminde de artma-
ya devam etmi tir. Bazı ülkelerdeki 
genç i gücü katılım oranlarının dü-
ü ü, çok sayıda genç kadın ve er-

ke in, ba arısızlıkla sonuçlanan i
arama süreçlerinin sonunda cesare-
tinin kırıldı ını ortaya koymaktadır.
Okula kaydolma oranındaki artı ,
i gücü katılımındaki dü ü ü kar ıla-
mazsa, ileride yetersiz vasıf nedeniy-
le i  bulmaya ili kin di er sorunlar 
ortaya çıkacaktır.

Dünya genç nüfusunun büyük 
bir kısmının ya amakta oldu u ge-
li mekte olan ülkelerde, ço u genç 
kadın ve erkek i siz kalmaya uzun 
süre direnememektedir. Alternatif 
bir çözüm olarak, sosyal koruma-
dan yararlanamayan veya yeterli aile 
gelirine sahip olmayanlar, her ne i
bulurlarsa çalı maktadırlar. Bulabil-
dikleri i ler de genellikle enformel 
sektörde kendi hesabına çalı ma
eklinde olmaktadır. Dünya gençli-
inin ço unlu u için yukarıda belir-

tilen nedenlerden dolayı i sizlik bi-
rincil sorun olmaktan çıkmaktadır.
Esas sorun, insan onuruna yara ır i
olanaklarının azlı ı ve çalı an yok-
sullu u döngüsünde hapsolmadır.

Geli mi  Ülkelerdeki sizlik ve 
Ya lanan Nüfus

Geli mekte olan ülkelerdeki du-
rumun tam kar ıtı olacak bir ekil-
de, nüfusun ya lanması ve ba ımlı-
lık oranlarının artı ına ba lı olarak, 
geli mi  ülkelerde durgunluk veya 
gerileme ba  göstermektedir. AB 
üyesi 25 ülke ele alındı ında, ya -
lılıktan kaynaklanan ba ımlılık
oranın 2010-2050 projeksiyonunda 

ikiye katlanaca ı varsayılmaktadır.
2010’da yüzde 26,3 olan ba ımlı-
lık oranın 2030’da yüzde 40,3’e, 
2050’de ise yüzde 52,8’e yüksele-
ce i tahmin edilmektedir. Krizin 
ba lamasından önce, ço u OECD 
ülkesi, özellikle ortalama emek pi-
yasasına katılım oranının altında
kalan gruplar arasındaki katılım
oranını artıracak politikalara odak-
lanıyordu. 1995’te yüzde 63,5 olan 
OECD’nin yayımladı ı istihdamın
nüfusa oranı, 2008’de yüzde 66,5’e 
yükselmi tir. Oran 2009’da yüzde 
64,8’e gerilemi tir. Ba ımlılık oranı-
nın artı ından dolayı, nüfusun artı
göstermi  olan çalı mayan kısmının
istihdam edilmesini sa lamak için, 
faal halde olan nüfus oranının ar-
tırılması önemlidir. Bu konu geli -
mekte olan ülkeler, özellikle de Çin 
açısından önümüzdeki on yılda ön-
celikli olarak ele alınması gereken 
bir konumda olacaktır.

Geli mi  OECD ülkelerindeki 
i sizli in artı ı 2010 Mart itibariyle 
yüzde 8,7’ye çıkarak sava  sonrası
( kinci Dünya Sava ı) dönemdeki en 
yüksek seviyelerden birine ula mı -
tır. Bu durum, istihdama katılımda-
ki artı ın önünde uzun dönemli bir 
sorun te kil etmektedir. Tepe nok-
tasında yakın bir konumdayken, ge-
li mi  ülkelerdeki i sizlik oranın ya-
va  bir ekilde gerileme gösterece i
ve 2011 sonunda oranın yüzde 8’in 
üzerinde kalaca ı tahmin edilmek-
tedir.

Artan E itsizlik

stihdamın yapısında meydana 
gelen de i ikliklerin yanı sıra, üc-
ret ve gelir da ılımdaki e itsizlik de 
birçok ülkede artmı tır. En yüksek 
ücrete sahip yüzde onluk kesim ile 
en dü ük ücret alan yüzde onluk ke-
sim arasındaki fark, ILO tarafından
de erlendirme kapsamına alınan
ülkelerin üçte ikisinden fazlasında,
1995’ten 2008’e kadar olan zaman 
diliminde artı  göstermi tir.

E itsizli in artı ı tüm ülkeler-
de aynı ekilde gerçekle memi tir.
ABD’de ve ngiltere’deki e itsizlik
artı ının ço u, üst gelir grupları
arasındaki gelir yo unla mayla ba -
lantılı olarak ortaya çıkmı tır. Di er
yandan, Almanya’daki e itsizlik ise 
alt gelir grupları arasındaki gelir da-
ılımın (orta gelir grubu ile alt gelir 

grubu arasındaki farkın açılması)
bozulmasıyla ba lantılıdır.

Gelir Farkı Ço u Ülkede Arttı

OECD’nin otuz üye ülkesinde 
yaptı ı güncel bir çalı manın sonu-
cunda, son yirmi-otuz yılda, hem 
gelir e itsizli i hem de yoksullu un
arttı ı tespit edildi. Artı ın e it bir 
da ılım gösterdi i ve çalı manın ya-
pıldı ı ülkelerin üçte ikisini etkiledi-
i belirtildi. Çalı mada, gelir da ılımı

e itsizli inin yüksek oldu u ülkeler-
de göreceli gelir yoksullu unun da 
yüksek oldu u sonucuna varıldı.

Güvencesiz Çalı manın Artı ı

Küreselle meyle birlikte, pazar 
payını artırmak için verimlili i ve re-
kabeti daimi suretle yükseltme, daha 
sıkı son teslim tarihi uygulamaları ve 
daha hızlı üretim süreçleri di er de-
i kenlere ba lı olarak ekillenmek-

tedir. Çalı ma süresi kalıpları daima 
de i ime ba lı olmu tur, fakat de i-
im hızı imdi, öncekine göre daha 

yüksektir. Her zaman olmamakla 
birlikte esnek ve güvencesiz çalı ma
düzenlemeleri sıklıkla aile hayatı ve 
gündelik hayat üzerinde olumsuz 
sonuçlara yol açmı tır.

Son yirmi-otuz yılda, ço u i let-
me emek maliyetlerini dü ürmenin
yolunu aradı ve -içinde yarı zamanlı,
gündelik ve kısa çalı manın da yer 
aldı ı- a-tipik çalı ma biçimlerini 
yaygınla tırarak, uluslararası reka-
bet edebilirli ini artırdı. Di er yan-
dan evde çalı ma, sözle meli çalı ma
ve ödünç i  ili kisi de artı  gösterdi.

Bir irkete ekonomik olarak ba -
lı veya o irket kapsamında çalı tı ı
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halde, “kendi-hesabına” çalı an i çi-
ler olarak adlandırılıp, gizli istihdam 
ili kilerinin çe itli biçimleri altında
çalı tırılanlar da vardır. Söz konu-
su i çiler, aynı türdeki i i yapan, 
fakat standart istihdam ili kisi için-
de yer alan i çilerin yararlandıkları
ço u haktan mahrumdurlar. Ayrıca
haksız fesih, kıdem tazminatının, i
göremezlik ödene inin veya analık
ödene inin ödenmemesi gibi so-
runlar, esnek ve güvencesiz çalı an
i çiler tarafından sıklıkla deneyim-
lenmektedir. Söz konusu i çiler, i
sa lı ı ve güvenli i, sosyal güvenlik, 
örgütlenme ve toplu sözle me konu-
larında da sorunlar ya amaktadır.

MAKROEKONOM K YÖNET M,
TOPARLANMA VE BÜYÜME 

Kısa Vadeli Makroekonomik 
Sorunlar

Önümüzdeki dönemde, kısa va-
dede küresel düzeyde özel sektörde-
ki toparlanmanın yetersiz kalaca ı,
etkili talep yaratma konusunda ma-
liye ve para politikalarının önemli 
bir rol oynamaya devam edece i
dü ünülmektedir. Özellikle güney 
Avrupa’daki hükümetler mali harca-
maların en hızlı ve en keskin ekilde
dü ürülmesi baskısı altındadırlar.
Söz konusu hükümetler özellikle 
cari i lemler açı ında kar ılık bulan 
mali konulara ve rekabete ili kin so-
runlarla yüz yüze gelmektedir.

Özel sektörün borçluluk duru-
mu, ço u ülkede toparlanmanın
önündeki di er bir engeldir. ABD’de 
özel sektörün yurtiçi toplam borcu 
federal, eyalet ve yerel yönetimlerin 
borçlarından dört kat fazladır. Böy-
le bir belirsizli in hâkim oldu u bir 
dizi geli mi  ülkede hem ahıslar
hem de i letmeler yatırımdan çok, 
kriz döneminde a ırı ekilde artan 
borçlarını kapatmak amacıyla ta-
sarrufa yönelmektedir. Bu olumsuz 
durumun düzelmesi belli bir süre 
alacaktır. Kamu borçlarındaki artı
da bu sürece e lik etmektedir.

Kamusal harcamalardaki artı ,
kamusal açıkların artı ını ve borç 
stokunu tetiklemi tir. Vergi gelir-
lerindeki keskin dü ü  hükümetin 
borç alma gerekliliklerindeki artı-
ın ana nedenidir. Özellikle büyük 

ekonomiler, dü ük faiz oranlı devlet 
tahvillerini satma konusunda çok az 
sorun ya amı tır.

Ekonomi Politikasına li kin Uzun 
Vadeli Sorunlar

Uzun döneme bakıldı ında sür-
dürülebilir büyüme yapısal de i-
ikliklere ve verimlilik artı ına ge-

reksinim duymaktadır.  açısından
zengin, sürdürülebilir büyüme ço u
ülkede, ölçek ekonomisi ve verim-
lilik potansiyeli ile ekillendirilmi
sanayi (endüstri) alanlarına yatırım
yapılmasının yanı sıra, güçlü bir 
üretim sisteminin ve teknolojik ba -
lantıların var olmasına ba lıdır.

Bazı geli mekte olan ülkelerde, 
sanayi sektörü, tarihsel bir biçimde 
ortalama verimlilik ve istihdam artı-
ında temel belirleyici olarak görev 

almı tır. Son dönem çalı malar, hiz-
metler sektörünün, hızlı bir ekilde
büyüyen bölgelerde toplam verimli-
lik artı ına olumlu yönde katkı yap-
tı ını ortaya koymu tur.

Gerçek ücretlerin gözle görülür 
bir ekilde artı ı, istihdamın nicelik 
ve nitelik bakımından geli mesine
öncülük eden, verimlili i ve istih-
dam artı ını içeren yapısal de i iklik
karması sayesinde gerçekle ecektir.
Artan e itsizlik ve dü en ücret pay-
larının hem geli mekte olan hem de 
geli mi  ülkelerdeki varlı ı, i çilerin
son yıllarda elde edilen verimlilik 
kazançlarından kayda de er bir pay 
almadı ını ortaya koymaktadır. Aynı
zamanda, büyüme içindeki istihdam 
yo unlu unun azalması, artan en-
di elerin bir nedendir. Bu durum, 
GSY H’deki artı ın geçmi e göre gü-
nümüzde daha az i  imkânı sa ladı ı
anlamına gelmektedir. gücündeki
artı ın önümüzdeki yıllarda da de-

vam etmesi beklenmektedir.  im-
kânı yaratma konusu ço u ülke için 
mevcut i sizlere ba lı olarak, sorun 
olmaya devam edecektir.

E itsizlikler ve Ekonomik 
stikrarsızlık

Dünya i gücü, büyümenin arz 
yönlü bile eninin temelini olu tur-
maktadır. Aynı zamanda i gücünün
kazançları tüketimi artırarak, büyü-
menin talep yönündeki ana gücünü 
tesis etmektedir. Büyümenin güçlü, 
sürdürülebilir ve dengeli olabilmesi 
için verimlilikten elde edilen büyü-
menin de dengeli olması gereklidir. 
Gelir da ılımı soysal e itli e ili kin
tek sorun de ildir. Gelirin en üst ge-
lir grubunda toplanması ekonomik 
istikrasızlı ın olası bir nedeni de 
olabilir.

Küresel Dengesizlikler ve Politika 
Yanıtları

Bir ekonominin, tam istihdama 
yakın bir istihdam yaratma e ilimi
mi içinde oldu u, yoksa sık sık ve 
yüksek oranlarda i sizlik yaratan bir 
niteli e mi sahip oldu u, etkin tale-
bin potansiyel çıktı seviyesine yakın
bir orana çıkarılıp çıkarılmadı ıyla
yakından ilgilidir.

“Arzulanan” tüketim, yatırım ve 
net ihracat üretim kapasitesi geni -
lemesine yakın bir oranda geni letil-
mek zorundadır. Üretim kapasitesi-
nin geni letilmesi, i gücündeki artı
ve emek verimlili inin artmasıyla
ba lantılıdır.

GÜÇLÜ, SÜRDÜRÜLEB L R
VE DENGEL  BÜYÜME 
ÇERÇEVES Ç NDE ST HDAM
POL T KALARI VE SOSYAL 
POL T KALAR

Emek Piyasasının Güçlendirilmesi 
çin Öncelikler

 fırsatları açısından zengin bir 
toparlanmanın yaratılması ve sür-
dürülebilir bir büyüme, küresel dü-
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zeydeki talebin dengeli da ılımını
destekleyecek etkili emek piyasası
politikaları ve makroekonomik poli-
tikaların karmasına gereksim duyar. 
Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir 
büyüme için yeni bir politika yakla-
ımı –özellikle en kırılgan gruplar 

için- daha içermeci bir emek piyasa-
sı, aktif emek piyasası politikaları ve 
de kaliteli e itim ile mesleki e itim
programları yaratacak yapısal re-
formlara gereksinim duymaktadır.
Emek piyasası kurumlarını güç-
lendirmek için birbiriyle ba lantılı
öncelikli üç politikaya vurgu yapıl-
maktadır:

 Geli mi  ya am standartlarını
ve ücret tespiti için geli tiri-
len mekanizmalar aracılı ıyla,
çalı an aileler için satın alma 
gücünü garantileme.

 Emek hareketlili ini (mobili-
tesini), mikro ve küçük-orta 
ölçekli i letmelerin geli imini
destekleme aracılı ıyla, orta-
lama verimlilik artı ını sa la-
ma.

 Daha içermeci bir emek piya-
sası, vergi sistemindeki iler-
lemeler ve de sosyal güvenlik 
sistemi aracılı ıyla gelir e it-
sizliklerini azaltma.

Ekonomik dönü üm radikal bir 
teknolojik de i im dönemini de 
beraberinde getirmi tir. Sermaye 
piyasalarının serbestle mesi (liberal-
le mesi) ve ticaretin yaygınla ması,
eme in dünyasındaki ciddi de i ik-
liklerin gerçekle mesine neden ol-
mu tur. Bu de i iklikler, kurumsal 
çerçevenin -e itlikle bir arada olan 
dinamik etkinli in kolayla tırılması
amacıyla- sürekli bir ekilde de i ti-
rilmesi gere ine vurgu yapmı tır.

Emek piyasası kurumlarının et-
kin bir ekilde i lemesi ve uyum 
sa laması, büyük ölçüde eme in
dünyasındaki tüm aktörlerin bu ko-

nularla ilgilenmesine ba lıdır. Ada-
let/hakkaniyet konusu, insan hayatı-
nın özellikle kendisine ait olamayan 
hatalar nedeniyle zarar gördü ü bir 
dönemde çok ey ifade etmektedir. 
Sosyal diyalog ve onun birçok bi-
çimi, adalet konularını ve politika 
seçeneklerini beraberinde getire-
cek olan verimlili e ili kin çabaları
mümkün kılabilecek ana mekaniz-
malardan biridir. Her ülkenin, kendi 
içsel ko ulları, toplumsal mücadele 
biçimi ve tarihi altında ekillen-
mi  kendine ait kurumsal bir yapı-
sı varken, söz konusu üç önceli in
geli mi , geli mekte olan ülkeler ve 
de yükselen piyasa ekonomilerinde 
birbirine ba lı oldu u varsayılmak-
tadır.

Geleneksel (Ortodoks) ekono-
mik disiplin, yirminci yüzyıl sonuna 
do ru egemen bir hal almaya ba -
lamı , emek piyasası kurumlarının
katılı a yol açtı ını savunmu , bu 
katılı ın, yeni bir düzenlemeyle or-
tadan kaldırılaca ını iddia etmi tir.
Fakat savunulanın aksine kuralsız-
la tırma dalgası karma ık sonuçlara 
yol açmı tır. Ço u ülkede, e itsizlik-
ler artmı , toplumun ihtiyacını kar-
ılayacak sayıda nitelikli i  imkânı

yaratılamamı tır. sizlilik, eksik is-
tihdam ve yoksulluk sorunu devam 
etmektedir.

Ücret Belirleme Mekanizmaları

Makroekonomik boyutta toplam 
talep ve sürdürülebilir büyüme, mik-
roekonomik boyutta ise etkin ve adil 
ücret aracılı ıyla, ücret ili kin sonuç 
almaya yardımcı olacak emek piya-
sası kurumlarının in ası asıl üzerin-
de durulması gereken konudur.

Asgari Ücretler

Asgari ücret yoksullukla müca-
dele politikalarının birer parçası-
dır. Fakat kırılgan gruplara yönelik 
çalı ma içi ek ödemeleri de içeren 

sosyal koruma sistemleriyle birlik-
te uygulanmalıdır. Ücret skalasının
en altındaki ücretin tespiti yasal as-
gari ücretten daha dü ük olamaz. 
ILO’nun 1970 tarihli ve 131 sayılı
“Asgari Ücret Tespit Sözle mesi”,*

ço u ülkede kullanılan asgari ücret 
tespitine ili kin yasal düzenlemelere 
rehber bir mevzuat niteli i ta ımak-
tadır.

Son deneyimlerin ı ı ında, asgari 
ücret tespiti sırasında dikkat edilme-
si gereken noktaların a a ıdaki gibi 
olması tavsiye edilmektedir:

 Asgari ücrete ili kin uzun süre 
düzenleme yapılmaması duru-
mundan kaçınmak gereklidir. 
Bu durum gerçek ücretlerin 
dü ü üne ve kırılgan i çilerin
aldı ı ücretin sa ladı ı gelirin 
gerilemesine yol açar.

stihdam üzerindeki olumsuz 
etkilerinin riskini azaltmak 
amacıyla asgari ücrette büyük 
miktarlarda ve ani olarak artı
yapılmasından kaçınılmalıdır.

 Asgari ücret seviyesi veya 
seviyeleri, i verenler ve sen-
dikalarla görü ülerek tespit 
edilmeli ve böylece dengeli bir 
çözüme ula ılmalıdır.

 Ücret tespit kurulu yeterli bil-
gi ve ara tırma sonucunda ku-
rulmalıdır.

 Sistem yönetilebilir ve basit 
bir halde tutulmalıdır.

 Yasal ba layıcılı ı olan asgari 
ücretin, gerçekten uygulan-
masını garantileyen iyi hedef-
lenmi  uyum ölçütleri garan-
tilenmelidir.

Sosyal Diyalog ve Toplu Pazarlık

Milli gelir içindeki ücret payının
dü mesi ve ücret e itsizliklerinin
artması, ço u ülkede sendikaların

*  Türkiye söz konusu sözle meyi onaylamamı tır –ç.n.
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ve toplu pazarlık sisteminin güç 
kaybetmesiyle aynı zamana denk 
gelmi tir. Yasal de i iklikler, destek 
politikalarındaki geriye dönü , yük-
sek sendikala ma oranlarının oldu-
u sektörlerdeki istihdamı dü ürüp,

dü ük sendikala ma oranlarına sa-
hip sektörlerdeki istihdamı artıran
yapısal de i iklikler ve artan serma-
ye hareketlili i, söz konusu de i imi
açıklayan etkenlerdir. Ortalama etki, 
eme in i verenlerle olan pazarlık
gücünün zayıflamasıdır. Bu durum, 
artan verimlili e kar ın ücretlerin 
aynı oranda artmaması e ilimine
katkı yapmaktadır. De i ime u ra-
mı  istihdam ko ulları altında sen-
dika temsilinin ve toplu pazarlı ın
geli tirilmesi, ekonomik istikrarsız-
lıkta payı olan emek piyasasındaki
dengesizliklerin önlenmesine yar-
dım edecektir. Uluslararası çalı ma
standartları, ulusal ko ullarla uyum-
lu farklı türleri olan toplu pazarlık
seçenekleri sunmaktadır.

Uzun yıllar ihmal edildikten son-
ra, merkezilikten uzakla tırılmı  üc-
retleri ve ko ulları, makroekonomik 
önceliklerle bir araya getirmek için, 
koordine mekanizmalarının ulusal 
seviyede güçlendirilmesi aracılı ıy-
la, toplu pazarlı a gereken önemi 
verme zamanı gelmi tir.

Daha Fazla ve Daha yi ler
Sürdürülebilir Büyüme ve 
Kalkınma Yaratır

Özetle, emek piyasası kurumla-
rının gücü ve niteli i, uluslararası
düzeyde sürdürülebilir büyüme ve 
kalkınmanın yaratılmasına önemli 
bir ekilde katkı sa layabilir. Her bir 
ülkenin kendine has tarihi ve özelli-
i olmasına ra men, insan onuruna 

yara ır i  yaratmadaki politikaları
belirleme noktasında ço u ülke, or-
tak sorunlarla kar ıla maktadır. s-
tihdam artı ını öncelikli hale getire-
cek çabaların e güdümünü sa lama
bir uzla ma ortamı ile mümkündür. 

lerdeki ve gelirlerdeki kayda de er
artı  aynı zamanda küresel talebi de 

destekleyecek, bu da daha fazla i in
yaratılmasına destek olacaktır.

Kriz ve toparlanma zaten devam 
etmekte olan yapısal de i iklikle-
ri hızlandıracaktır. Bu de i ikliler
ile sürdürülebilir büyüme temeli-
ne dayanan daha dengeli küresel 
ekonomiye geçi  fırsatları için in-
sanlara yardımcı olacak politikalar 
uygulanacaktır. Ulusal ve ulusla-

rarası düzeydeki makroekonomik 
politika in asında istihdam ve sosyal 
politikalara daha fazla odaklanma, 
sürdürülebilir ve dengeli bir büyü-
menin gerçekle tirilmesine yardımcı
olabilir. Bu konular üzerine yapıla-
cak daha derin tartı malar konuya 
ili kin politikaların geli tirilmesi ve 
zenginle tirilmesine yardımcı ola-
caktır.
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Avrupa’da bütçe açıklarını Avru-
pa Komisyonu’nun öngördü ü

düzeye çekmek amacıyla uygulan-
ması planlanan ve kamu istihdamın-
daki azalmadan, reel ücretlerdeki 
kesintiye kadar, çalı ma ya amını
etkileyecek olan tasarruf önlemleri-
ne kar ı tepkiler yükseliyor. 2010’un 
ba ından itibaren, ba ta Yunanistan, 
spanya gibi ülkeler olmak üzere, 

Avrupa’nın ço u ülkesinde gerçek-
le tirilen grevler, söz konusu tasar-
ruf önlemlerini protesto etme amacı
ta ıyor.

Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu, “Kemer Sıkma Önlemlerine 
Hayır, e ve Büyümeye Öncelik!” 
sloganıyla, 29 Eylül 2010 tarihinde, 
tasarruf önlemlerine kar ı Brüksel 
merkezli bir eylem gerçekle tirdi.
Yüz bin ki inin katıldı ı eylemde, 
tasarruf önlemlerinin, Avrupa’yı re-
sesyona sürükleyip var olan i sizli-
in daha da artmasına yol açabile-

ce ini vurgulayan ETUC yetkilileri, 
2008’de ba layan mali krizin, 1930 
krizinden beri Avrupa ekonomisini 
en kötü ekilde etkileyen olay oldu-
unu ifade ettiler. Avrupa genelinde 

23 milyon i sizin bulundu u, mil-

“Kemer Sıkma”ya Uluslararası Tepki“Kemer Sıkma”ya Uluslararası Tepki
yonlarca ki inin de kırılgan, güven-
cesiz bir ekilde istihdam edildi i
eylemde dile getirildi. Söz konusu 
sorunları çözmek için Avrupa ül-
kelerindeki hükümetlerin, tasarruf 
önlemlerini uygulamaya koymayı
planladıkları, bunun sosyal daya-
nı ma ve büyümeye ili kin sorunları
daha da artıraca ı ETUC tarafından
vurgulandı.

Avrupalı sendikalar, “Krize biz 
neden olmadık, krizin faturası i çiler
tarafından de il, bankalar tarafından
ödenmeli” diyerek itirazlarını ve tes-
pitlerini, a a ıdaki maddeler aracılı-
ıyla dile getirdi:

 – Avrupa’daki tasarruf önlemle-
ri, ücretlerde ve emekli aylık-
larında kesintiye gidilmesine 
neden olacak,

 – Güvencesizlik ve i sizlik özel-
likle genç i çiler arasında art-
maktadır,

 – Çalı ma standartları kuralsız-
la tırılmakta ve toplumsal ge-
rileme ortaya çıkmaktadır,

 – Yoksulluk ve sosyal dı lanma
yo unla maktadır,

 – Toplumsal e itsizlikler art-
maktadır.

ETUC, gençler, emeklikler ve 
kadınlar ba ta olmak üzere, tüm Av-
rupa yurtta ları için daha sosyal ve 
daha dayanı macı bir Avrupa istedi-
ini belirtirken taleplerini u ekilde

sıralamakta:

 – Nitelikli i lere eri imin sa -
lanması, istikrarlı (güvenceli) 
i lerin yaratılması ve herkes 
için daha iyi mesleki e itim
uygulamalarının ya ama geçi-
rilmesi gereklidir,

 – nsanca ya anabilecek bir üc-
ret garantisi sa lanmalıdır,

 – Güçlü bir sosyal koruma siste-
mi, sosyal bütünle me ve da-
yanı mayı garantileyecek tek 
yoldur,

 – Satın alma gücünün korun-
ması önemlidir,

 – Daha iyi emekli aylıklarının
ödenece i garanti edilmelidir,

 – Kaliteli kamusal ve toplumsal 
hizmetlerden herkes yararla-
nabilmelidir.

Yukarıda sıralanan taleplerin ye-
rine getirilebilmesi için de, ya ama
geçirilmesi gereken uygulamalar 
ETUC tarafından a a ıdaki gibi sıra-
lanmakta:

 – Kamusal yatırım politikasını
garantileyecek, mali i lemler
vergisinin ya ama geçirilmesi 
gereklidir,

 – Sürdürülebilir ve dinamik sa-
nayi politikalarının geli tiril-
mesi dü  karbon kullanımını
temel alan uygulamaların artı-
ı aracılıyla sa lanabilir,

 – Avrupa’daki sosyal dampingi 
engellemek için, mali e güdüm 
ve saydamlık sa lanmalıdır.
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Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu, istihdam ve i sizli e kar ı

mücadelenin, Avrupalı gençlerin te-
mel sorunları oldu unu vurguluyor. 
Gençlerin, ya amlarını kendi kendi-
lerine sürdürebilmeleri için mesleki 
e itime, nitelikli bir i  ve barınma ko-
ullarına ihtiyaç duydukları ETUC’un 

ça rısında dile getiriliyor.

AB üyesi yirmi yedi ülkede, 
2009’un ilk üç ayında be  milyon 
gencin i siz oldu u ifade ediliyor. s-
tihdam içinde yer alan Avrupalı genç-
lerin üçte ikisinin ise belirli süreli i
sözle meleri, yarı-zamanlı çalı ma,
geçici çalı ma, mevsimlik veya kayıt
dı ı çalı ma ko ullarını deneyimledi i
ETUC tarafından hatırlatılıyor. Genç-
lerin en fazla, emek piyasasının ku-
ralsızla tırılmasından, esnek çalı ma
ko ullarının yo unla tırılmasından

olumsuz ekilde etkilendikleri belir-
tilirken, söz konusu uygulamaların,
gençleri güvencesiz ve korumasız ko-
ullar altında çalı maya zorladı ı vur-

gulanıyor.

ETUC, genç istihdamından söz 
edildi i zaman, asıl sorulması gereken 
sorunun “gençler güvenceli, istikrarlı
ve nitelikli istihdam olanaklarına ula-
abiliyor mu?” eklinde olması gerek-

ti ini belirtiyor.

ETUC, gençlerin sorunlarına çö-
züm bulunması için, konuya ili kin
önlemlerin alınmasında ve politikala-
rın uygulanmasında sosyal tarafların
-özellikle sendikaların- danı manlı ı-
nın ya amsal bir önemi oldu unu dile 
getiriyor.

E itim ve mesleki e itim aracılı-
ıyla uzun dönemli i sizlikle müca-

dele ihtiyacı oldu u; bunun okuldan 

çalı ma ya amına geçi i de kolayla -
tıraca ı ifade ediliyor. Benzer ekilde,
gençlerin okulu terk etmelerini engel-
leyecek ve stajyerlik ile çıraklık döne-
minin niteli ini artıracak önlemelerin 
uygulanması gerekti i ETUC tarafın-
dan yapılan ça rıda vurgulanıyor.

ETUC ça rısını a a ıdaki ifadeler-
le sonlandırıyor:

“Avrupa Sendikalar Konfederasyo-
nu, AB üyesi ülkelerin yalnızca daha 
fazla i  için de il, aynı zamanda daha 
iyi i ler için uygun ko ulları yaratma-
sının ya amsal bir öneme sahip oldu-
unu dü ünmektedir. nsan onurunu 

koruyan, maddi güvence sa layan,
ö renme fırsatlarını ve becerilerini 
artıran i lere ihtiyacımız var. ETUC 
Gençli i, 29 Eylül 2010’da Brüksel’de 
gerçekle tirilecek olan gösteriye bu 
sloganla katılacaktır!”

ETUC’tan Genç stihdamı çin Ça rı

Avrupa Komisyonu “Youth On 
the Move” (Hareket Halindeki 

Gençler) programını ba lattı. Bu yeni 
öncü giri im, gençlerin ilk i e giri te
ihtiyaçları olan bilgi, beceri ve dene-
yimlerin kazandırılmasına yardımcı
olmayı hedefliyor.

Günümüz ko ullarında be  milyon 
Avrupalı genç i  arıyor. Bunları ço u
do ru bilgi birikimi ve deneyime sa-
hip olmadı ı için fırsatları kaçıracak-
lar. 2020 AB Stratejisinin bir parçası
olarak “Hareket Halindeki Gençler” 
programı, gençlerin ihtiyaçlarıyla ba -
lantılı olan ve e itim ile mesleki e iti-
mi içeren yirmi sekiz önemli faaliyet 
düzenlemeyi amaçlıyor. Bu durum 
ço u gencin AB ayrıcalı ı sayesinde 
farklı bir ülkede e itim almasını veya 
mesleki olarak e itilmesini mümkün 
kılmayı da hedefliyor. Programın,
gençlerin istihdam edilebilirli ini ve 
emek piyasasına ula abilirli ini artı-
raca ı dü ünülüyor.

“Hareket Halindeki Gençler” prog-
ramının, 2020 Avrupa Stratejisinin 

ana hedeflerinden biri olan ve yüzde 
15 civarında seyreden erken ya ta
okuldan ayrılma oranının, yüzde 10’a 
dü ürülmesinde önemli bir rol oyna-
yaca ı ümit ediliyor. Bu duruma ek 
olarak yüzde 31’e e it olan yüksekö -
retime katılan gençlere ili kin oranın,
söz konusu programın da katkılarıyla
2020 yılı itibariyle en az yüzde 40’a çı-
karılmı  olması planlanıyor. “Hareket 
Halindeki Gençler” programı ayrıca,
önümüzdeki on yıl içersindeki hedef 
olan, yüzde 75 düzeyinde istihdamın
sa laması konusunda, gençlerin, yarı-
nın i leri için do ru becerilere sahip 
olmalarının garantilenmesi sayesin-
de üye ülkelere yardımcı olmayı he-
defliyor. Komisyonun çalı maları,
2020 itibariyle çalı ılacak yeni i lerin,
yüzde 35’nin yüksek seviyede, yüzde 
50’sinin ise orta seviyede vasıf gerek-
tirdi ini ortaya koyuyor.

Bu zorluklar, AB seviyesinde ve 
üye ülkelerde yürütülecek faaliyet-
lerin, yo un bir eylem programı ve 

i birli ini barındıran güçlü bir poli-
tika karmasına dayanması gerekti ini
ortaya koyuyor. Komisyon, i sizlik
riskiyle kar ıla ma olasılı ı en yüksek 
olanlara ili kin üye ülkelerin tasarla-
dıkları politikaları destekleyece ini
de belirtiyor.

Ba ımsız çalı malar, i verenlerin
yüzde 40’ından fazlasının yurtdı ında
e itim ve çalı ma deneyimini önem-
sediklerini ortaya koyuyor. verenle-
rin, gençlerin yalnızca dil becerilerini 
geli tirebilmelerini de il, aynı zaman-
da yüksek vasfa sahip becerileri de ka-
zanmı  olmalarını bekledikleri ifade 
ediliyor. Avrupa Komisyonu uzun sü-
reden beri yürüttü ü programlar olan 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundt-
vig ve Marie Curie aracılı ıyla gençle-
rin hareketlili ini destekliyor.

“Hareket Halindeki Gençler” 
programı, 2020 itibariyle Avrupa’daki 
tüm gençlerin sürekli ö renme hare-
ketlili inin sa lanması için fırsatları
geni letmeyi hedefliyor.

“Hareket Halindeki Gençler” Programı



ILO, geçti imiz A ustos ayında,
daha önce 2004, 2006 ve 2008 
yıllarında da yayımladı ı “Genç-

ler çin Küresel stihdam E ilimleri”
serisinin dördüncüsünü yayımladı.
Rapor ula ılabilir en güncel i gücü
piyasası verilerini kullanarak gençle-
rin i sizlik ve insana yakı ır i  açık-
larına olan hassasiyetlerini ölçerken; 
gençlerin enerji, yetenek ve yaratıcı-
lıklarını ekonominin üretken potan-
siyeli haline getirmekte hangi bölge-
lerde ilerleme olup hangi bölgelerde 
olmadı ını ara tırmaktadır.

Bu rapor, aynı zamanda küre-
sel ve bölgesel genç i gücü piyasası
göstergelerini güncellemekte, genç 
nüfustaki uzun dönemli e ilimler,
i gücü, istihdam ve i sizlik üzerine 
detaylı analizler yapmakta ve genç-
ler arasındaki çalı an yoksullara dair 
yeni yakla ımları de erlendirmek-
tedir. Küresel krizin ortasında ya-
zılmı  bir rapor olması dolayısıyla,
krizin genç erkek ve kadınlar üze-
rindeki etkisini bölgeler, cinsiyetler 
ve farklı ya  grupları arasında kar ı-
la tırmalar yaparak geni  kapsamlı
bir ekilde açıklamaktadır.

Raporda, zaten en iyi ekonomi-
nin oldu u dönemlerde bile kırılgan
gruplar içerisinde yer alan gençlerin, 
ekonomik kriz dönemlerinde nasıl
daha kırılgan hale geldikleri ara -
tırılmaktadır. Son olarak bu rapor 
genç istihdam programlarının etki 
de erlendirmelerinden alınması ge-
reken dersleri de göstermektedir. Bu 
dersler do rultusunda ülkelerin ulu-
sal toparlanma politikalarında genç-

lere öncelik vermeleri, gelecekteki 
geli meleri ekillendirebilecektir.

Günümüz ekonomik istikrarsızlık
ortamında, genç erkek ve kadınların
i gücü piyasasına geçi leri konusun-
daki umutsuzluk ve belirsizlik gide-
rek artmaktadır. Genç i sizli i oranı
ekonomik kriz süresince -her zaman-
kinden daha keskin (yüzde 11,9’dan 
yüzde 13’e) bir artı  göstermi tir. Bu 
rapor, genç i sizli i oranında, 2010’da 
yüzde 13,1’e kadar devam eden bir 
artı  ve 2011’de bunu izleyen ılımlı
bir dü ü  öngörmektedir.

Raporda gençlik 15-24 ya  grubu 
olarak tanımlanmı tır. Ulusal ista-
tistik programlarının gençli i ölçme 
ve tanımlama yolundaki farklılıklar
devam etmektedir. E er i gücü piya-
sasına girilmesi beklenen ya  aralı ı
ölçülmek isteniyorsa ve günümüz-
de giderek daha çok sayıda gencin 
i gücü piyasasına giri i 25 ya ın
çok ötesine erteledi i göz önünde 
bulundurulursa, 15-24 ya  istatis-
tiksel tanımı artık geçerli olmaya-
bilir. Di er yandan, özellikle i gücü
piyasasına giri  ya ının sıklıkla 15 
ya ın altında olabildi i geli mekte
olan dünyada sayısız durum vardır
ki, genç ve çocuk i gücü arasındaki
çizgi giderek bulanıkla mı tır.

Geli mi  ve geli mekte olan eko-
nomilerde krizin gençler üzerindeki 
etkisi daha çok i sizli e ba lı sosyal 
riskler açısından hissedilmi tir. Re-
sesyon sırasında i gücü piyasasına
girmenin, genç nesil üzerinde nasıl
kalıcı yaralar bırakabildi ini göste-
ren çok sayıda çalı ma vardır. Son 
zamanlarda, krizin mirasının i gücü
piyasasından kendilerini tamamen 
ayıran genç insanlardan olu an bir 
“kayıp nesil” olaca ı ile ilgili kay-
gılar ifade edilmektedir. Elbette 
üretken bir gelecek beklentisinden 

vazgeçmi  genç insanları bulmak ve 
motive etmek pahalı bir yatırımdır.
Fakat her eye ra men, sosyal, eko-
nomik ve hatta politik maliyetleri 
dikkate alınacak olursa, hiçbir ey
yapmamanın alternatifi çok daha 
pahalı olacaktır.

sizlik gibi en yaygın kullanı-
lan göstergelere yansıdı ı kadarıyla, 
dü ük gelirli bölgelerdeki gençler 
krizden açık bir biçimde daha az 
etkilenmi lerdir. Bunun nedeni, 
raporda belirtildi i gibi, geli mekte 
olan ülkelerin ço unda ekonomide 
i ten çıkarılabilecek sabit sözle me-
lerle çalı an gençlerin payının çok 
daha küçük olmasıdır. Çalı anların
büyük bir kısmı ya kendi hesabına 
ya da enformel sektörde çalı makta-
dır. Çok az ülke, i  arama sürecini 
destekleyen i sizlik yardımlarını
sa layacak sosyal güvenlik çerçeve-
sine sahiptir. Bütün bunlar dü ük 
gelirli ülkelerdeki gençlerin kriz-
den etkilenmedi i anlamına gelme-
mektedir. Kriz, çalı an yoksulların
sayısını arttırarak ve son yıllarda 
yoksullu un azaltılması, e itime
katılma, sa lık ve insani geli menin 
genç nesillerin bugününü ve gele-
ce ini ekillendiren tüm unsurları
konusunda yapılan ilerlemelerin 
hızını yava latarak, geli mekte olan 
bölgelerdeki a ırı boyutlara ula mı
ve ölçülmesi güç insana yakı ır i
açıklarını daha da artırmaktadır. 
Kriz boyunca çok sayıda genç yok-
sulluk sınırları içine girmi  ya da 
zaten içinde oldu u bu sınırların dı-
ına çıkamaz hale gelmi tir.

Bu yüzden geli mekte olan böl-
gelerdeki yoksul gençli in gerçekten 
bir “kayıp” nesle dönü mekte oldu-
u söylenebilir. Hâlbuki bugünün 

genç erkek ve kadınları, gelece in
toplumlarının ve ekonomilerinin 
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altyapılarını in a ederler. Ekonomi-
ye enerji, yetenek ve yaratıcılık geti-
rirler ve üretken i çiler, giri imciler,
tüketiciler, de i im ajanları ve sivil 
toplum üyeleri olarak önemli katkı-
larda bulunurlar.

üphesiz gençlerin tek ve yegâne 
iste i, daha iyi bir gelecek kurabil-
mek için insana yakı ır ve üretken 
bir i  bulma fırsatıdır. Bu umudu 
ortadan kaldırırsanız, çalı an yok-
sulluk döngüsüne kapılmı  veya i -
gücü piyasasından tamamen dı lan-
ma tehlikesi içinde, hayal kırıklı ına
u ramı  bir gençlikle kar ı kar ıya
kalırsınız.

Genç i gücü piyasasına ili kin
anahtar bulgular:

Rapor verilerle dolu oldukça kap-
samlı bir rapor oldu undan, temel 
bulguları a a ıda özetlenmektedir.

Genç i gücü piyasasının küresel 
düzeyde uzun dönemli e ilimleri
(1998-2008)

Gençlerde hem i gücüne ka-
tılma oranı hem de genç is-
tihdamının genç nüfusa oranı
dü mektedir. 1998-2008 yıl-
ları arasında genç i gücüne
katılma oranı küresel düzeyde 
yüzde 54,7’den yüzde 50,8’e 
dü mü tür. Bu 2008 yılında
her iki genç insandan sade-
ce birinin aktif olarak i gücü
piyasasına katıldı ı anlamına
gelmektedir. 2008’de istihdam 
edilen gençlerin sayısı 540 
milyon ile 10 yıl öncesinden 
34 milyon fazladır. Bunun-
la birlikte genç nüfusu genç 
istihdamından daha hızlı bü-
yüdü ünden, genç nüfus içe-
risinde istihdam edilenlerin 
payı (genç istihdamının/genç
nüfusa oranı) 1998 ve 2008 
yılları arasında yüzde 47,9’dan 
yüzde 44,7’ye dü mü tür. Her 
iki e ilimin de temel belirleyi-
cisi, e itim sistemine katılan

gençlerin sayısındaki artı lar-
dır. Bu oranların dü mesinde
gençler arasındaki cesareti kı-
rılmı lı ın da rolü vardır.

Genç i sizlik oranları ekonomik 
kriz öncesinde dü me e ilimin-
de olmakla beraber, yeti kin
i sizlik oranlarından yakla ık
3 kat daha yüksektir. 2008’de
genel i sizlik oranı yüzde 5,8 
ve yeti kin i sizlik oranı yüz-
de 4,3 iken, genç i sizlik oranı
yüzde 12,1 idi. Yeti kinlerle
kar ıla tırıldı ında, gençlerin 
i siz olma ihtimali neredeyse 
3 kat daha fazladır; genç i -
sizli inin yeti kin i sizli ine
bölünmesi ile elde edilen bu 
oran 1998’de 2,6’dan 2008’de 
2,8’e yükselmi tir.

Gençler yoksulluk ve istihdam 
durumu dikkate alındı ında
“insan onuruna yakı ır” i lerin
eksikli inden fazlasıyla zarar 
görmektedirler. Bulgular gös-
termektedir ki, gençlerin ça-
lı an yoksullar arasında olma 
ihtimalleri yeti kinlere oranla 
daha fazladır. 2008 yılında
yakla ık 152 milyon genç ça-
lı an, ki i ba ına harcamanın
günde 1,25 $’ın altında oldu u
yoksul hanelerde ya amakta
idi. 1998 yılında ise 234 mil-
yon çalı an genç yoksul vardı.
2008 yılında gençler arasın-
daki çalı an yoksulluk ora-
nı (çalı an yoksul gençlerin 
toplam genç istihdamındaki
payı) yüzde 28,1’di. Gençler 
dünyadaki çalı an yoksulların
yüzde 24’ünü, toplam küresel 
istihdamın ise yüzde 18,1’ini 
olu turmaktaydı. Ço unluk-
la tarım sektöründe faaliyette 
bulunan çalı an genç yoksul-
ların sayısındaki artı , okula 
giderek gelecekteki verimli-
liklerini ve potansiyel kazanç-
larını artırabilecek beceriler 
kazanabilecek birçok genç 
için kaybolmu  fırsatları yan-

sıtmaktadır. Çok sayıda çalı-
an genç yoksul, ilkö retim-

den bile yoksundur.

Geli mekte olan ekonomilerde 
çok sayıda genç, i gücü piyasa-
sına ücretsiz aile i çisi olarak 
ba lamakta ve kendi hesabına
çalı an yeti kinler olarak de-
vam etmektedir. Ülke düzeyin-
deki bulgular, geli mekte olan 
ekonomilerde yeti kinlerden
çok gençlerin (ço unlukla ka-
yıtdı ı) aile i letmelerinde ya 
da çiftliklerde çalı tı ını des-
teklemektedir. Dü ük gelirli 
ülkelerdeki gençler için ka-
yıtlı sektörde ücretli istihdam 
fırsatları oldukça azdır.

Bölgesel e ilimler (1998-2008)

Demografik ve e itimsel e i-
limler birçok bölgesel i gücü
piyasasında gençler üzerindeki 
baskıyı azaltırken, genç i gücü
en yoksul bölgelerde büyüme-
ye devam ederek zaten doymu
i gücü piyasaları üzerindeki 
baskıyı artırmaktadır. Güney 
Asya’da ve Sahra Afrikası’nda
genç i gücünün yıllık ortala-
ma artı ı küçük bir yava lama
ihtimali göstermektedir. Yok-
sulluk oranlarının dünyadaki 
en yüksekler arasında oldu u
bu iki bölgede, sırasıyla orta-
lama 1,0 ve 2,2 milyon gencin, 
2010 ve 2015 yılları arasında
i gücü piyasasına girmesi bek-
lenmektedir.

Zaman içerisinde genç i sizlik
oranlarının dü mesiyle bazı
ümit verici e ilimler gösteren 
bölgeler: Geli mi  Ekonomiler 
ve Avrupa Birli i, Orta ve Gü-
ney-Do u Avrupa ile Ba ımsız
Devletler Toplulu u, Do u
Asya, Latin Amerika ve Ka-
rayip, Kuzey Afrika ve Sahra 
Afrikası.

Zaman içerisinde genç i sizlik
oranlarının yükselmesiyle bazı
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cesaret kırıcı e ilimler gösteren 
bölgeler: Güney-Do u Asya ve 
Pasifik, Güney Asya ve Orta 
Do u. unu not etmek gerekir 
ki, krizden önceki yıllarda bu 
bölgelerde genç i sizlik oran-
ları 2005 yılındaki tepe nokta-
larından a a ı dü meye ba la-
mı tı.

2008’de Orta Do u ve Kuzey 
Afrika’da genç i gücünün yüz-
de 20’sinden fazlası i  bula-
mamakta idi. Orta ve Güney-
Do u Avrupa ve Ba ımsız
Devletler Toplulu u’nda, genç 
i sizlik oranı yüzde 17,3’ün 
altında de ildir. Asya ve Sah-
ra Afrikası’nda genç i sizlik
oranları daha dü üktür; bu 
durum daha çok bu bölgeler-
deki gençleri dü ük verim-
lilikteki istihdama zorlayan 
yüksek yoksulluk oranları ve 
sosyal korumanın eksikli ini
yansıtmaktadır.

Ço u bölgede kadın ve erkek 
i gücüne katılma oranları ara-
sındaki uçurumun azaldı ını
gösteren ümit verici e ilimler
gözlenmi tir (Güney-Do u
Asya ve Pasifik hariç).

Genç bir insanın çalı ma
olasılı ı Orta ve Do u Av-
rupa ile Ba ımsız Devletler 
Toplulu u’nda, Orta Do u’da
ve Kuzey Afrika’da oldukça 
dü üktür. Ortado u ve Kuzey 
Afrika’da 2008’de on genç er-
kekten dördü çalı maktaydı.
Bu bölgelerdeki genç erkek-
ler için istihdam olanakları
çok azdır, kadınlar için ise 
neredeyse hiç yoktur. Orta 
ve Do u Avrupa ile Ba ımsız
Devletler Toplulu u’nda, genç 
istihdamının-genç nüfusa ora-
nının dü ük olması daha çok, 
gençlerin sınırlı istihdam ola-
naklarından dolayı rekabetin 
böylesine yüksek oldu u bir 
i gücü piyasasına; cesaretsiz-

lik, eksik istihdam ve göç ile 
tepki vermesiyle olu an bir re-
aksiyondur.

Kriz yıllarında genç i gücü
piyasası (2007-2009)

Krizin küresel genç i sizli ine etkisi

Ekonomik kriz i siz gençlerin 
bugüne kadarki en büyük ku a-
ını yansıtır. Ekonomik krizin 

ba langıcından beri, 2007 ve 
2009 arasında, küresel düzey-
de genç i sizli i 7,8 milyon 
arttı. Krizden önceki 10 yıl-
lık süreçte, genç i siz sayısı
yılda ortalama 192 bin arttı.
2009’da 80,7 milyon genç i
bulmak için çabalıyordu.

Krizin zirve noktasında, kü-
resel genç i sizlik oranı en 
yüksek yıllık artı ını gördü. 
2007 ve 2009 arasında genç 
i sizlik oranı yüzde 11,9’dan 
yüzde 13,0’a yükseldi. 2008 
ve 2009 arasında, bu oran 1 
puan yükseldi. Bu artı , küre-
sel tahminlerin ula ılabildi i
son 20 yıldaki en büyük yıllık
de i imdi ve kriz öncesi genç 
i sizlik oranlarının 2002’den 
beri azalan e ilimini tersine 
çevirdi.

Genç i sizlik oranları, eko-
nomik krizlere kar ı yeti kin
i sizlik oranlarından daha du-
yarlı oldu unu kanıtlamı tır.
2008 ve 2009 arasında genç 
i sizli indeki yüzde 9,0’lık ar-
tı a kar ılık, yeti kin i sizlerin
sayısında yüzde 14,6’lık bir 
artı  oldu. Bununla birlikte, 
i sizlik oranları bakımından
incelendi inde, krizin genç-
ler üzerindeki etkisi yeti kin-
ler üzerindeki etkisinden çok 
daha büyük oldu. 2008-2009 
döneminde yeti kinlerde yüz-
de 0,5’lik de i ime kıyasla genç 
i sizlik oranı yüzde 1,0’lık bir 
artı  gösterdi. Bunun gençler 
için, i gücü piyasasına yeni 

giren ku akların i siz saflarına
katılması gibi önemli sonuçla-
rı olması muhtemeldir.

Genç kadınlar, genç erkeklere 
kıyasla i  bulmakta daha çok 
zorlanıyorlar. 2009’da genç 
kadın i sizlik oranı yüzde 13,2 
iken, genç erkeklerde bu oran 
yüzde 12,9 idi.

Bölgesel bulgular ve di er i gücü
piyasası etkileri

Kriz etkisi zamanlama açısın-
dan bölgeler arası farklılıklar
göstermektedir. Di er bölgeler-
de krizin genç i sizli i üzerin-
deki spesifik etkisi 2008-2009 
döneminde yansırken; genç 
i sizlik oranı yükselmeye Ge-
li mi  Ekonomiler ve Avrupa 
Birli i’nde, Do u Asya’da, La-
tin Amerika ve Karayip’te ve 
Ortado u’da 2007-2008 döne-
minde ba ladı.

Kriz, Geli mi  Ekonomiler, 
Avrupa Birli i, Orta ve Güney 
Do u Avrupa ile Ba ımsız Dev-
letler Toplulu u’ndaki gençleri 
daha sert vurdu. Genç i sizlik
oranları Geli mi  Ekonomi-
ler ve Avrupa Birli i’nde 4,6 
puan; Orta ve Güney Do u
Avrupa ile Ba ımsız Devletler 
Toplulu u’nda 3,5 puan yük-
seldi. Bunlar, herhangi bir böl-
gede genç i sizlik oranlarında
imdiye kadar kaydedilen en 

büyük yıllık artı lardır. Ge-
li mi  Ekonomiler ve Avrupa 
Birli i’nde 2009 yılında yüzde 
17.7 olan genç i sizlik oranı,
bölgede (tahminlerin mevcut 
oldu u 1991’den beri) görü-
len en yüksek düzeydedir.

Ço u bölgede, genç kadınlar
i sizli in en iddetli vurdu u
grup olmayı sürdürdüler. Ge-
li mi  Ekonomiler ve Avrupa 
Birli i istisna idi. Kriz sırasın-
da genç kadınların i siz kalma 
olasılı ı genç erkeklere oranla 
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arttı ından, birçok bölgede 
genç kadınlar ve genç erkekle-
rin i sizlik oranları arasındaki
fark yükseldi. Buna kar ılık,
Geli mi  Ekonomiler ve Av-
rupa Birli i’nde, 2007 ve 2009 
yılları arasında genç erkekle-
rin i sizlik oranı 6.8 puan ar-
tarken, genç kadınlar için bu 
oran 3.9 puan arttı.

Geçici istihdamın krize duyar-
lı olmadı ı görüldü, fakat Av-
rupa Birli i ülkelerinde daha 
çok genç i çinin yarı zamanlı
istihdamda çalı maya ba ladı ı
gözlendi.

Cesareti kırılmı lı ın yüksel-
di ine dair bazı kanıtlar. Bazı
ülkelerde kriz yıllarında aktif 
olmayan gençlerin sayısında
bir artı  vardı. Bu, cesareti 
kırılmı ların sayısında, artan 
i sizli in bazı gençlerin i
aramaktan vazgeçmesine yol 
açmasından kaynaklanan bir 
artı a i aret etmektedir.

Geli mekte olan ekonomilerde 
kriz, güvencesiz ve kayıtdı ı
istihdamı artırmaktadır. La-
tin Amerika’da böyle bir artı
oldu unu destekleyen kanıt
vardır. 2008 yılının ikinci dö-
nemi ile 2009 yılının aynı dö-
nemi arasında kendi hesabına
çalı anların sayısı 1,7 puan ve 
ücretsiz aile i çilerinin sayısı
3,8 puan arttı. Bölgede ayrıca
kriz döneminde kayıtdı ı sek-
törde istihdam edilen 15-19 
ya  arası gençlerin payında bir 
artı  ya andı.

Gelece e bakmak, 2010 ve 2011

Genç i sizlik sayıları ve oran-
larında 2011 yılında dü ü
bekleniyor. ILO küresel genç 
i sizli inin 2010 yılında tüm 
zamanların en yüksek raka-
mına (81,2 milyon) ve yüzde 
13,1 oranına ula aca ını ön-
görmektedir. Ertesi yıl, i siz

gençlerin sayısının 78,5 mil-
yona ve küresel gençlik i -
sizlik oranının yüzde 12,7’ye 
gerileyece i tahmin edilmek-
tedir. Sadece Ortado u ve 
Kuzey Afrika’da 2011 yılında
gençlerin i sizlik oranlarının
yukarı do ru devam etmesi 
beklenmektedir. Di er tüm 
bölgeler için, tepe noktasının
görüldü ü bu yılda (ço u du-
rumda 2010 yılında) hafif iyi-
le meler tahmin edilmektedir. 
Genç i sizlik oranlarında en 
büyük azalma (2009 yılındaki
en yüksek oranından 1 puan) 
Orta ve Güney-Do u Avrupa 
(AB dı ı) ve Ba ımsız Devlet-
ler Toplulu u için beklenmek-
tedir. Geli mi  Ekonomiler ve 
Avrupa Birli i’nde öngörülen 
2011 oranı bir önceki yıla
göre 0,9 puanlık dü ü ü tem-
sil edecekti. Ancak, beklenen 
yüzde 18.2 oranı, kriz öncesi 
dönemde (1991-2007) görü-
len en yüksek orandan bile 
daha yüksek olacaktır.

Projeksiyonlar gençlerin du-
rumunun yeti kinlere göre 
daha uzun sürede iyile ece ini
göstermektedir. Genç i sizlik
oranının 2010 yılında yüzde 
13,1’den 2011 yılında yüzde 
12,7’ye önemli ölçüde dü -
mesi bekleniyor olsa da (2011 
yılında yüzde 4,8 ve 2011 yı-
lında yüzde 4,7 öngörülen ye-
ti kin oranları ile kar ıla tırıl-
dı ında), gençlerin ekonomik 
konjonktüre hassasiyetinin 
daha yüksek olması, ekono-
mik istikrarsızlık devam etti i
sürece gençlik için öngörülen 
iyile menin yeti kinlere göre 
daha belirsiz oldu u anlamına
gelmektedir.

Neden gençlik?

Genç i sizli i ve gençlerin i  ara-
maktan vazgeçmesine ya da yetersiz 
ko ullar altında çalı malarına yol 

açan durumlar ekonomiye, toplu-
ma, birey ve ailesine maliyetler yük-
ler. nsana yakı ır i lerin eksikli i,
genç ya taki bireylerin gelecekteki 
istihdam beklentilerine ula masını
zorla tırır ve genellikle hayatı bo-
yunca uygunsuz emek davranı ı ka-
lıplarını edinmesine yol açar. Genç 
i sizlik ve sosyal dı lanma arasında
kanıtlanmı  bir ba lantı vardır. -
sizlik gençler arasında artan suç, 
ruh sa lı ı sorunları, iddet, çatı -
ma ve uyu turucu kullanımına yol 
açabilecek i e yaramazlık ve yeter-
sizlik hisleri yaratır. Gençlerin üret-
ken potansiyelinden en iyi ekilde
yararlanmak ve gençler için iyi i
imkânlarının kullanılabilirli ini sa -
lanmaktaki en belirgin kazanımlar,
gençlerin kendi ki isel kazanım-
larıdır. Atıl gençlerin üretken po-
tansiyelini de erlendirmenin ikinci 
belirgin kazancı ise ekonomiktir. 
Gençler arasındaki i sizli in büyük 
maliyetleri olabilir. Çünkü böyle bir 
gençlik, ülkenin ekonomik refahına
katkıda bulunmaz, tersine tüketir. 
Gençlerin gelir kaybı toplam talep-
te bir kaybın yanı sıra tasarrufların
eksilmesine neden olur. Kendi geli-
rini kazanamayan bazı gençler, hane 
halkı harcamalarının ve yatırımları-
nın kısılarak, finansal olarak aileleri 
tarafından desteklenmek zorunda 
kalırlar. Toplumlar e itim yatırım-
larını kaybederler. Sosyal güvenlik 
sistemlerine katkı payı almakta zor-
lanan hükümetler, suç ya da uyu tu-
rucu kullanımı ile mücadele de dahil 
olmak üzere, iyile tirici hizmetler 
için harcamaları artırmak zorunda 
kalırlar. Tüm bunlar ekonomilerin 
büyüme ve kalkınma potansiyelleri 
için bir tehdittir. Dolayısıyla genç-
lere odaklanmak, bir ülkede fayda-
maliyet bakı  açısından mantıklıdır.
Gençler deneyimsiz olabilirler an-
cak yüksek motivasyon, yeni fikirler 
veya anlayı lar sunan yetene e sahip 
olma e ilimindedirler. Onlar bir ül-
kenin ekonomik kalkınma sürücü-
leridir. Bu potansiyeli kullanmamak 
ise büyük bir ekonomik israftır.
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Demokratik Açılım Toplantısı
artlarının Yeniden Düzenlenmesi’, 

‘Kadına Kar ı iddetin Önlenmesi-
nin Yasala ması’, ‘Devletin Kadın
Çalı malarının Kurumsalla ması’,
‘Töre ve Namus Cinayetleri Ara tır-
ma Komisyonunun Kurulması’ yer 
almaktadır” dedi.

Açı  konu masının ardından
tüm katılımcılar görü lerini, talep-
lerini ve önerilerini dile getirdiler. 
Katılımcıların görü  ve önerilerinin 
ana ba lıkları u ekilde oldu:

 – Do u ve Güneydo uda kadın
istihdamına a ırlık verilmeli.

 – Çocukların okumak için Ku-
zey Irak’a gitmeleri engellen-
meli.

 – Açılım paketi kutupla malara
neden oldu.

 – Demokratik açılım paketi bir 
devlet stratejisi de il, AKP 
stratejisidir.

 – 2821 ve 2822 sayılı yasaların
bu yıl içerisinde çıkması ge-
rekli.

 – Seçim barajı dü ürülmeli.

 – Töre ve namus cinayetlerinin 
de önüne geçilmesi için özel 
önlemler alınmalı.

 – STK’lara maddi kaynak sa -
lanmalı.

 – Milletvekillerinin dokunul-
mazlıkları kaldırılmalı.

Katılımcıların görü lerini din-
ledikten sonra bir de erlendirme
yapan Ba bakan Erdo an, “Kadın-
ların sadece ‘annelik’ özelli ine vur-
gu yapmam konusunda ele tiriler
aldım. Kadın erkek e itli ine inan-
mıyorum. Onun için fırsat e itli i
demeyi tercih ediyorum. Kadın-
lar ve erkekler farklıdır, birbirinin 
mütemmimidir. sizli in Do u ve 
Güneydo u’da ya ayan insanların
da a çıkmasına neden oldu u söy-
lendi. Bu söz konusu de ildir. Karar 
mekanizmalarında ayrım yoktur. 
Kadınların vali veya kaymakam ol-
ması konusunda yasal olarak bir en-
gel yoktur. Kadınlar da bu sınavlara
girebilirler” diye konu tu.

Hükümetin “Milli Birlik ve Kar-
de lik Projesi” kapsamında

ba lattı ı Demokratik Açılım Süreci 
çerçevesinde yapılan toplantıların
sonuncusu kadın sivil toplum ku-
rulu larının temsilcileriyleydi. 18 
Temmuz 2010 günü Dolmabahçe 
Ba bakanlık Ofisinde Ba bakan Re-
cep Tayyip Erdo an’ın katılımıyla
yapılan toplantıya birçok sivil top-
lum kurulu u ve kadın örgütü tem-
silcileri katıldı. Toplantıda Konfede-
rasyonumuzu, Kadın çiler Bürosu 
Uzmanı Hülya Uzuner temsil etti.

Yakla ık 7 saat süren toplantıda
Ba bakan Erdo an yaptı ı konu ma-
da, “Kadınların sorunlarına bilinçli 
ekilde e ilmekteyiz. AKP hüküme-

tinin kadınlara yönelik olarak yaptı-
ı çalı malar arasında, ‘Aile Mahke-

melerinin Kurulması’, ‘Kadın Erkek 
E itli inin Anayasaya ve Yasalara 
Konulması’, ‘Sı ınma Evi Açma Zo-
runlulu unun Getirilmesi’, ‘Do um
zinlerinin Artırılması’, ‘Asgari Üc-

rette Cinsiyet Farkının Gözetilme-
mesi’, ‘Kadın çilerin Gece Çalı ma

5510Sayılı Sosyal Sigor-
talılar Genel Sa lık

Sigortası Yasasının 41. maddesi ile 
ücretsiz olarak analık veya do um
izni kullanan kadın sigortalıların
iki çocukla ve her bir çocuk için en 
çok 2 yıl süre ile sınırlı olmak üzere 
bu sürelerini borçlanarak sigortalı-
lık sürelerine ilave edilmesine ola-
nak sa landı.

Hizmet borçlanma lemlerinin
Usul ve Esasları Hakkında Tebli i
01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı
Resmi Gazetede yayımlandı.

Tebli e göre;

 – Do um nedeniyle  Yasası
gere i ücretsiz analık ya da 
do um izni kullanmı  olan 
kadın sigortalılar ile iki de-
faya mahsus olmak üzere 
do um tarihinden sonra iki 
yıllık süreyi geçmemek kay-
dıyla hizmet akdine istina-
den i yerinde çalı maması ve 
çocu unun ya aması artıyla
talepte bulunulan sürelerini 
borçlanabilmekte,

 – Yasa gere i verilen do um ya 
da ücretsiz izin sürelerinden 
borçlanılacak süreler, iki de-
faya mahsus olmak (iki ço-

cukla sınırlı) ve çocukların
ya amı  olmaları ko ulu ile 
do um tarihinden itibaren 
iki yılı geçmeyecek,

 – Borçlanma yapmak için si-
gortalı tescilin yapılmı  ol-
ması yeterli,

 – Borçlanılacak süreleri kurum 
tarafından saptanacak,

 – Borçlanma bedeli, hizmet 
borçlanması için ba vurulan
tarihteki prime esas günlük 
kazancın alt ve üst sınırı ara-
sında olmak üzere sigortalı
tarafından belirlenecek,

Do um Yapan Kadın Sigortalıların Borçlanması
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Kadın Erkek E itli i Komisyonu
 – l Genel Meclisi ve Belediye 

Meclisi çalı malarını izlemek 
ve kararları etkilemek için 
izleme grupları ve/veya kadın
platformu olu turulması, ye-
rel meclisleri izleme grubu-
nun ve/veya platformunun, 
ilgili ihtisas komisyonlarının
(trafik, çevre, kadın, aile, sa -
lık, gençlik, kültür vb.) top-
lantılarına katılımı için uygun 
ortam olu turulması,

 – Halkın yerel kararlara katılı-
mını öngören yapılar olarak 
düzenlenen kent konseylerin-
de gönüllü kota uygulaması ve 
benzeri yöntemlerle, kadınla-
rın en az 1/3 oranında temsil 
edilmesinin sa lanması,

 – Kentsel e itlik politikalarına
temel te kil etmek üzere ka-
dın ve kız çocuklarının duru-
munu ve ne tür yerel hizmet 
talep etti ini ortaya koyan cin-
siyet bazlı ayrıntılı istatistikî 
verilerin toplanması, kentin 
kayıt sisteminin cinsiyet bazlı
veri üretmeye olanak verecek 
biçimde güçlendirilmesi,

 – Valilik, l Özel dareleri ve Be-
lediyelerde kadın haklarının
korunması ve güçlendirilme-
sine yönelik çalı maları yapa-
cak, bu çalı maları koordine 
edecek ve izleyecek birimler 
ve/veya kurulların olu turul-
ması veya ilgili görevlendir-
melerin yapılması,

 – Yerel yönetimlerin örgütlen-
mesi görev, yetki ve sorum-
lulukları ve yerel kaynakların
hangi alanlara tahsis edilece-
ini saptayan stratejik planlar 

hakkında kamuoyu, kadınlar
ve kadın kurulu larının dü-
zenli olarak bilgilendirilmesi, 
onların görü lerinin alınması

ve görü lerin kararlara yansı-
tılması, yerel hizmet sunucula-
rın, kadın ve kız çocuklarının
insan hakları ve kentli hakları
konusunda düzenli olarak hiz-
met içi e itime tabi tutulması.

Samsun düzeyinde kadına yöne-
lik iddetle mücadele için acil mü-
dahale birimi/kurulu olu turulması,
bütçe olanakları zorlanarak Samsun 
ilinde iddet ma duru kadın ve kız
çocuklarının geçici bir müddet ba-
rınmaları için ara-istasyonların ku-
rulması da amaçlanıyor.

 – Mevcut toplum merkezleri, 
aile danı ma merkezleri, ev-
lilik danı ma merkezlerinin 
kapasitelerinin artırılarak ak-
tive edilmesi, bütçe imkânla-
rı zorlanarak yeni merkezler 
açılması,

 – Halkın üreme sa lı ı ve aile 
planlaması, zorla ve erken 
evlilik ile akraba evlili inin
zararları konusunda bilgilen-
dirilmesi, üreme sa lı ı ve 
aile planlaması hizmetlerinin 
yeniden yapılandırılması ve 
etkisinin artırılmasına yönelik 
çalı malar yapılması,

 – Kadınlara yönelik olarak hiz-
met veren personel sayısının
(sosyal hizmet uzmanı, psiko-
log vb) artırılması,

 – Kadın kurulu larının güçlen-
dirilmesine yönelik olarak 
mekan tahsisi, sabit giderlere 
katkı vb. te viklerin hayata 
geçirilmesi hedefleniyor.

Bu tür giri imlerin tüm illerimiz-
de hayata geçirilmesi ve sürdürüle-
bilirli inin sa lanması kız çocukla-
rımızın ve kadınlarımızın daha iyi 
ko ullarda çalı masını ve karar me-
kanizmalarında yer almalarını sa la-
yacak.

Samsun l Genel Meclisi Ka-
dın Erkek E itli i Komisyonu, 

Samsun’da e itlikçi politikaların
sürdürülmesini ve toplumsal cinsi-
yet yakla ımı politikalarının yerel 
yönetimlerin politikalarına uyarlan-
masını amaçlayan Yerel E itlik Ey-
lem Planı’nı meclise sundu.

Plan, çi leri Bakanlı ı ile Birle -
mi  Milletler Nüfus Fonu Türkiye 
Temsilcili i tarafından Kadınların
ve Kız Çocuklarının nsan Hakla-
rının Korunması ve Geli tirilmesi 
Ortak Programı çerçevesinde 2006-
2009 yılları arasında altı pilot ilde 
uygulanan programın ardından ha-
zırlandı.

Bu kapsamda kadınların yerel 
karar alma süreçlerine ve karar me-
kanizmalarına katılımı artırılacak,
ya am ko ullarının iyile tirilmesine
yönelik stratejiler belirlenecek. Ka-
musal ve özel alanda kadınlar aley-
hine i leyen e itsizlikleri ortadan 
kaldırmaya yönelik olarak belirle-
nen çözüm önerileri kısaca öyle:

 – Borçlanma bedeli hizmet 
borçlanma tutarının sigortalı-
ya tebli  edildi i tarihten iti-
baren bir ay içinde ödenecek,

 – Borçlanılan süreler sigortalı
kadının ba vurdu u tarihte-
ki statüsüne göre sigortalılık
süresi olarak de erlendirile-
cek,

 – Borçlanma yapmak isteyenler 
bulundukları yerdeki Sosyal 
Güvenlik l ve Merkez Müdür-
lüklerine ba vuracaklardır.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye 
16.09.2010 tarih ve 2010/106 sayılı
uygulama genelgesinden ula ılabi-
linir.



I

Nazım Hikmet’in 1948’de Bursa 
Hapishanesi’ndeyken yazdı ı ünlü 
‘Ferhad ile irin’ oyunu, sanat ve 
emek arasındaki ili kiyi, ‘sanatın için-
deki eme i’ ve ‘eme in içindeki sanat’ı
tiyatro yoluyla anlatan kusursuz bir 
örnektir.

Nazım’ın kimi boyutlarını farklı-
la tırarak sahneye uyarladı ı masalın
kahramanı Ferhad, sarayları ve kö k-
leri kusursuzca biçimlendirilmi  ör-
gelerle ve sırrını açı a vurmadı ı özel 
renklerle süsleyen bir ‘nakka ’tır. ‘Za-
naatçı’ de il, ‘sanatçı’dır. Aradaki fark, 
ortaya konan eme in, bir i i gerektirdi-
i biçimde tamamlamaktan öte bir he-

defe yöneltilmesindedir. Ferhad, eme-
ini ‘kusursuz’a ula maya adamı tır.

Bu nedenle, ‘zanaat’ı ‘sanat’tan ayıran
o incecik çizgiyi gö üsledi i a amalar-
da, yemek içmek, dinlenmek, uyumak 
gibi ‘mola’ gerektiren edimleri unutup 
gidecektir. Ortaya koydu u emek, ek-
me ini kazanması için bir ‘araç’ de il,
ya amında temel ‘amaç’ olmu tur ar-
tık. Bir ba ka deyi le, varolu u eme-
iyle özde tir. Bu nedenle de Arzen 

diyarının biricik ‘nakka ’ıdır. Ülkenin 
ecesi Mehmene Banu’yu ve kızkarde i
irin’i bir anda kendine a ık ediveren 

gencecik Ferhad Usta…

Tiyatrodaki emek de benzer bir 
süreç içinde sınanmaktadır. Tiyat-
ro olayına katkıda bulunan oyuncu, 
sahneye koyucu, dekor, giysi, ı ık,
müzik, hareket tasarımcıları, dahası,

bu tasarımları uygulayan teknik ekip, 
aynı zorlu süreci a arak, bir ‘sanat ya-
pıtı’ üretmekle yükümlüdür. Bu a a-
mada farklı kaynakların üretti i eme-
in ortak bir duyarlıkta yo unla ması

beklenir. Amaçlanan sanatsal dizge-
nin aksamadan çalı abilmesi için sah-
ne olayının her boyutunun ‘kusursuz 
bütün’e ula tırılması gerekir. ‘Sanat’ 
i te o kusursuz bütüne yönlendirilmi
eme in üretti idir. a ırtıcı olan, fab-
rika ya da atölye üretiminde ‘kusurlu’ 
malların bir tarafa ayrılıp ayrı i lem
görmesine kar ın, tiyatro üretiminde 
böyle bir titizlik gösterilmeyi idir.
Bir ba ka deyi le, üstünde gerekti i
biçimde emek harcanmamı , bilineni 
yineleyen, ‘zanaatçı’ üretimi sayılabi-
lecek sıradan tiyatro çalı maları ‘sanat’ 
sayılabilmektedir. Tiyatro, tıpkı öteki 
sanatlar gibi, eme ini ‘kusursuz’a ada-
yabilmi  Ferhad Usta gibilerin sanatı
olmalıdır.

Nazım’ın oyununa dönelim… 
Mehmene Banu, umutsuzca a ık ol-
du u Ferhad’ın irin’e kavu masını,
‘çe melerinden irin akan’ Arzen diya-
rına su getirmek için Demirda ’ı del-
mesi ko uluna ba lar. Yıllarca süre-
cek, belki de hiç gerçekle meyecek bir 
i e emek harcamak demektir bu. Ne 
ki Ferhad, irin’e olan sevgisini Ar-
zen halkına duydu u sevgiyle bütün-
le tirmeyi ba aracak, bu kez eme ini
toplumun tüm bireylerinin esenli ine
adayacaktır. Narin desenlerin incelik-
li nakka ı Ferhad Usta, artık her gün 
yeri gö ü inleterek yüz batmanlık gür-
züyle kayalarda çentikler açan bir ta
kırıcıdır. Mehmene Banu öne sürdü ü
ko uldan vazgeçse de Ferhad yaptı ı
i ten caymayacaktır. Da ı delmek için 
harcadı ı emek, irin’e kavu ma öz-

lemiyle ba lantılı olsa da, artık tüm 
Arzenlileri kucaklayan yüce bir ama-
ca yönelmi tir. Ferhad’ın varolu u bir 
kez daha eme iyle özde tir. Nakka
Ferhad Usta’nın yerini alan ta  kır-
ma ustası Ferhad, tıpkı kö kün saçak 
altlarına desenler nak etti i günlerde 
oldu u gibi, yemeyi, içmeyi, dinlen-
meyi, dahası, ‘güne ’i görmeyi bile 
unutarak, tam on yıl boyunca günler 
boyu çalı mı , da ı bin adım delmeyi 
ba armı tır. Daha kaç yıl sürecektir 
bu i , bilinmez. Ferhad için önemi 
de yoktur. çinin, eme ini -yaptı ı i
ne olursa olsun- sanata dönü türdü-
ü noktadadır artık. Eme iyle gitti i

yönü dü leriyle, yaratıcılı ıyla süsle-
mektedir: Demirda  bütünüyle deli-
nip de Arzenliler suya kavu tu unda,
ilk çe meyi -kö klerin süsü geleneksel 
‘lale’ desenleri yerine- özgün ‘da  çiçe-
i’ nakı larıyla bezeyecektir.

Söz, ses, görüntü ve hareket yo-
luyla anlam üretme ve üretilen anla-
mı canlı oyuncular aracılı ıyla canlı
bir seyirci toplulu una iletme sanatı
olan tiyatro, bu özelli iyle, toplum 
vicdanını yansıtma, toplumun yararı-
nı gözetme, yansıttı ı dü ünce ve du-
yarlık düzeyiyle, toplumu daha ileriye 
götürmede seyirciyi yol gösterici olma 
i levini de üstlenmektedir. Bir ba ka
deyi le, tiyatronun ‘estetik’ kaygıları,
‘toplum yararını’ gözetme sorumlulu-
uyla bulu maktadır. Tıpkı Ferhad’ın,

estetik açıdan ‘kusursuz’ olanı yarat-
ma özlemi ile toplumsal açıdan ‘yarar-
lı’ olanı üretme tutkusunu uzla tıra-
bildi i gibi…

II

Oyun yazarlarımız, toplumun 
esenli i adına üretilmi  metinler 

Prof. Dr. Ay egül YÜKSEL
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aracılı ıyla Türk tiyatrosunda çe it-
li kilometre ta ları olu turmu tur.
Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana 
yazılmı  oyunların ‘emek’ izle ini çe-
itli boyutlarda i leyenlerin tümünün 

incelenmesi, kitap boyutunda bir ça-
lı ma gerektirir. Buna kar ın, yapıt-
lardan en ünlüleri ya da tiyatromuzda 
önemli akımlar içinde yer alanlar ara-
sında akla ilk gelenleri anmanın tam 
da sırasıdır.

Ekmek yedikleri kapıya olan ba -
lılıkları nedeniyle eme ini farkında
olmaksızın sömürücülere pe ke  çe-
kenleri uyaran sahne metinlerinin 
ba ında Orhan Kemal’den uyarlanan 
‘Murtaza’ gelmektedir. Görevine fab-
rika kurallarına ters dü en kızını dö-
verek öldürecek düzeyde ba lı olan 
bekçi Murtaza’dan Haldun Taner’in 
‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yapa-
rım’ oyununun Vicdani’sine, Ba ar
Sabuncu’nun ‘ erefiye’sindeki bek-
çi Sabri’ye, Oktay Arayıcı’nın ‘Nafile 
Dünyası’nın Komiser Ramazan’ına,
Vasıf Öngören’in ‘Zengin Mutfa ı’
oyunundaki A çıba ı Lütfü Usta’ya 
ula an oyunlarda nice memurun, i çi-
nin, ırgatın aldanmı lı ının altı çizil-
mektedir. Sermet Ça an’ın ‘Ayak Ba-
cak Fabrikası’nda ise aldanmı lık tüm 
bir köy halkı için geçerlidir.

Kadın eme inin sömürüsü ise 
stanbul konaklarında çalı tırılmak

üzere henüz çocukken küçük yerler-
den getirilen kızların dramını anla-
tan Musahipzade Celal’in ‘Gülsüm’ 
oyunuyla ba layarak Sevim Burak’in 
‘ te Ba te Gövde Kanatlar’ına, Ül-
ker Köksal’ın ‘Besleme’sine uzanır.
Bu çizgide Nazım Hikmet’in fabrika 
i çisi ‘Sabahat’inin ucuza giden eme i
yanında katlanmak zorunda kaldı ı
cinsel sömürü, Cahit Atay’ın ‘Sultan 
Gelin’inin yalnız eme ini de il ya a-
mını da sömüren Anadolu kırsal göre-
nekleri, Oktay Rifat’ın ‘Çil Horoz’unda 
ev i lerinde çalı an kadınların boyun 
e di i sömürü, Dinçer Sümer’in ‘Eski 
Foto raflar’ında sahipsiz Sevtap’ın ya-
am sava ımı, Vasıf Öngören’in ‘Asiye 

Nasıl Kurtulur’ oyununda her boyutta 
sömürülen Asiye’sinin serüveni yer 
alır.

Çarpık ekonomik düzende harca-
nan eme in kar ılı ını alamayanların

yüzle tikleri dram, Vedat Nedim Tör 
metinlerinden Cevat Fehmi Ba kut
oyunlarına, Orhan Kemal uyarlama-
larına, Turgut Özakman’ın ‘Ocak’ının,
Güner Sümer’in ‘Bozuk Düzen’inin, 
Ba ar Sabuncu’nun ‘Mutemet Ali Rıza
Bey’in Ya anmı  Hayat Hikayesi’nin, 
Vasıf Öngören’in ‘Almanya Defteri’nin 
aile ortamlarına uzanır. Bilgesu Ere-
nus ise ‘Nereye Payidar’ ve ‘Ortak’ 
oyunlarında ‘bireysel kurtulu ’ yolun-
da i çi kimli ine yara mayan seçimler 
yapanları uyarmaktadır.

Sömürü kar ısındaki emek gü-
cünü simgeleyen sahne ki ileri ara-
sında Nazım’ın Menofis’i öne çıkar.
‘Yusuf ile Menofis’ oyununun ço u
kahramanları Tevrat’tan alınmı tır.
Nazım’ın yaratmı  oldu u Menofis 
karakteri ise ‘hak’ kavramını bulan 
ilk ki i olarak tanıtılır. Menofis, Eski 
Mısır’ın firavunlar döneminde geçen 
oyunda, dev boyuttaki sa lam ta  ya-
pılara emek vermi  binlerce kölenin 
hakkını vermeyen sömürü düzenine 
ya amı pahasına kar ı çıkacaktır.

Recep Bilginer’in ‘ syancılar’ı ile 
Oktay Arayıcı’nın ‘Bir Ölümün Top-
lumsal Anatomisi’ oyunu topra ı
i leyen köylünün sömürülmesine 
son verecek toprak payla ımı, devlet 
tarafından yapılması beklenen ‘top-
rak reformu’ konularını irdeler. Erol 
Aksoy’un ‘Otlak’ı, Orhan Asena’nın
‘ eyh Bedreddin’i, Erol Toy’un ‘Pir 
Sultan Abdal’ı da sömürü düzenine 
kar ı çıkan oyunlar arasında yer alır.
Memet Baydur’un ‘Kamyon’unda ise 
‘kar ı çıkı ’ bireyseldir: Da  tepesinde 
bozulan kamyonun ba ında saatler-
ce beklerken, eme ini, arkada ları-
nın ambalajlarını açtı ı kutulardaki 
-oyuncak ayı, norkel, palet, vb. gibi 
da ba ında hiçbir i e yaramayan- bir 
dolu garip malzemeyi ta ımak için 
harcamı  oldu unu anlayan hamal 
Abuzer, i i oracıkta bırakacak, baba 
oca ının bulundu u da lara ula mak
istercesine yürüyüp gidecektir.

smet Küntay’ın ilk kez Ankara 
Sanat Tiyatrosu tarafından Rutkay 
Aziz’in rejisiyle sahnelenen ‘403. Kilo-
metre’ oyunu yol in aatında, ‘Alpagut 
Olayı’ ise kömür ocaklarında çalı an
i çiler üstünedir. Bir belgesel tiyatro 
çalı ması olan bu oyun Dostlar Tiyat-

rosu i çi kolunda çalı anlar tarafın-
dan, i çiler için yazılmı tır. 1969’da 
Çorum-Alpagut’taki kömür ocakla-
rında ya anmı  bir i çi eylemini anla-
tan oyun Ha met Zeybek’in elinde ilk 
biçimini almı , sonra da i çi kolunun 
ortak çalı ması olarak tamamlanmı -
tı.

1976’da Ankara Ça da  Sahne’de 
bir ba ka belgesel oyun olan ‘Grev’ 
sahnelendi. 1973 yılında Bursa’da bir 
otomotiv-montaj endüstrisi i yerinde
ba latılan grevin tüm ayrıntılarının
belgelerle de erlendirildi i bu yapı-
tı Nihat Asyalı kaleme almı , yazma 
sürecine Yusuf Da üstün de katkıda
bulunmu , çalı ma Yılmaz Onay’ın
rejisiyle seyirciye sunulmu tu. Oyun, 
görevleri ve hakları yasalarla belirlen-
mi  sendikalı sanayi i çilerinin hakla-
rını -1970’ler Türkiye’sinin ko ulları
içinde- yasalar çerçevesinde ne dere-
ceye dek savunabildi ini tartı mak-
taydı.

Toplumda ya anmı  gerçeklerin 
sahneye çıkarılmasının yaygın bir pra-
ti e dönü tü ü 1970’li yıllarda, Erkan 
Yücel’in kurdu u -turne düzeninde 
oyun sergileyen- Devrimci Ankara Sa-
nat Tiyatrosu’nda (DAST) sahnelenen 
‘Toprak’ oyunu Pazarcıklı köylülerin 
toprak a aları kar ısındaki sava ımı
üstüneydi.

Aynı dönemde Rana Cabbar’ın
rejisiyle AST tarafından sahnelenen, 
Ömer Polat imzalı ‘804 çi’ oyunu, 
Irak Petrol Boru Hattı dö eme i inde
Mannesman Werke AG adını ta ıyan
çok uluslu firma için çalı an Türk 
i çilerinin -kendilerine öteki yaban-
cı i çilerle aynı haklar sa lanmadı ı
için- 1975’te giri tikleri direni in de-
erlendirmesini yapmaktaydı.

Kimi zamansa ya anmı  gerçekler, 
yazarın dü  gücünü besleyerek, bütü-
nüyle özgün bir yapıtın üretilmesini 
sa lamı tı. Sermaye ile emek arasın-
daki çatı manın dramatik bir eyleme 
dönü tü ü 16-17 Haziran (1970) 
olayları, Vasıf Öngören’in birkaç yıl
sonra yazdı ı ‘Zengin Mutfa ı’ oyunu-
na esin kayna ı olmu tur.

Emek olgusuna odaklanmı  oyun-
lar sürecektir. Arzen diyarının tüm 
çe melerinden su akana dek...
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Solidarnosc 1980 yılının Eylül 
ayında Gdansk Tersanelerinde 

kurulmu  ba ımsız bir i çi sendika-
sıdır. 1980 yılının Temmuz ayında 
Polonya hükümeti a ır bir ekonomik 
kriz ile kar ı kar ıya kalır ve özellikle 
gıda ürünleri ba ta olmak üzere tüm 
ürünlere bir gece içinde yüzde 40’lara 
varan zamlar yapılır. Çalı anların üc-
retlerinde herhangi bir iyile tirme ya-
pılmaz. Halk temel ihtiyaçlarını kar-
ılayamayacak duruma gelir ve ülke 

genelinde örgütlü bir yapı olmaksı-
zın geni  katılımlı grevler ba lar.

O zamanlar Lenin Tersaneleri 
olarak bilinen Gdansk’daki tersane 
i çileri, sendikal aktivist olarak ün 
yapmı  vinç operatörü Anna Wa-
lentynowicz ile elektrik i çisi Lech 
Walesa’nın i ten atılmalarını protes-
to amacıyla bir araya gelirler ve 14 
A ustos tarihinde Gdansk’da büyük 

bir grev ba lar. Grevin sözcüsü daha 
sonra Polonya’nın ba ına geçecek 
i çi lideri Lech Walesa’dır. Hükümet 
tarafından ülke genelinde uygula-
nan sansür ve telefon ba lantıları-
nın kesilmesine ra men bazı basın
muhabirleri geli meleri Polonya ge-
neline ve Do u Blo una aktarmayı
ba armı  ve iki gün içinde grev tüm 
Polonya’ya yayılmı tır.

16 A ustos tarihinde ülkenin 
di er bölgelerinde olu turulan grev 
komiteleri Gdansk tersane i çileri ile 
birle erek “Birle ik Grev Komitesi’ni 
olu tururlar. Birle ik Grev Komi-
tesi, örgütlenme özgürlü ü, grev 
hakkı, siyasi hükümlülerin serbest 
bırakılması, sansür uygulamalarının
kaldırılması, ulusal sa lık sisteminin 
iyile tirilmesini içeren 21 maddelik 
talepler listesini açıklar. 18 A ustos
günü Szczecin Tersanesi Gdansk 

Solidarnosc “Dayanı ma”Solidarnosc “Dayanı ma”
Tersanesine katılır ve tüm Polonya 
sahil eridi greve dahil olur. Kısa bir 
süre sonra Polonya’daki tüm fabrika 
ve i yerleri kendi sendikalarını olu -
turarak Gdansk merkezli federasyo-
na katılırlar.

Hükümet bu harekete daha fazla 
kar ı koyamaz ve Gdansk’a bir ko-
misyon gönderir. Komisyon 3 Eylül 
tarihinde i çilerin taleplerini içeren 
bir anla mayı imzalar. Bu anla ma
“Gdansk Anla ması” olarak tarihe 
geçecektir.

17 Eylül tarihinde ulusal sendika 
merkezi “Solidarnosc” resmen ku-
rulur. Solidarnosc Sovyet Blo u’nun
ilk ba ımsız sendikal örgütüdür. 
De i imi arzulayan milyonlarca Po-
lonyalı sendikanın etrafına toplanır
ve Gdansk Anla masının ardından
iki yıl içersinde 10 milyon i çi örgü-
te üye olur.



Hakan SÜKUN
intdept@turkis.org.tr
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Moskova Gdansk Anla ması-
nı Polonya hükümetinin Polonya 
halkı üzerindeki kontrolünü kay-
betmesi olarak nitelendirir ve Po-
lonya hükümetine baskı yapmaya 
ba lar. Sovyetler General Wojciech 
Jaruzelski’yi yetkilendirir ve 13 Ara-
lık 1981 tarihinde Jaruzelski sıkıyö-
netim ilan ederek Walesa ve di er
yönetim kurulu üyelerinin de arala-
rında bulundu u 5 bin Solidarnosc 
üyesini tutuklattırır. Ülke genelinde 
devam eden grevler güç kullanılarak
bastırılır. Solidarnosc yasa dı ı ilan 
edilir ve kapatılır.

Solidarnosc liderlerinin tutuk-
lanmalarının ardından örgüt yeraltı
yapılanmasına yönelir. Radyo kuru-
lur ve 500’den fazla korsan yayın da-
ıtılır. Yeraltı hareketine uluslararası

destek artmakta ve Jaruzelski kınan-
maktadır. Dünya genelinde hiçbir 
hareket bu derecede destek alma-
mı tır. Amerika Birle ik Devletleri 
Ba kanı Ronald Reagan Polonya’ya 
yaptırımlar uygulamı  ve bizzat bu 
yaptırımlar neticesinde Polonya hü-
kümeti politikalarını yumu atmak
zorunda bırakılmı tır. CIA ve Ka-
tolik Kilisesi Solidarnosc’a para ve 
ekipman yardımında bulunmu  ve 
e itim vermi lerdir.

1982 Kasım ayında Walesa ser-
best bırakılır. Fakat bir ay sonra Hü-
kümet tekrar örgüte kar ı bir saldırı
ba latarak 10 bin üyeyi tutuklattırır.
22 Temmuz 1983’te sıkıyönetim kal-
dırılsa da sivil hak ve özgürlükler ile 
ilgili birçok kısıtlama devam eder. 
Polonya hükümetinin tüm engelle-
melerine ve ülkeden çıkmasına izin 
vermemesine ra men 5 Ekim 1983 
tarihinde Lech Walesa Nobel Barı
Ödülü’nü kazanır.

1985 yılında Mikhail Gorbachev 
Sovyetler Birli inde iktidara gelir 
ve tüm Do u Blo unu kapsayan ve 
gittikçe kötüle en ekonomik du-
rumdan ötürü bazı siyasi ve sosyal 
reformları hayata geçirmek zorunda 
kalır. Yüzlerce siyasi tutuklu serbest 
bırakılır.

1988 yılında Polonya ekonomisi 
iyice dibe vurmu tur. Uluslararası
yaptırımlar ve hükümetin gerekli re-
formları hayata geçirmemesi netice-
sinde gıda fiyatlarında tekrar büyük 
artı lar ya anır. 1980 yılında oldu u
gibi grev dalgaları Polonya’yı bir kez 
daha sarmı tır. Hükümet sonunda 
Solidarnosc ile masaya oturmayı ka-
bul eder. 6 ubat ile 4 Nisan 1989 
tarihlerinde Var ova’da yapılan res-

mi müzakereler “Polonya Yuvarlak 
Masa Görü meleri” olarak tarihe 
geçer.

Görü meler neticesinde Solidar-
nosc tekrar yasal statüye kavu ur ve 
bir takım sınırlamalar çerçevesinde 
genel seçimlere aday göstermesine 
izin verilir. Kısıtlı kaynaklarla seçime 
giren Solidarnosc 100 Senatör koltu-
unun 99’unu alır ve kendi temsilci-

si Tadeusz Mazowiecki’yi Ba bakan
seçer. Walesa Solidarnosc’dan ayrılır
ve ba kanlık seçimlerine katılır, bü-
yük bir oyla Aralık 1990 tarihinde 
Polonya Ba kanı seçilir.

Günümüzde Solidarnosc’un si-
yasetteki rolü sınırlı olup geleneksel 
sendikacılık rolüne geri dönmü -
tür. Örgütün 722 bin üyesi vardır.
722 bin üye 34 bölgesel örgüt ve 
16 ulusal i kolu birim sekreterli i
dahilinde örgütlüdür. Ulusal Dele-
geler Kongresi örgütün en üst yetki 
organıdır. Ulusal Delegeler Kongresi 
100 üyeden olu an Ulusal Komis-
yonu seçer. Ulusal Komisyon kendi 
içinden 16 üyeyi Ba kanlar Kuru-
luna atar. Ba kanlar Kurulu örgütü 
yönetir.

Solidarnosc ITUC, ETUC ve 
TUAC üyesidir.

Kısaca Polonya
Ba kent : Var ova
Nüfus : 38.115.000
Ki i ba ı GSMH : 17.900 USD
Toplam gücü : 16,860,00

sizlik Oranı : %12,8

gücünün Sektörler Arası Da lımı
Tarım : %16,1
Sanayi : %29
Hizmetler : %54,9
Gençlerde sizlik Oranı : %35,2
Sendikala ma Oranı : %15,6
Kadın gücü : %57,1
Uzun Dönemli sizlik Oranı : %6,1

Kaynak: OECD Stat Extracts, Nation Master

OPZZ
Polonya’daki di er bir sendika konfederas-

yonu ise OPZZ’dir. OPZZ, Solidarnosc’a kar ı
24 Kasım 1984 yılında Komünist Parti tara-
fından kurulmu  bir örgüttür. 1985 Haziran 
tarihinde Polonya’daki tüm sendikaların mal 
varlıkları OPZZ’ye aktarılmı tır.

OPZZ’nin 2,5 milyon üyesi bulunmaktadır
ve a ırlıklı olarak kamu sektöründe örgütlü-
dür. Hammadde ve Enerji, Üretim, E itim, Bi-
lim ve Kültür, Sa lık ve Sosyal Sigorta, Tarım
ve Gıda, n aat ve Ormancılık, Belediyeler, Ko-
operatifler, Ticaret ve Hizmetler, Ula tırma, De-
miryolları ve Haberle me olmak üzere toplam 
12 i kolunda 90 i kolu sendikasını bünyesinde 
barındırır. OPZZ, ITUC ve ETUC üyesidir.



Asgari ücret, i çi ve ailesinin 
günün ekonomik ve sosyal 
ko ullarına göre insanca ya-

amasını mümkün kılacak, insanlık
onuruyla ba da acak bir ücret olarak 
tanımlanmaktadır. Bu yönüyle asgari 
ücret, bir üretim faktörü olarak eme-
in bedeli olmanın ötesinde insanın

ya aması, varlı ını sürdürmesi için 
gerekli gelir kayna ı olarak kabul 
edilmektedir. Asgari ücret çalı anla-
rın dü ük ücretlere kar ı korunmasını
sa layan en etkin sosyal politika araç-
larından birisidir.

Anayasa’nın 55. maddesinde dev-
lete “Çalı anların yaptıkları i e uygun 
adaletli bir ücret elde etmeleri ve di er
sosyal yardımlardan yararlanmaları
için gerekli tedbirleri alma” görevi ve-
rilmekte ve “Asgari ücretin tespitinde 
çalı anların geçim artları ile ülkenin 
ekonomik durumu da göz önünde bu-
lundurulur” denmektedir.

 Yasası asgari ücreti “ çilere nor-
mal bir çalı ma günü kar ılı ı olarak 
ödenen ve i çinin gıda, konut, giyim, 
sa lık, ula ım ve kültür gibi zorunlu 
ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden 
asgari düzeyde kar ılamaya yetecek üc-
ret” olarak tanımlamaktadır.

Konuyla ilgili yönetmelikte ise as-
gari ücretin pazarlık ücreti olmadı ı,
i çinin geçimini sa layacak, yasa ve 
yönetmeliklere uygun, bilimsel, ob-
jektif yöntemler ve güvenilir verilerle 
tespit edilen taban ücreti oldu u ifade 
edilmektedir.

Asgari ücret, i  sözle mesi ile çalı-
an ve i  yasaları kapsamında olan ve 

olmayan her türlü i çinin ekonomik 
ve sosyal durumlarının düzenlenmesi 
için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
tarafından belirlenmektedir. Komis-
yon ücretin belirlenmesinde; ülkenin 
içinde bulundu u sosyal ve ekonomik 
durumu, ücretliler geçinme endeks-
lerini, bu endeksler yoksa geçinme 
endekslerini, fiilen ödenmekte olan 
ücretlerin genel durumunu ve geçim 

artlarını da göz önünde bulundur-
makla yükümlüdür ve kararların bu 
unsurlar gözetilerek alındı ı varsayıl-
maktadır.

Ancak Komisyonun i çi kesimini 
olu turan temsilciler, karar olu turu-
lurken objektif kriterler yerine i ve-
ren-hükümet oy çoklu unun belirle-
yici oldu unu ileri sürmekte genellikle 
alınan karara muhalif olmaktadır.

Kamu hizmetlerinin yerine geti-
rilmesi için devlet istihdamda bulun-
makta ve kamu kesiminde “memur” 
olarak görev yapan kamu çalı anlarına
bütçeden ödemede bulunulmaktadır.
Kamu çalı anlarına aydan aya yapılan
ödemeler “maa ” olarak tanımlanmak-
tadır.

657 sayılı Devlet Memuru Kanu-
nunun 147. maddesinde memurların
aldı ı aylık; memurlara hizmetlerinin 
kar ılı ında, kadroya dayanılarak ay 
itibariyle ödenen parayı ifade etmek-
tedir.

657 sayılı kanunun 164. madde-
sinde; aylı ın ödeme zamanı ve esas-
ları u ekilde belirtilmekte: Memur-
lara aylıkları her ayın ba ında pe in
ödenece i Emekliye ayrılma ve ölüm 
hallerinde o aya ait pe in ödenecek 
aylıkların geri alınamayaca ı vurgu-
lanmaktadır.

Sözle meli personelin ücretleri 
sözle me artlarına göre; geçici perso-
nelin gündelikleri gün hesabıyla haf-
ta veya ay sonlarında ödenece i ifade 
edilmektedir.

çi ile memurun çalı ma ko ulla-
rı ile gelirleri sürekli olarak birbiriyle 
kıyaslanmaktadır. Toplu sözle me ve 
grev hakkından istihdam güvencesi-
ne, ödemelerin türünden düzeyine 
kadar birçok konuda tartı ma konusu 
yapılmaktadır. Tartı ma konularından
birisi de i çinin ve memurun almakta 
oldukları en dü ük ücret/maa  düzeyi 
ve aradaki farklılıktır.

Ücret/aylık çinin eme inin kar ı-
lı ı olarak aldı ı ücret ile memurların
aldıkları maa  arasında belirgin fark-
lılıklar görülmektedir. Asgari ücret, 
i çilerin hem fizyolojik hem de sosyal 
ihtiyaçlarını kar ılayacak düzeyde ol-
madı ı ifade edilmektedir.

çiler ile memurların farklı sta-
tüye sahip olması, devletin daha çok 
memurların lehine yönelik yakla ım-
lar geli tirmesi, i çilerin tam emek-
lerinin bedellerini alamaması i çiler
ile memurlar arasındaki derin çizgiyi 
daha da belirginle tiriyor. statistikle-
re göre; 2010 lk Dönem (Ocak-Hazi-
ran) asgari net ücret oranı 16 ya ında
büyükler için 577,53TL iken 16 ya ın-
dan küçükler için 499,62TL’dir. kinci
Dönemde de durum pek parlak de il.
2010 kinci Dönem (Temmuz-Aralık)
asgari net ücret oranı 16 ya ından bü-
yükler için; 599,58TL iken 16 ya ın-
dan küçükler için ise 518,97 TL’dir.

En dü ük memur maa ı ise; 1.044 
TL. Bir memur evini geçindirmek 
için çok sıkıntı çekmese de i çi için 
bu durum geçerli görünmemekte-
dir. E er 4 ki ilik bir ailede yalnızca
biri çalı ıyorsa ve e er bu çalı an ki i
i çi statüsündeyse alaca ı 577,53TL 
aile fertlerinin temel gereksinimleri-
ni kar ılamayacak kadar az bir emek 
kar ılı ı. çilerin emekleri kar ısında
verilen bu ücret onların emeklerini 
sömürmekten ba ka bir anlam ta ı-
mamaktadır. Bunun içinde sendikalar 
sosyal politikalar uygulayarak i çilere
insanlık onuruna yara ır bir hayat ver-
meye çalı maktadırlar. Hükümet de 
her ne kadar i çinin yanındayız dese 
de bu özde de il sözde bir destek ek-
linde gerçekle mektedir.

Bilindi i üzere asgari ücret; teknik 
bir konudur ve teknik bir konu üze-
rinde de pazarlık yapılmaz. Yapılacak
her pazarlık i çinin biraz daha eme-
inin sömürüldü ü ifade etmektedir. 

Hükümetimiz bu konuda gereken 
önemi göstermelidir. çiyi çıkmaza
götürecek kararlar almamalıdır.

Krizin te et geçti i söylense de 
bu durumdan en çok zarar görenler 
emekçiler olmu tur. Hükümet emek 
sömürüsünün önüne geçmeli ve istih-
damı artıracak önlemler almalıdır. Bu 
önlemleri alırken de memur i çi ayrı-
mını belirginle tirecek kararlar alma-
malıdır. Memur kesiminin daha rahat 
ya amasını sa lamak üzere alınan her 
karar i çileri daha kötü hayat ko ulla-
rına sürüklemekten ba ka bir anlam 
ta ımamaktadır. Hükümetin görevi bu 
dengeyi sa layabilmektir.

Pelin ÜSTÜNDA
Kocaeli Üniversitesi BF Ö rencisi
TÜRK-  Stajyeri
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Geçmi te yapılan uygulamalar me-
murların aleyhine iken imdi bu du-
rum geçerlili ini yitirmi tir.

Asgari ücret uygulamasıyla ilgili 
geçmi te görülen durumda özellikle alt 
derecedeki memurları yakından ilgi-
lendiren bir konudur. Alt derecelerde 
çalı an memurların aylıkları genellikle 
i çiler için tespit edilen asgari ücretten 
az olmu tur. Devlet memurunun tes-
pit edilen asgari ücretten daha dü ük
aylık alması, dengesiz uygulamadır.
Bu durumu önlemek bakımından,
Devlet Memurları Yasası’nda geçmi te
düzenleme yapılmı tır. Düzenlemede 
“Bu kanun gere ince ödenecek asgari 
aylık tutarı,  Kanunu gere ince i ler
için tespit olunan asgari ücretin aylık
tutarından a a ı olamaz. Ödenecek ay-
lık tutarının asgari ücret tutarından az 
olması halinde aradaki fark tazminat 
olarak ödenir” hükmüne yer verilmi -
tir. Yasal asgari ücret yükseltildi inde
tekrar bir yasal düzenleme yapılma
yoluna gidilmi tir ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 146. madde-
sinin son fıkrasında; “Bu Kanun ge-
re ince ödenecek aylık, taban aylı ı,
kıdem aylı ı zam ve tazminatlar ile 
di er ödemeler toplamının brüt tutarı,
bulunulan yerde  Kanunu gere ince
i çiler için tespit olunan asgari ücretin 
aylık tutarından az olamaz, az olması
halinde, aradaki fark memurun di er
özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin 
tazminat olarak ödenir’’ eklinde be-
lirtilmi tir.

Bu düzenlemenin yapılması ile gü-
dülen amaç; yasal asgari ücret ile en 
dü ük memur maa ı arasında olu abi-
lecek farklılı ı gidermeye çalı maktır.
Son yıllarda asgari ücret düzeyi ile en 
dü ük memur maa ı arasında asgari 
ücretli aleyhine bir dengesizlik ortaya 
çıkmı tır. Düzenlemelerle bir tarafın
durumunu iyile tirirken di er taraf 
ma dur bırakılmamalıdır.

Devlet sosyal devlet anlayı ıy-
la hareket etmelidir. Memurların u
anki maa ı i çilerin ücretlerinin 2 katı
kadardır. Bu durum sendikalar tara-
fından adaletsizli in temel ta ı olarak 
belirtilse de hükümet i çilerin kana-
yan yarasına hala çare bulamamı tır.
Çalı ma hayatına yeni bir vizyon, yeni 

bir anlayı  getirmekten kastedilen 
e er yeni bir adaletsizlik yaratmaksa 
bu yöntemlerden uygulanmadan vaz-
geçilmelidir. Hükümet sosyal devlet 
anlayı ını tek yönlü de il herkesi kap-
sayacak ekilde muhafaza etmelidir. 
Geçmi te durum memurların aleyhine 
iken devlet korumacı pozisyonuna ge-
çip memurun mü kül duruma dü me-
sini engellemi tir. imdi de aynı titiz-
li i i çilere de göstermelidir.

En dü ük memur maa ları ve asga-
ri ücretin yıllara göre oranlarına baktı-
ımızda aradaki rakamsal farklılık ön 

plana çıkmaktadır.

2005 yılından itibaren “YEN
TÜRK L RASI” kullanılmaktadır. 2008 
yılından itibaren “TÜRK L RASI” kul-
lanılmaktadır.

Tabloda da açıkça görülüyor ki 
asgari ücretle en dü ük memur maa-
ı arasındaki farklılık yıllar geçtikçe 

daha da belirginle iyor. 1989 yılında
memurların aldı ı en dü ük ücret as-

gari ücretten yüzde 67 fazla iken 2010 
yılında bu oran yüzde 81’e çıkmı tır.
Bu tutarsızlıktan en çok zarar gören i -
çiler insan onuruna yara ır bir ücrette 
çalı tırılmalıdır. Hükümet e er çalı -
ma düzenine yeni bir vizyon ve misyon 
katacaksa bu vizyondan en çok asgari 
ücretle çalı tırılan i çiler yararlanmalı-
dır. Hükümet sosyal devlet anlayı ıyla
hareket etmelidir. Asgari ücret bugün 
i çinin geçimini sa layan ücret de il
sefalet ücreti olarak ifade edilmekte-
dir. çiye verilecek net asgari ücret 
onun temel ihtiyaçlarını kar ılayacak
düzeyde olmalıdır. Yapılacak asgari 
geçim indirimi bekar i çi baz alınarak
yapılmalıdır. Temel gıda maddelerinin 
fiyatlarında meydana gelen artı lar
asgari ücretle geçinen i çinin hayatı-
nı daha da olumsuz etkilemektedir. 
Hükümet sendikaların sosyal politika 
uygulamalarını görmezlikten gelme-
meli ve sendikalar ile birlikte hareket 
etmelidir.

 Net Net En Dü ük
 Asgari Ücret Memur Maa ı
Yıllar (TL/Ay) (TL/Ay)

1989 107.245 179.848
1990 194.591 284.934
1991 364.978 593.300
1992 676.881 1.146.600
1993 1.189.769 1.978.750
1994 2.062.100 3.275.500
1995 3.738.664 7.098.083
1996 7.966.467 15.288.000
1997 16.222.516 31.959.000
1998 28.473.718 56.187.750
1999 63.125.955 96.271.000
2000 83.736.900 131.079.500
2001 102.508.703 183.532.000
2002 173,91 356,54
2003 226,00 421,35
2004 310,66 481,48
2005 350,15 540,34
2006 380,46 663,34
2007 411,09 733,06
2008 492,41 937,45
2009 536,81 1.018,82
2010 587,85 1.064,34

Kaynak: Net asgari ücret; TÜRK- , net memur maa ı KAMU-SEN
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Türkiye Bankalar Birli i (TBB) 
üyesi bankalara son bir yılda

adeta ikâyet ya dı. TBB nezdinde 1 
Eylül 2007 tarihinde ba lanan Mü -
teri ikâyetleri Hakem Heyeti uygu-
laması kapsamında gelen mü teri
ikâyeti adedi 14 A ustos 2009-14 

A ustos 2010 tarihleri arasında ge-
çen yıla göre yüzde 52 artı  gösterdi.

Bir önceki yıl bin 552 ikâyet
ba vurusu heyetin önüne gelirken 
bu rakam bu yıl 2 bin 322’ye yüksel-
di. Heyete en çok ikâyet yüzde 39 
(912) ile ücret ve komisyonlardan 
gelirken, yüzde 10 (224) ile ope-
rasyonel hata ve uygulamalar ikinci 
sırada yer aldı. Di er ba lı ı altında
yer alan 911 ba vurunun ise yüzde 
33’ü borca itiraz, yüzde 22’si bilgi, 
belge ve kredi talebi, yüzde 14’ü 
ise kampanya ve promosyonlardan 
oldu. ikâyetlerin yüzde 7’si kredi 
kartı harcama itirazları, yüzde 6’sı
talimatlı i lemler yüzde 3’ü personel 
ikâyetleri, yüzde 4’ü ATM ve teknik 

arızalardan olu tu.

Banka kartları ve kredi kartlarına 
ili kin ikâyet ba vurusunun payı
bir önceki yıl 819 iken bu yıl bu 
rakam bin 76’ya yükseldi. Bankalar 
Birli i nezdindeki Hakem Heyeti’ne 
gelen ikâyetler böyle olurken, 
Heyet dı ında do rudan Bankalar 
Birli i üyesi bankalara gelen ikâ-
yetlerde de patlama ya andı. 1 Ha-
ziran 2009-31 Mayıs 2010 tarihleri 
arasında Birlik üyesi bankalara tam 
3 milyon 84 bin 7511 ikâyet geldi. 
Birlik üyesi bankalara gelen ikâyet-
lerin 2 milyon 92 bin 298’i banka ve 
kredi kartları için olurken, 123 bin 
247 ikâyet tüketici kredileri, 869 
bin 206 ikâyet ise di er bankacı-
lık ürün ve hizmetleri için yapıldı.
Mü teri ikâyetleri Hakem Heyeti 

Kredi Kartı ikayetleri Giderek Artıyor
Bankalar Birli i Hakem Heyeti’ne gelen ikayetler

önceki yıla göre yüzde 52 arttı.

Bankalar Birli i üyesi bankaların
temsilcilerinden olu uyor.

Türkiye Bankalar Birli i nezdin-
de 1 Eylül 2007 tarihinde ba lanan
Mü teri ikâyetleri Hakem Heyeti 
uygulaması kapsamında 14 A ustos
2010 tarihine kadar gelen ikâyetle-
rin 4 bin 772’si de erlendirildi. Uy-
gulamanın ba langıcından itibaren 
alınan 4 bin 772 ikâyetin 998’i ise 
hakem heyetine iletildi. Hakem he-
yetine iletilen ba vuruların yüzde 
64’ü (639’u) mü teri lehine sonuç-
landı.

Gıda Pahalılı ında Ba a Oynuyoruz
OECD ile FAO’nun (Gıda ve Tarım Örgütü) birlikte hazırladı ı

2010-2019 Tarımsal Görünüm Raporu’na göre, Türkiye 2008 ve 2009 
yıllarında OECD ülkeleri arasında gıda fiyatlarında, yanarda  ve eko-
nomik krizleriyle ünlü zlanda’dan sonra en fazla artı  görülen ülke 
oldu. Ekonomik birli i ve Kalkınma Örgütü (OECD), “Sürdürülebi-
lir büyümeye ula ıldı ında, 2019’a do ru AB ve ABD ekonomilerinde 
sırasıyla yıllık yüzde 2 ve yüzde 2.5, Kore, Türkiye ve Avustralya gibi 
di er kimi OECD ülkelerinde daha hızlı büyüme bekleniyor” de er-
lendirmesinde bulundu. OECD bölgesi içinde Meksika, Japonya ve 
Türkiye’nin GSY H’da en büyük dü ü lere maruz kaldı ı belirtildi.

OECD ile FAO’nun birlikte hazırladı ı rapordaki verilere göre 
2008 yılında zlanda’da toplam enflasyon yüzde 12.65, Türkiye’de 
yüzde 10.44 olarak ölçüldü. Fiyat artı  hızında üçüncü sırada yer alan 
Çek Cumhuriyeti’nde ise enflasyon yüzde 6.34 oldu. 2009 yılında
OECD’de toplam enflasyon birincisi, yüzde 12.04 fiyat artı ıyla yine 
zlanda oldu.

Geçen yıl OECD enflasyon ikincisi Türkiye yüzde 6.25 fiyat artı ı
ya adı. Üçüncü sırada ise yüzde 5.30 hayat pahalılı ı artı ı ya ayan
Meksika yer aldı. Gıda fiyatlarındaki de i im açısından ise Türkiye 
2008 yılında 30 OECD ülkesi arasında yine zlanda’dan sonra ikinci sı-
rada yer aldı. zlanda’da gıda fiyatlarında artı  yüzde 15.99, Türkiye’de 
ise yüzde 12.79 oldu. 2008’de gıdada en fazla fiyat artı ı görülen üçün-
cü ülke ise yüzde 10.40 ile Macaristan oldu. Rapora göre 2008 yılında
OECD ülkeleri arasında yapılan gıdanın harcamalardaki payı sırala-
masında Türkiye yüzde 28.6’lık oranla birinci sırada yer aldı.
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Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı tara-
fından 2009 yılında yapılan gıda

analizlerinde sa lı ımızı tehdit eden 
analiz sonuçları bulundu. Ancak tü-
keticilerin sa lı ını tehdit eden bu 
analiz sonuçları dikkate alınarak Ta-
rım ve Köyi leri Bakanlı ı’nın hangi 
önlemleri alındı ı bilinmiyor. Tüke-
ticilerin evrensel haklarından olan 
sa lık hakkı ile bilgilenme hakkının
gere i Bakanlıkça yerine getirilmi-
yor. Tüketicilerin sa lı ını tehdit 
eden gıda firmaları tüketicilere ve 
kamuoyuna açıklanmıyor. Böyle 
olunca da tüketicilerin önlem alması
olanaklı de ildir.

A a ıda, Tarım ve Köyi leri
Bakanlı ı’nın 2009 yılı Denetim 
Programı içerisinde tüketicilerin 
sa lı ı için tehlikeli olan Analiz So-
nuçları Tablosu okurlarımızın gö-
rü lerine sunulmu tur.

Yapılan analizlerde kırmızı toz 
ve pul biberde, kuru incirde ve kuru 
incir ezmesinde, ballı çerez örnekle-
rinde kanser etkisi bulunan bir çe-
it küf olan aflatoksin maddesinin 

bulundu u görüldü. Aynı ekilde,
birçok bitkisel ürün analizinde çok 
tehlikeli ve do rudan kanser etkisi 
olan zirai ilaç kalıntısı (pestisit) bu-
lundu.

Beyaz peynir ve di er süt ürün-
lerinde, tavuk, hindi etleri, hazır
yemeklerde mikrobiyolojik yönden 
uygunsuzluklar görüldü. Birçok bal 
ve pekmezde taklit ve ta i  yapıldı-
ı saptandı.

Bazı bebek mamalarında kur un
bulundu. Ancak, daha sonra Bakan-
lık bir açıklama yaparak bu sonucun 
yanlı lıkla denetim tablosuna yansı-

dı ını ve daha sonra da düzeltildi i-
ni açıkladı.

Bakanlık Sorumluluktan Kaçıyor

Tüketicilerin evrensel ve yasal 
hakları olan sa lık hakkı ile bilgi-
lendirilme hakkı hiçe sayılıyor. Sa -
lıksız gıda maddelerine ait analiz so-
nuçları hakkında Tarım ve Köyi leri
Bakanlı ı tarafından bilgilendirilme-
yen her ya  grubundaki tüketicilerin 
sa lı ı tehdit altında bulunuyor.

Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı’nın,
4703 sayılı Ürünlere li kin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygu-
lanmasına Dair Kanun ile Ürünlerin 
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair 
Yönetmelik hükümlerine göre, gü-
vensiz gıda maddelerinin piyasaya 
sürülmesinin yasaklanması, piyasa-
ya sürülen ürünlerin toplatılmasının
sa lanması görevi bulunuyor. Tarım
ve Köyi leri Bakanlı ı bu görevlerini 
yeterince ve gere ince yerine getire-
miyor.

Bu mevzuata uygun olarak, piya-
saya sürümü yasaklanan ve piyasa-
dan toplatılan güvensiz gıda madde-
leri konusunda alınan bu önlemler 
hakkında tüketicilerin bilgilendiril-
me zorunlulu u bulunuyor. Buna 
göre, yasaklanan ve toplatılan gıda

maddelerine ili kin gerekli bilgile-
rin ülke genelinde da ıtımı yapılan
iki gazete ile ülke genelinde yayın
yapan iki televizyon kanalında ilanı
suretiyle risk altındaki tüketicilere 
duyurulması gerekiyor. Ancak, Ta-
rım ve Köyi leri Bakanlı ı bu görev 
ve sorumlulu unu da yerine getir-
miyor.

Tüketici Hakları Derne i, tü-
keticiler adına Tarım ve Köyi leri
Bakanlı ı’na ça rıda bulundu. Yapı-
lan ça rıda unlar belirtildi:

Tüketicinin sa lık hakkı ile bil-
gilenme hakkına saygı göstererek 
yasal görev ve sorumlulu unuz ge-
re ince;

 – Denetimlere ve analizlere a ır-
lık verilsin.

 – Güvensiz ve sa lıksız gıda
maddelerinin piyasaya arzı
yasaklansın.

 – Piyasadaki güvensiz gıda mad-
deleri toplatılsın.

 – Piyasaya arzı yasaklanan ve 
piyasadan toplatılan güven-
siz gıda maddeleri hakkında
tüketiciler eksiksiz ve do ru
olarak, zaman geçirilmeden 
basın ve yayın yoluyla bilgi-
lendirilsin.

Tüketici Hakları Derne i:

Sa lı ımızı Tehdit Eden Gıda
Firmaları Açıklansın



I. Giri

Ülkemizde kayıt dı ı çalı manın
nedenleri sanıldı ından daha çok ve 
karı ıktır. Kayıt dı ı istihdamın ne-
denleri genelde birbirini etkiler ve 
birlikte gerçekle ir. Bu nedenle de 
kayıt dı ı istihdamın genelde tek bir 
nedeni yoktur dolayısıyla sorunun 
çözümü de nedenleri oranında ka-
rı ıktır.

Kayıt dı ı çalı manın önlenebil-
mesi için, toplumun yapısı, gelirin 
da ılımı, sosyal yardım sistemi ve 

kamu harcamalarına bakı ın analiz 
edilmesi gerekir.

Kayıt dı ı çalı ma, kayıt dı ı
ekonomi ile yakından ba lantılıdır.
Küreselle me ve ekonomik krizler 
kayıt dı ı çalı mayı son yıllarda iyice 
artırmı tır.

Hızla artan nüfus, plansız bir e-
kilde kentle me olgusu ve i gücü ar-
zının artması ile kronikle en i sizlik
alınan çe itli önlemlere kar ın, ka-
yıt dı ı çalı manın artmasına neden 
olmaktadır. 1980 sonrasında gelir 
da ılımının bozulması ve yoksullu-
un artması da kayıt dı ı istihdamın

önemli nedenlerinden birisidir. Prim 
ödeme kabiliyeti olmayan yoksul in-
sanlar kayıt dı ında çalı an kesimin 
önemli bir kısmını olu turmaktadır.

Di er taraftan, dünya genelinde-
ki küreselle me e ilimleri ve a ırıla-

an rekabet, maliyetlerin makinele-
erek hızla dü ürülmesine ve üretici 

birimlerin maliyetlerini dü ürmek
amacıyla küçülmelerine ve post-for-
dist düzende örgütlenmelerine yol 
açan bir yapılanmayı beraberinde 
getirilmi tir. Sonuçta standart dı ı
çalı ma ekilleri ortaya çıkmı tır.
Eve i  verme, ta eronla ma, tele ça-
lı ma gibi uygulamalar ülkemizde 
de giderek yaygınla maktadır.

çi ve i veren üzerindeki is-
tihdama ili kin mali yükler, i yeri
açma ve i letme ile ilgili bürokratik 
i lemlerin fazlalı ı ve karı ıklı ı,
markala amama ve dünyada rekabet 
edememe de kayıt dı ı istihdamın
önemli nedenlerinden birisini olu -
turmaktadır.

Ayrıca sosyal yardım sistemin-
den yerli yersiz nemalanan önemli 

Erkan KARAARSLAN
Maliye Bakanlı ı Muhasebat Ba kontrolörü
SGK Kurumsal Geli im ve Ortak Veri Tabanı
Daire Ba kanı
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bir toplum kesiminin bulunması ve 
bu yardımlardan yararlanmanın ba -
ta gelen artının çalı mama olması
kayıt dı ı istihdama neden olmak-
tadır.

Çok sık çıkarılan af kanunları ve 
borçların silinmesi veya yapılandır-
ması da, denetimin etkinsizli i ve 
cezaların etkisizli i ile birlikte kayıt
dı ılık konusunda tarafları cesaret-
lendirmektedir.

Biz bu çalı mada kayıt dı ı istih-
damın belki de en önemli nedenle-
rini olu turan sosyal nedenleri ince-
leyece iz.

II. Göç ve Çarpık Kentle me

Bilindi i üzere, ülkemizde kır-
dan kente göç, 1950’li yıllarda ba la-
mı tır. Kırsal alanda, tarımda artan 
nüfusun aynı oranda artmayan ta-
rım arazisine getirdi i baskı, tarımın
makinele mesi (emek verimlili inin
artı ı) ile birle mesi sonunda, kırda
emek fazlası olu mu , bu durum 
da kırdan kente bir göç hareketini 
ba latmı tır. Aynı zamanda, kent 
civarlarında geli mekte olan sanayi-
nin emek talebini kentlerde ya ayan
kesim kar ılayamadı ından, yeni ge-
li mekte olan sanayinin emek talebi-
nin kırsal kesim açısından bir çekim 
olu turması söz konusu olmu tur.1

Köylerde ya ayan nüfusun ço-
unun yoksul olması, tarımsal üre-

timdeki verim dü üklü ü, ekilen 
toprakların çok parçalı olması, ma-
kineli tarımın artması, tarımda insan 
gücüne olan ihtiyacın azalması, köy-
lerdeki alt yapı ve sosyal hizmetle-
rin kentlere göre daha az olması ve 
tarım dı ı alanlarda yeterli istihdam 
imkânlarının bulunmaması nede-
niyle köylerden kentlere do ru hızlı
ve yo un bir göç olmu tur.

1950’lerin ba ında ülke nüfusu-
nun ancak dörtte birine yakın bir 
kesimi kentlerde ya arken, bu oran 
günümüzde yüzde 60’ın üzerine 
çıkmı  durumdadır. 2007 yılı sonu 
itibarı ile yapılan hane halkı istatis-

tik bilgilerine göre ülkemizdeki nü-
fusun yüzde 63’ü kentlerde, yüzde 
37’si kırsal alanda ya amaktadır.2

Plansız ve yo un bir ekilde ya-
anan göç sebebi ile kentlerde plan-

lı bir geli me sa lanması mümkün 
olamamaktadır.

Ülkemizde 1950’li yıllarda ba -
layan sosyoekonomik de i iklikler
neticesinde kırsal alandaki yerle im
yerlerinden kentlere do ru gerçek-
le en iç göç, kırda ya anan yoksul-
lu un kentlere ta ınmasına ve biçim 
de i tirmesine de neden olmu tur.
Kentlerde ya anılan sosyal dı lanma
ve yoksulluk etrafında geli en top-
lumsal sorunların büyük bir bölü-
mü, yoksullu un kırdan kente göç-
mesinin sonucudur.

Yirminci yüzyılın son çeyre in-
de Türkiye genelinde toplam nüfus 
içinde göç eden nüfusun payında
artan bir e ilim gözlenmi tir. 1975-
1980 döneminde toplam nüfusun 
yüzde 9,3’ünü olu turan 3,6 milyon 
ki i göç etmi  iken, 1995-2000 dö-
neminde nüfusun yüzde 11’ini te kil
eden 6,7 milyon ki i göç etmi tir.3

Toplam göçler içinde iller arası
göç edenlerin payının azaldı ı, il içi 
yerle im yerleri arasında göç eden-
lerin payının arttı ı gözlenmi tir.
1975-2000 döneminde toplam göç-
ler içinde iller arasında göç edenle-
rin payı 75,3’den yüzde 71,5’e geri-
lemi , il içi yerle im yerleri arasında
göç edenlerin payı da yüzde 24,7’den 
yüzde 28,5’e çıkmı tır.4

1965-2000 döneminde yılda 2,7 
ile 4,8 milyon ki i arasında olmak 
üzere, bu dönemde toplam 21,1 mil-
yon ki i iller arasında ikametgâh-
larını de i tirmi tir. Kırdan kente 
göçlerin daha fazla oldu u eklinde
bir görü  hakim olmasına ra men,
1975-2000 dönemindeki göçlerin 
yarıdan fazlası ehirden ehire göç-
ler eklinde olmu tur.5

1995-2000 döneminde 12 ve 
daha yukarı ya taki göç etmi  ki i-

lerin büyük ço unlu u hizmetler ile 
ilgili ekonomik faaliyetlerde bulun-
maktadır. Göç etmi  ki ilerin yüzde 
61,06’sı hizmetler, yüzde 14,79’u 
sanayi ve yüzde 24,15’i ziraat, or-
mancılık, balıkçılık ve avcılıkla ilgili 
alanlarda faaliyette bulunmaktadır.
1995-2000 döneminde 12 ve daha 
yukarı ya taki göç etmi  ki ilerin
büyük ço unlu u ücretli, maa lı
veya yevmiyeli olarak çalı maktadır.
Göç etmi  erkeklerin yüzde 80,93’ü, 
kadınların ise yüzde 50,01’i ücretli, 
maa lı veya yevmiyeli olarak çalı -
maktadır. Erkeklerin sadece yüzde 
5,57’si ücretsiz aile i çisi olarak fa-
aliyette bulunmakta iken, kadınla-
rın yüzde 44,95’i ücretsiz aile i çisi
olarak faaliyette bulunmaktadırlar.
ehre göç edenlerin büyük bölümü 

ücretli, maa lı veya yevmiyeli olarak 
kayıt dı ı çalı maktadır.6 Özellik-
le büyük kentlere göç, bir yandan 
gecekondula mayı artırırken di er
yandan gayrıresmi (enformel) sek-
törü olu turmaktadır. Göç çe itli e-
killerde do rudan ya da dolaylı ola-
rak kayıt dı ı çalı maya ve kayıt dı ı
ekonomiye neden olmaktadır.7

Ülkemizde 1950-70’ler döne-
minde, özel sektörün, büyük ölçüde 
kentlerdeki arazi mülkiyeti sorun-
larından dolayı, konut alanına yo-
un olarak girmedi i, bunun yerine 

enerjisini sanayide yo unla tırmı
oldu unu görmekteyiz. Sanayi ya-
tırımlarında ise, yurtdı ından gelen 
teknolojinin maliyetinin ucuz emek 
ile dengelenmesi ihtiyacı bulunmak-
taydı. Ucuz eme i ise, kentlere göç 
eden ve büyük ölçüde kamu ara-
zisinde, gecekondularda ya ayan,
ço u enformel çalı an, kesimler sa -
lamaktaydı.8 Dolayısıyla, büyük kent 
merkezlerinin civarında konu lanan
yeni gelenler sanayiye ucuz girdi ve-
rebilmekteydiler. Zira, bir yandan 
kira ödemek durumunda de iller-
di, di er yandan az sayıda sigortalı
olanlar dı ındaki büyük ço unlu un
dolaylı vergiler dı ında ödemek zo-
runda oldukları vergiler de bulun-
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muyordu. Kamu tarafından, bu kesi-
min barınak ihtiyacı kar ılanmadı ı
gibi, geçmi  dönemden kalma geni
kamu alanlarının kullanımına da 
çok ses çıkartılmıyordu. Ayrıca, po-
litik çevreler bu kesimi oy deposu 
olarak görmeye ba lamı lardı.9

1980’lere gelindi inde ise, kent-
lerdeki yüksek nüfus artı ı, kent 
merkezleri ve civarlarındaki bölge-
lerdeki bina yo unlu unun yükse-
li i, hizmet sektöründeki geli meye
ba lı olarak kent merkezlerine hiz-
met sektörünün geli i gibi bir dizi 
beraber mütalaa edilmesinde yarar 
olan etkenler neticesinde, orta sını-
fın kent civarlarındaki alanları yer-
le im yeri olarak benimsemesi söz 
konusu olmu ; bu da beraberinde 
gecekondu alanlarının birden de er
kazanmasını getirmi tir.10 Dolayısıy-
la, orta sınıfın oturdu u blok yerle-
imler ile gecekondu bölgeleri yan 

yana bulunmaya ba lamı , bu da 
beraberinde gecekondu olgusunun 
kendisinin ticari bir kazanç alanı ol-
maya ba lamasına neden olmu tur.11

1980’lerin ba larında gecekondu 
olgusu dönü üm geçirmeye ve “ge-
cekondu sahipleri” ile “gecekondu 
kiracıları” eklinde ayrı malar olu -
maya ba lamı tır. 1990’lardan iti-
baren gecekondu kiracılı ında artı
bulunmaktadır. Kentlere yeni göç 
edenler, üzerine in aat yapabilecek 
arazi bulamamaktadırlar. Artık ara-
ziler üzerinde talepleri bulunan çok 
kesim vardır ve yöneticiler eskiden 
oldu u gibi duruma sessiz kalma-
maktadırlar. Yeni gelenlerin ise in-
aata ba layacak maddi imkânları ya 

da kendisine bu yolda yardım ede-
cek tanıdıkları bulunmamaktadır.12

Kayıt dı ı ekonomi psikolojisi-
nin en önemli nedenlerinden biri 
olan vergi ve prim affı beklentisinin 
gecekondula mada da etkili oldu u
bir gerçektir. Sürekli çıkarılan imar 
afları,13 ikametgahın izlenmesinde 
ya anılan problemler ve kayıt dı ı
ekonomi kayıt dı ı istihdamı da ar-
tıran nedenler olmu tur.

III. Nüfus Artı ı

1927-2009 döneminde yıllık nü-
fus artı  hızı sürekli bir azalma e i-
limindedir.

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla
Türkiye nüfusu 72.561.312 ki i-
dir. Toplam nüfusun yüzde 75,5’i 
(54.807.219 ki i) il ve ilçe merkez-
lerinde ikamet ederken, yüzde 24,5’i 
(17.754.093 ki i) belde ve köy-
lerde ikamet etmektedir. Toplam 
nüfusun yüzde 17,8’i (12.915.158 
ki i) stanbul’da ikamet etmekte-
dir. Bunu sırasıyla; yüzde 6,4 ile 
(4.650.802 ki i) Ankara, yüzde 5,3 
ile (3.868.308 ki i) zmir, yüzde 3,5 
ile (2.550.645 ki i) Bursa, yüzde 2,8 
ile ise (2.062.226 ki i) Adana takip 
etmektedir. Ülkemizde en az nüfu-
sa sahip olan Bayburt ilinde ikamet 
eden ki i sayısı ise 74.710’dur. Nü-
fusun yarısının ya ı 28,8’den küçük-
tür.14

Ülkemizde ya anan hızlı nüfus 
artı ı reform hareketini ve kalkınma

çabalarını olumsuz etkilemektedir. 
Hızlı nüfus artı ı bireylerin refah ar-
tı ını engellemekte, GSMH’dan daha 
az gelir almalarına neden olmakta, 
devletin yapmakla sorumlu oldu u
alt yapı, e itim, sa lık gibi hizmetle-
rin maliyetini artırmaktadır.

Ülkemizde i sizli in ve kayıt dı ı
çalı manın önemli nedenlerinden 
birisi de hızlı nüfus artı ıdır. Tablo-
da da görüldü ü üzere 1927’den bu 
yana ülkemizde her yıl nüfus artı ı
gerçekle mi tir. Ülkemizde ya anan
hızlı nüfus artı ı sonucunda yeni i -
gücünü istihdam edememe sorunu 
ortaya çıkmı tır. Hızlı nüfus artı ı
neticesinde her yıl i gücüne yakla ık
olarak 500 bin genç katılmaktadır.
Nüfus artı  hızının en dü ük oldu-
u dönemlerde dahi artı  hızı yüz-

de 1’in altında de ildir. Bu nedenle 
ülkemizde sürekli yeni i  alanları
ortaya çıkartılmak ve i gücüne yeni 
katılanlara i  arz etmek gerekmek-
tedir. Artan i sizlik oranı nedeniyle 
emek sahiplerinin, kayıt dı ı sektör-

Tablo-1 Nüfus Artı  Hızı 1927-2009

Dönem Yıllık nüfus artı
hızı  (‰) Dönem Yıllık nüfus artı

hızı  (‰)

1927 – 1935 21,1  1992 16,3
1935 – 1940 17,0  1993 16,0
1940 – 1945 10,6  1994 15,7
1945 – 1950 21,7  1995 15,4
1950 – 1955 27,8  1996 15,0
1955 – 1960 28,5  1997 14,7
1960 – 1965 24,6  1998 14,4
1965 – 1970 25,2  1999 14,1
1970 – 1975 25,0  2000 13,8
1975 – 1980 20,7  2001 13,5
1980 – 1985 24,9  2002 13,2

1986 17,2 2003 12,9
1987 17,1 2004 12,6
1988 17,2 2005 12,3
1989 17,2 2006 12,1
1990 17,0 2007 11,8
1991 16,6 2008 13,1

2009 14,5

Kaynak: (Eri im) http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul 20 ubat 2010
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lerde daha az ücret alarak, sigortasız
olarak ve uygunsuz ko ullar altında
çalı masına neden olmaktadır. For-
mel sektörün makinele me, rekabet 
ve küreselle me gibi nedenlerden 
kaynaklanarak bu i gücü arzını kar-
ılaması mümkün olmadı ı için, i çi

ve i verenler kayıt dı ına yönelmek-
tedir.

IV. gücünün Niteli i ile E itim
      ve Bilinç Seviyesinin
      Dü üklü ü

Çok fazla nitelik gerektirme-
yen i lerde daha fazla kayıt dı ılı a
rastlanmaktadır. Hanehalkı i gücü
anketi sonuçlarına göre kayıt dı ı
istihdamın en yo un oldu u meslek 
grubu nitelik gerektirmeyen meslek-
ler olup bunu sanatkarlar ve ilgili i -
lerde çalı anlar, hizmet ve satı  ele-
manları ile tesis-makine operatörleri 
ve montajcılar takip etmektedir. Bu 
dört meslek grubunun kayıt dı ı is-
tihdam içindeki toplam payı yüzde 

80’dir.15 Mesleklerle ilgili daha ayrın-
tılı bilgi vermek gerekirse; kayıt dı ı
istihdamın yaygın oldu u meslekler 
arasında in aat, altın-döviz i lerinde
çalı anlar, beslenme barınma ve e -
lence dünyasında çalı anlar, ula tır-
ma sektöründe oför-muavin olarak 
çalı anlar, yazıhane ve okul servisle-
rinde çalı anlar, otopark bekçileri, 
hizmetçiler, bakıcılar, özel hem i-
reler, özel hizmet oförleri, terzi, 
berber, kunduracı, manav, çırak ve 
kalfalar, sebze, meyve, hububat, oto 
ve emlak komisyoncusu çalı anla-
rı, ticarethane çalı anları, kuyumcu 
imalathaneleri, atölye çalı anları,
tezgahtarlar, pazarcı çalı anları, oto 
yıkayıcıları, tamirci çırak ve kalfa-
ları, döviz ayakçıları, çiçekçi çalı-
anları, gazete da ıtıcıları, hurdacı

çalı anları, aktif pazarlamacılar, ev 
i lerinde imalat faaliyetlerinde bulu-
nan ütücüler, örücüler, nakliyatçılar,
boyacılar, montajcılar, i portacılar,
gezici çalı anlar ve su da ıtıcıları,

evde bilgisayar veya daktilo ile yazı
i leri yapanlar, evlere temizli e gi-
denler, i portacılar, seyyar satıcılar
ve ayakkabı boyacıları sayılabilir.16

Kayıt dı ı çalı mada en önemli 
etkenlerden biri de çalı anların e i-
tim düzeyinin ve sosyal güvenlik 
konusundaki bilinç seviyesinin dü-
üklü üdür.

Sosyal güvenlik, geliri ne olursa 
olsun, ki ilere belirli sosyal risk-
ler kar ısında ekonomik güvence 
sa lama görevine sahip kurum ve 
kurulu lar toplulu udur. Ancak 
toplumumuzda ekonomik artların
zorlu u sebebiyle ki iler günü kur-
tarma yolunu seçip, orta ve uzun va-
dede kar ıla acakları sorunlara kar ı
önlem alma yoluna gitmemektedir-
ler. Sigortalılık sahip olunan bir hak 
olarak de il, i verenin bir iradesi 
olarak görülmektedir.

Tabloda, ülkemizde istihdama 
katılanların e itim ve sosyal güven-

Tablo-2 E itim Durumu tibarı le Kayıt Dı ı stihdamın Da ılımı (2006)

1.000

E itim Durumu Kayıtlı De il Kayıtlı Toplam

Okuma-yazma bilmeyen 1.122 Yüzde 94  66 Yüzde 6  1.188

Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 850 Yüzde 86  142 Yüzde 14  993

lkokul 5.693 Yüzde 59  3.879 Yüzde 41  9.572

Ortaokul veya dengi meslek okul 1.001 Yüzde 41  1.455 Yüzde 59  2.456

Genel lise 786 Yüzde 32  1.672 Yüzde 68  2.458

Lise dengi meslek okul 537 Yüzde 24  1.669 Yüzde 76  2.206

Yüksekokul veya fakülte 260 Yüzde 9  2.514 Yüzde 91  2.774

lkö retim 577 Yüzde 84  105 Yüzde 16  683

Toplam 10.827 Yüzde 48  11.503 Yüzde 52  22.330

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/isgucu/IstihdamRapor.do’dan yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmı tır.
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lik durumlarına göre kayıtlılık du-
rumları görülmektedir. stihdama
dahil olmayanların önemli bir kısmı
en fazla ilkokul mezunudur. Kayıtlı
olanlarda ise en fazla ilkokul mezu-
nu olanların oranı daha dü üktür.
Türkiye’de e itim durumu itibarı
ile kayıt dı ı istihdamın en yo un
oldu u kesimler sırasıyla; yüzde 94 
ile okuma-yazma bilmeyenler, yüz-
de 86 ile okuma yazma bilen fakat 
bir okul bitirmeyenler ve yüzde 84 
ile de ilkö retim düzeyinde e itim
almı  olanlardır. Türkiye’de e itim
durumu itibarı ile kayıt dı ı istihda-
mın en az yo unlukta görüldü ü ke-
sim ise yüzde 9 ile yüksekokul veya 
fakülte mezunlarıdır.

E itim ve bilinç seviyesinin dü-
üklü ü, ki ilerin kamu kurum ve 

kurulu ları kar ısında hak ve ödev-
lerini bilememelerinden kaynakla-
nan sorunlara yol açmakta ve kayıt
dı ında çalı mayı artırmaktadır. Ka-
yıt dı ında kalanlar ikayet hakkını
bile, zaman zaman istese dahi, kul-
lanamamaktadır.

Kayıt dı ı çalı an i çilerin kaçak 
çalı tırıldıklarını SGK’ya bildirme 
oranı da oldukça dü üktür. 2009 
yılında SGK’ya yakla ık 55.000 ça-
lı anın çalı malarının SGK’ya hiç 
bildirilmedi i ya da eksik bildirildi-
i yönünde ihbarlar yapılmı tır. Bu 

ihbarlardan yarıya yakınının söyle-
diklerinin do ru oldu u tespit edil-
mi tir. Kayıt dı ılı ın boyutları dü-
ünüldü ünde çok küçük bir oranda 

SGK’ya ba vuruda bulunulmu  ol-
masının bir nedeni i siz kalma kor-
kusu ise di er bir önemli nedeni de 
e itim ve bilinç noksanlı ıdır.

V. Sonuç

Ülkemizde kayıt dı ı istihdam 
nedenleri, sonuçları ve çözüm öne-
rileri ile en çok tartı ılan konuların
ba ında gelmektedir. Bu tartı ma 
genel olarak i  gücü üzerindeki 
yükler gibi mali konular üzerinden 
yürütülmektedir. Kanımca kayıt

dı ı istihdamın birçok nedeni ara-
sında ekonomik nedenlerden bile 
önce sosyal nedenler en önde gel-
mektedir.

Bu çalı mada kayıt dı ı istihda-
mın altında yatan sosyal nedenler 
olarak, göç ve buna ba lı çarpık
kentle me, hızlı nüfus artı ı, ülke-
mizdeki i gücünün niteli i ile e i-
tim ve bilinç seviyesinin dü üklü ü
ele alınmı tır.

Kayıt dı ı istihdamla mücadele 
edebilmek için bataklıktaki sinek-
lerle u ra mak yerine bataklık ku-
rutulmalı, yani kayıt dı ı istihdamın
altında yatan ve önemli yapısal ça-
lı malarla çözülebilecek olan sosyal 
faktörlerde iyile me sa lanması ge-
rekmektedir.
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TEKGIDA-

Çizmeci Gıda’da çi
Kıyımı

Gebze, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’inde kuru-
lu bulunan Çizmeci Gıda’da çalı an i çiler, Tekgıda-
Sendikamıza üye oldular. Ço unlu un sa lanması üze-
rine de Tekgıda-  Sendikası Çalı ma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlı ı’na yetki ba vurusu yaptı. Ancak i veren,

33 i çiyi haksız ve gerekçesiz bir 
ekilde i ten çıkardı. Anayasayı

ve yasaları açıkça çi neyen i -
veren hakkında Tekgıda-  Sen-
dikası Cumhuriyet Savcılı ına
suç duyurusunda bulundu. Bir 
yandan da i ten çıkartılan i çiler
için hukuki süreç ba lattı.

Tekgıda-  Sendikası, i çilerin i ten çıkarılmaları-
nı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, “ verenin
sendikal özgürlükleri tanımayan bu reddedici tavrını
sürdürmesi ve yaptı ı hukuksuzlu a son vererek, üye-
lerimizi yeniden i e almadı ı takdirde, Sendikamız üre-
timden ve tüketimden gelen güç dahil her türlü me ru
yöntemle bu saldırıyı durdurma kararlı ındadır. Çalı-
anların sendikala ma özgürlü ünü yok saysan zihni-

yetin, ancak, i çilerin ortak mücadelesi ile engellene-
bilece i açıktır. Tüm emek örgütlerini Çizmeci Gıda
i verenini kınamaya ça ırıyoruz” denildi.

Bu giri imlere ra men Çizmeci Gıda’da sendikal 
haklara saldırı ve hukuksuzluk artarak devam etti. -
veren i ten haksız yere çıkardı ı i çilerin yerine yeni i -
çileri i e aldı. Tekgıda-  Sendikası, bu geli me üzerine 
bir açıklama yaparak, i verenin hukuksuzlu u kendisi-
ne yol edindi ini belirtti. Sendika, fabrika binası önün-
de sürdürdü ü eylemi geni letme ve bir kampanyaya 
dönü türme kararı aldı.

EKER-

Ni asta Bazlı eker
Üretimine Tepki

TÜRK-  E itim Sekreteri ve eker-  Sendikası Ge-

nel Ba kanı sa Gök, Türkiye’de 
dünyanın hiçbir yerinde uygu-
lanmayan yüzde 10 gibi yüksek 
bir kota ile ni asta bazlı eker
üretimi yapılmasını ele tirdi.
Gök, bunun milli ekonomide 
yakla ık 300 milyon TL’lik kayıp
olu turdu unu belirtti.

sa Gök, 19 Ekim 2010 günü yaptı ı açıklamada,
“Türkiye’de 1995 yılından itibaren ekere ikame olarak 
üretim yapmaya ba layan uluslararası irketler ve ba lı
oldu u ülkeler eker sektörüne el atmı lardır. AB ülke-
lerinde NB  kotaları ortalaması yüzde 2 ila 3 civarın-
da iken Türkiye’de kanunla belirlenen bu oran toplam 
eker üretiminin yüzde 10’udur. Yakla ık 300 milyon 

nüfuslu olan AB ülkelerinde NB  üretimi 300 bin ton 
civarında iken, 70 milyon nüfuslu Türkiye’de bu rakam 
406 bin ton civarındadır” dedi.

Gök, “ eker-  Sendikası olarak, bu alanda eme i
olan pek çok üretici, çiftçi ve çalı anlarımız için ülke-
nin menfaatleri ba ta olmak üzere eker sanayi konu-
sunda her türlü fedakarlı a hazır oldu umuzu ve yapı-
lan yanlı lıklara kar ı verdi imiz kararlı mücadelemize 
bu günden sonra aynı azimle devam edece imizi ka-
muoyuna bildirmek isteriz” diye konu tu.

DER -

Ye il Kundura ve Cihan 
Deri Mücadelesi Sürüyor

Deri-  Sendikamızın, uzun zamandır örgütlenme 
çalı masını yürüttü ü Ye il Kundura i yerinde i veren-
le yapılan görü melerden bir sonuç alınamayınca, mü-
cadelenin sürdürülece ini duyurdu. Deri- ’ten yapılan
açıklamada, i verenle daha önce yapılan anla ma ku-
rallarına Sendikanın tamamen uymasına ra men, Ye il
Kundura’nın hiçbir vaadini yerine getirmedi ini vurgu-
landı. verenin sendikal neden-
lerden dolayı, i çiler üzerindeki 
baskıyı durdurup, atılan i çileri
geri alaca ı vaadini aradan iki 
aya yakın bir süre geçmesine 
ra men gerçekle tiremedi ini
ve i verenin Sendikayı muhatap 
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almama tutumunda bir de i im ya anmadı ını dile ge-
tirildi.

Öte yandan, stanbul Organize Deri Sanayi Bölge-
sinde kurulu bulunan Cihan Deri’deki i çiler Deri-
Sendikamıza üye oldular. Ancak i veren 5 i çiyi i ten
çıkardı. çiler üzerinde baskı uygulamaya ve notere 
götürerek istifaya zorladı. Deri-  Sendikamız, i vere-
nin bu tutumunu protesto etmek için, bazı eylemler 
gerçekle tirdi. Deri- ’ten yapılan açıklamada, i vere-
nin fabrikaya 5 ta eron firma sokarak i çiler üzerinde 
baskı kurdu u belirtildi.

TÜRK METAL

Kardemir’de ten
Çıkarmalara Tepki

TÜRK-  Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası
Genel Ba kanı Pevrul Kavlak, Kardemir’de 9 Haziran 
2010 tarihinden bu yana yakla ık 100 i çinin i ten çı-
karıldı ını belirterek, “Kardemir yönetimi, i ten çıkar-
malara son vermelidir” dedi. Kavlak yaptı ı açıklamada,
Kardemir yönetiminin, Türk Metal Sendikası üyelerini 

i ten çıkarmaya ba laması ve ıs-
rarla devam ettirmesinin, i ye-
ri barı ına gölge dü ürdü ünü
söyledi. Kavlak açıklamasında
u görü lere yer verdi:

“Kardemir i çilerinin ana-
yasal haklarını kullanarak Türk 
Metal Sendikasını tercih etme-

lerine kar ı çıkan ve türlü yollara ba vuran Kardemir 
yönetimi, ilk olarak 29 i çiyi tazminatsız ve haksız yer 
i ten çıkartmı tı. Çalı anların sendikal tercihlerine ta-
hammül edemeyen Kardemir yönetimi Eylül 2010’da 
10’u tazminatsız olmak üzere 27 çalı anın daha sözle -
mesini feshetti. Ekim 2010’da i  akdi fesihlerini devam 
ettiren Kardemir yönetiminin, çalı anlarının, e  ve ço-
cuklarının gelece ini dü ünmekten uzak tavrı sonu-
cu, bugün maalesef 100’e yakın i çi i inden, a ından,
ekme inden edilmi tir. Yılsonuna kadar, yetkili sen-
dika konumunda bulunan Çelik- ’in i ten çıkarmalar
kar ısında suskunlu unu devam ettirmesi de Çelik-
Sendikasına uyan, sendikal duru la ba da mayan bir 
durumdur” dedi.

T. YOL-

l Özel darelerinde
Toplu  Sözle mesi
Uygulamaları

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, YOL-
Sendikası’nın l Özel dareleri Genel Sekreterleri ve TÜ-
H S yetkilileriyle düzenledi i “ l Özel darelerinde Top-
lu  Sözle mesi Uygulamaları” konulu toplantısına ka-
tılarak bir konu ma yaptı. 25 Ekim 2010 günü Hatay’da 
yapılan toplantıda konu an Kumlu, çalı ma ya amının
güncel sorunlarına ve sosyal diyalog kavramına de indi.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ü’nün kapatılma süre-
cine de de inen Kumlu, “YOL-  Sendikamızın örgütlü 
bulundu u Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ü’nün ka-
patılması sürecinde, Sendikamız oldukça kaygılıydı ve 
bu kaygılar gerek Ba bakan’a, gerekse ilgili Bakanlara 
bütün açıklı ı ile anlatıldı. O dönemde bizleri rahatla-
tan Sayın Ba bakan ile Bakanlarımızın, ‘Köy hizmetle-
ri kapanmıyor, sadece tabela de i tiriyor. çilerin hiç 
bir kaybı olmayacak’ yakla ımı idi. Ama zaman içinde 
sorunlar ya anmaya ba landı. kramiyelerin, ilave te-
diyelerin ödenmedi i, i çilere emeklilik baskısının ya-
pıldı ı, i çilere pozisyon dı ı i ler yaptırıldı ı, zorlayıcı
tayinlerin ya andı ı dönemler oldu.

Ama ben burada, sizlerin yeni bir ba langıç yapa-
ca ınıza, birbirinizi daha iyi anlayarak ya anmı  tüm 
olumsuzlukları geride bırakıp, örnek bir gelece in te-
mellerini ataca ınıza inanıyorum. nanıyorum ki, bu 
toplantı Türkiye’nin çok ihtiyacı olan sosyal diyalogun 
önemli bir örne i olacaktır” dedi.
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TES-

GDA  Özelle tirmesini
Protesto

GDA ’ın stanbul Büyük ehir Belediyesi tarafın-
dan, blok satı ı eklinde özelle tirilme giri imi TES-
üyesi i çiler tarafından protesto edildi. TES-  Sendika-

sı üyesi i çiler, stanbul Büyük-
ehir Belediyesini protesto için 

Saraçhane Parkı’nda toplandı.
“ GDA ’ı satanı bizde satarız”,
“ GDA stanbul halkınındır,
halkın kalacaktır” eklinde
sloganlar atan i çiler Belediye 
önünde basın açıklaması yaptı-

lar. TES- stanbul 3 Nolu ube Ba kanı Hüseyin Özil, 
burada yaptı ı açıklamada, 2009 yılında GDA ’ın öz-
le tirilmesi ile ilgili karara açtıkları dava sonucu özle -
tirmenin iptaline karar verildi ini fakat buna ra men
Belediye Meclisi tarafından özelle tirmenin tekrar 
gündeme alındı ını ifade etti. Belediye Ba kanı Kadir 
Topba ’ın yerel seçimler öncesi katıldı ı bir televizyon 
programında “ irketleri artık özelle tirmeyece im. Hal-
ka açaca ım özellikle de GDA ’ı” sözlerini hatırlatan
Özil, Belediyenin bu karardan bir an önce vazgeçmesi 
gerekti ini vurguladı. Özil, GDA ’ın özelle tirilmesine
kesinlikle izin veremeyeceklerini ve bunun için uzun 
ve çetin bir mücadele ba latacaklarını duyurdu.

KOOP-

Praktiker’de Yetki
Alındı

Praktiker Yapı Marketlerinde örgütlenen Koop-
Sendikası, toplu i  sözle mesi yapma yetkisini mahke-
me kararıyla aldı. Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı,
8 Ocak 2009 günü Praktiker’in 
6 ildeki ma azalarında çalı an
i çiler için toplu i  sözle mesi
yapma yetkisini Koop-  Sendi-
kasına vermi ti. Ancak Praktiker 
i vereni Bakanlı ın kararına iti-
raz etti ve yetki tespitinin iptali-

ne karar verilmesi için 21 Ocak 2009 günü mahkemeye 
ba vurmu tu. Mahkeme bilirki i raporlarına dayanarak 
i verenin açtı ı yetki tespitinin iptal davasının reddine 
ve Koop-  Sendikası’nın ba vuru tarihi itibariyle i ye-
rinde toplu i  sözle mesi imzalamaya yetkili sendika 
oldu una karar verdi.

Koop-  Sendikası Genel Ba kanı Eyüp Alemdar, 
mahkeme kararı ile ilgili yaptı ı açıklamada, yapı mar-
ketleri sektöründe hiçbir i letmede yetkili sendika 
bulunmadı ına dikkat çekerek, Koop-  Sendikası’nın
bu alanda bir ilke imza attı ını söyledi. Praktiker’in 
dünyadaki bütün i yerlerinde çalı anlarının sendikal 
haklardan yıllardır yararlandı ını, ancak Türkiye’deki 
Praktiker çalı anlarının yıllarca süren zorlu mücadelesi 
sonunda bu evrensel haklarına kavu tu unu ifade eden 
Alemdar, tek isteklerinin Praktiker i yerlerinde toplu 
sözle me masasına oturmak oldu unu bildirdi.

Öte yandan, Praktiker i vereni, mahkemenin verdi-
i karar üzerine Yargıtay’a temyiz davası açtı. Bu giri-
ime tepki gösteren Koop-  Sendikası Genel Sekreteri 

Metin Güney, yaptı ı açıklamada, “Toplu sözle me sü-
recini sekteye u ratmak için Yargıtay’a itiraz eden i ve-
renin bu tavrı, çalı ma barı ına ve sosyal diyalo a vu-
rulmu  bir darbedir. Praktiker i verenini bir kez daha 
uyarmak istiyoruz: Yargıtay’a yaptı ınız ba vuruyu geri 
çekin! Sorunu sosyal diyalog yoluyla ve yasalar çerçe-
vesinde toplu i  sözle mesi masasında çözün! Aksi tak-
dirde Koop-  Sendikası bu kötü niyetli yakla ıma kar ı
sessiz kalmayacak, yasal ve me ru her yola ba vurarak
Praktiker i çisinin haklarını sonuna kadar koruyacak-
tır” dedi.

TÜMT S

UPS çilerinin
Mücadelesi Sürüyor

TÜMT S Sendikamıza üye oldukları için i ten çı-
kartılan ve Türkiye’nin birçok yerinde direni lerini
sürdüren UPS i çileri, i vereni uluslararası i çi eyle-
mi ile uyardı. TÜMT S üyesi i çiler stanbul, Ankara, 
Bursa, Adana, Gaziantep ve zmir’de emek güçleriyle 
birlikte yürüyü ler gerçekle tirdi. stanbul’daki eylem 
Zeytinburnu’da bulunan UPS Genel Merkezi önünde 
yapıldı. Sendikalar ve çe itli demokratik kitle örgütle-
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rinin de destek verdi i eylemde 
bir açıklama yapan TÜMT S Ge-
nel Ba kanı Kenan Öztürk, UPS 
patronlarının i çilerin direni ini
kırmak için uyguladı ı yasa dı ı
yöntemlerin direni i daha da 
büyüttü ünü ifade etti. UPS’nin 
yıllık cirosunun ortalama 55 

milyar dolar oldu unu, bu de erin üreticisi olan i çi-
lerin Türkiye’de açlık sınırının altında haftada 6 gün, 
10-12 saat baskı altında çalı tırıldı ını söyleyen Öz-
türk, UPS’nin “Temiz Kargo” kampanyasıyla sorumlu 
bir i veren olaca ını taahhüt etti ini fakat i çileri son 
derce kötü ko ullarda çalı tırarak, bu taahhüdünü ih-
lal etti ini söyledi. çilerin insanca ya amaya ihtiyaç 
duydu unu vurgulayan Öztürk, patronun i çileri i siz-
lik ve yoksulluk korkusuyla terbiye etme e çalı tı ını,
fakat i çilerin talepleri yerine getirilene kadar direni
çadırlarından ayrılmayacaklarını kaydetti.

TÜRK- , ITF’in (Uluslararası Ta ımacılık leri Fe-
derasyonu) 3-11 A ustos 2010 günlerinde Meksika’da 
yapılan 42. Genel Kurulunda, anayasal haklarını kul-
landıkları için i ten çıkartılan UPS i çileri ile dayanı -
ma ve destek kararları aldı ını, direnen i çilere destek 
için 1 Eylül 2010 ve 15 Eylül 2010 tarihlerinde bütün 
dünyada ortak eylemler ve basın açıklamaları yapılma-
sı kararla tırıldı ını belirterek, ITF’in aldı ı bu eylem 
kararını destekledi ini açıkladı. TÜRK- , ba ta TÜRK-

’e ba lı sendikalar olmak üzere gönlü emekten yana 
olan herkesi kitlesel eylemlere destek vermeye ça ırdı.

T. HARB-

Yabancı yerlerinde
Sözle me mzalandı

Harb-  Sendikamızın örgütlü oldu u Adana, ncir-
lik, Ankara ve zmir’de bulunan Amerikan askeri i yer-
lerinde çalı an 1200 i çi adına
yürütülen toplu sözle me görü -
meleri anla mayla sonuçlandı.
Görü melerde, ekonomik hü-
kümler ve parasal sosyal haklar 
yanında güvenceli i  sözle me-
sinin yapılmasına ili kin düzen-

lemede anla ma sa lanamaması üzerine 4 Ekim 2010 
tarihinde grev kararı alınmı tı.

Ancak Türk Harb-  Sendikası, anla mazlıkların
çözümü üzerine 20 Ekim 2010 günü toplu i  sözle -
mesini imzaladı. Düzenlenen imza töreninde konu an 
T. Harb-  Sendikası Genel Ba kanı Ahmet Kalfa, im-
zalanan sözle menin i yerlerinde ya anan sorunların
çözümlenmesinde çok önemli katkı sa layaca ını,
i çilerin ya am ko ullarının daha da iyile ece ini ve 
onları güvenli bir sosyal ortam içinde tutaca ını söyle-
di. Toplu sözle meleri anlamlı kılanın sendikal hak ve 
özgürlükler, sendikal yapılar ve kurumlar oldu unu 
ifade eden Kalfa, Sendikaların i yerlerini insan onu-
runa yara ır kıldı ını, i yerinde demokrasinin öznesi 
oldu unu vurguladı. Yeni dönem toplu i  sözle mesi-
nin sorunların ortadan kaldırılmasına dönük yeni ve 
güçlü düzenlemeler getirdi ine, çalı ma ko ullarını
çok daha olumlu düzeylere çıkaraca ına inandıklarını
kaydetti.

TGS

Sabah-ATV Grevinde
1 Yıl

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Sabah-ATV i yer-
lerinde sürdürdü ü grev 1 yılını doldurdu. Grev, sen-
dikalı oldu u gerekçesiyle i ten atılan gazeteci Ender 
Ergün tarafından tek ba ına sürdürülüyor.

stanbul Balmumcu’daki Sa-
bah Gazetesi ve ATV televizyo-
nunun bulundu u bina önünde 
bir araya gelen TGS ve di er sen-
dika yöneticileriyle çok sayıda
gazeteci, grevde 365 gününü ta-
mamlayan Ender Ergün’e destek 
verdiler. Burada bir konu ma
yapan TGS stanbul ube Ba kanı U ur Güç, Turku-
vaz Gurubuna ba lı ATV, Sabah ve dergi gurubundaki 
grevde 365. güne gelindi ini bildirerek, “Patron anla -
maya varıncaya kadar, buradaki direni  devam edecek” 
dedi. Güç, 10 ki i ile greve ba ladıklarını, 9 arkada la-
rının i e iade davasını kazandıklarını ancak i e yeniden 
alınmadıkları kaydetti.
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GENEL MADEN-

Maden çisi
Üniversitede Açılı  Dersi 
Verdi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin 2010-2011 
E itim-Ö retim Yılı açılı  töreni 5 Ekim 2010 günü 
Zonguldak’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekle ti-
rildi.

Zonguldak yerel protokolünün, üniversite ö re-
tim üyeleri ve ö rencilerin katıldı ı açılı  töreninde 
ZKÜ’nün geleneksel açılı  dersini bir maden i çisi
verdi. Türkiye Ta kömürü Kurumu (TTK) Üzülmez 
Müessesesi’nde pano ayak üretim i çisi olarak çalı an
Sertan Adıyaman’ın verdi i açılı  dersi, törene katılan-
lar tarafından dakikalarca alkı landı. Adıyaman ve bazı
konuklar gözya larını tutamadı. Adıyaman konu ma-
sında, maden i çileri adına üniversitede konu maktan
büyük bir mutluluk duydu unu söyledi.

Konu masında kendi hikayesinden kesitlere yer 
veren Adıyaman, “Yeraltında kömür üretmek herkesin 
i i de ildir. Kısa süre önce ya adı ımız grizu faciası
ta eron mantı ının ne kadar yanlı  oldu unu göster-
di. Ancak hâlâ bu yanlı ta ısrar etmek, yeni acılara 
davetiye çıkarmaktır. Unutulmasın ki, yeraltında bir 
ki inin küçük bir hatası yüzlerce insanın hayatına mal 
olabilir. Türkiye’nin TTK’ya ihtiyacı var. 160 yıllık bu 
birikim harcanamaz. TTK’ya sahip çıkılmalıdır. Ta -
kömürü ülkemiz de ba ta demir-çelik sektörü olmak 
üzere, ülkemiz sanayinin can damarıdır. Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ulusal Kurtulu  Sava ı’nın
ilk yıllarında yaptı ı gibi, aynı anlayı la sahip çıkılma-
lıdır. En küçük bir ekonomik krizde, bir ülke anla -
mazlıkların da, enerji kaynakları, bir koz olarak kulla-
nılmak istenmektedir. Daha önce 50-60 dolara dü en 
ta kömürünün tekrarında gün gelip 300 doları a tı ı
unutulmamalıdır. Almanya, kendi üretimi için te vik
verirken, bizim ülkede zarar söylemlerinin ısrarla, tek-
rarlanmasının anlamı yoktur. Bu konumda TTK daha 
çok, daha verimli üretir hale getirilmelidir” diye ko-
nu tu.
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ANKARA VAL S ’N  Z YARET
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, Genel Mali Sekre-

ter Ergün Atalay ve Genel E itim Sekreteri sa Gök 18 A ustos
2010 günü Ankara Valili ine atanan Alaattin Yüksel’i maka-
mında ziyaret ettiler. Kumlu Vali Yüksel’e TÜRK-  amblemli 
bir saat hediye etti.

REFERANDUM AÇIKLAMASI
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, 13 Eylül 

2010 günü Anayasa De i ikli i Referandumu ile ilgili 
bir açıklama yaptı. Kumlu açıklamasında öyle dedi:

“Ülkemizde yo un bir gerilim atmosferi içinde ya-
anan referandum süreci nihayet geride bırakılmı tır.

Sandı a yansıyan halk iradesine toplumun tüm kesim-
lerinin saygı duyma zorunlulu u demokrasi kültürü-
nün bir gere idir. Siyasi partiler ve ülkemizde ya ayan
her bir birey, bugünden itibaren toplumda kutupla -
malara zemin hazırlayan her konunun, uzla ma kültü-
rünün öne çıkartılarak çözümlenmesine katkı görevi 
ile kar ı kar ıyadır. Beklentimiz, referandum kampan-
yası yürüten siyasi partilerin tüm kırgınlıkları geride 
bırakarak ülkemiz demokrasisinin daha da geli tiril-
mesi için el ele vermesi; kendilerini “evet”, “hayır” ve 
“boykot” kutupla ması içinde bulanların, ülkemizin 
yüksek menfaatleri için kucakla masıdır.

Demokratikle me toplumumuzun vazgeçilmez bir 
ihtiyacıdır. Hiç ku kusuz Anayasa’nın demokratik-
le mesi bu ihtiyacın mihenk ta ını olu turmaktadır.
Bu nedenledir ki TÜRK- , yıllardan beri 12 Eylül 
Anayasası’nın bir bütün olarak ele alınarak de i tiril-
mesi gerekti ini savunmu , kimi zaman da di er emek 
ve meslek örgütleriyle birlikte bu talebini dile getir-
mi tir. Referandumda kabul edilen Anayasa de i iklik
maddelerinin, toplumun demokratikle me ihtiyacını
kar ılamaya yeterli olmadı ı herkes tarafından kabul 
edilmektedir. TÜRK- , ülkemiz demokratik bir Ana-
yasaya kavu uncaya kadar bu konudaki uyarı ve öne-
rilerini sürdürecektir.

Referandum sonucunun ülkemiz için hayırlı ol-
masını diliyor, daha demokratik bir Türkiye için top-
lumsal uzla manın sa lanmasına olan özlemimizi dile 
getiriyoruz.”

“KR Z TEDB RLER N N DE ERLEND R LMES ”
KONFERANSI

Uluslararası Çalı ma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilcili-
i tarafından düzenlenen “Kriz Tedbirlerinin De erlendiril-

mesi ve Gelecek çin Çıkarılacak Dersler Projesi’nin kapanı
toplantısı 22 Ekim 2010 günü Ankara’da yapıldı. Toplantıya
TÜRK-  adına Genel Mali Sekreter Ergün Atalay katıldı. Ata-
lay burada yaptı ı konu mada, yakla ık 73 milyon nüfusa sahip 
Türkiye’de 800 bin ki inin sendikalı oldu unu, 1980 öncesinde 
ise 40 milyon ülke nüfusuna kar ılık 2.5 milyon kayıtlı sen-
dika üyesinin bulundu unu belirterek, ‘’Bu iki rakam çalı ma
hayatının durumunu ortaya koyuyor’’ dedi. Ta eronla manın
Türkiye için ciddi bir tehlike oldu unu ifade eden Atalay, ‘’Bu-
radan hükümet ile iki ana muhalefet partisine ça rıda bulunu-
yorum. Türkiye’deki belediyelerin büyük ço unlu u onlarda. 
Belediyelerde 700 bin ta eron i çi var. lk önce muhalefete ait 
belediyeler bunları kadroya alsın. Hükümet de onların arkasın-
dan gelir’’ diye konu tu.

KORE HEYET
Kore çi Sendikaları Federasyonu ile TÜRK-  arasında

2005 yılından itibaren süren kar ılıklı heyet de i imi progra-
mı çerçevesinde 11-15 Ekim 2010 tarihleri arasında Türkiye’yi 
ziyaret eden FKTU heyeti TÜRK-  Genel Sekreteri Pevrul Kav-
lak ile görü tü. Görü mede çok uluslu irketlere kar ı ortak 
mücadele, temel sendikal hak ve özgürlükler, mevcut de i im
programının i kolu sendikaları düzeyinde de gerçekle tirilmesi
gibi konulara de inildi. Görü mede Genel Sekreter Pevrul Kav-
lak, Kore ile Türkiye arasındaki tarihi ba lara de inerek FKTU 
ile TÜRK-  arasındaki i birli inin bundan sonrada devam ede-
ce ini söyledi. Heyet Ankara temaslarının ardından stanbul ve 
Kapadokya’yı ziyaret etti.



TÜRK- ’ N GÜNDEM NDEN

117

FTAR YEME
TÜRK-  Yönetim Kurulu Ramazan ayı münasebetiyle 

emekli sendikacılara bir iftar yeme i verdi. Yeme e TÜRK-
Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, Sendikacılar Derne i Ba kanı
smail Özkan ve eski-yeni birçok sendikacı katıldı.

KUMLU KAYSER ’DE
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, 20 Ekim 2010 

günü Türkiye Gazeteciler Federasyonu 31. Ba kanlar Konse-
yi Toplantısı ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Ödül 
Töreni’ne katıldı. Törende Cumhurba kanı Abdullah Gül, 
KKTC Cumhurba kanı Dervi  Ero lu ve di er davetliler yer 
aldı. Cumhurba kanı Gül’e Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tara-
fından “Yılın Devlet Adamı Onur Ödülü” verildi. Kumlu haber 
dalında dereceye giren bir gazetecinin ödülünü verdi.

TÜRK-  SALDIRIYI KINADI
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, 31 Ekim 

2010 günü stanbul’da gerçekle en ve 32 ki inin yaralan-
masını beraberinde getiren “canlı bomba” saldırısı ile il-
gili bir açıklama yaptı. Kumlu, açıklamasında öyle dedi:

“ stanbul Taksim Meydanı’nda bugün sabah saatle-
rinde meydana gelen ve 12’si sivil olmak üzere 32 vatan-
da ımızın yaralandı ı “canlı bomba” saldırısını iddetle
kınıyoruz. Cumhuriyetimizin kurulu  yıldönümünde,
halkımızın Cumhuriyet co kusu ile kenetlendi i gün-
lerde yapılan bu saldırı, ülkemizin huzurunu hedef al-
maktadır. Kanlı saldırıları ile güvenlik güçlerimizin yanı
sıra sivil halkın da canına kasteden bu karanlık çevre-
lerin hak ettikleri cezayı bulacaklarına ili kin inancımız
sonsuzdur. Saldırıda yaralanan güvenlik güçlerimiz ile 
vatanda larımıza acil ifalar diliyor, saldırıyı iddetle kı-
nıyor ve lanetliyoruz.”

ANKARA EMN YET MÜDÜRÜ
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, Genel Mali Sek-

reter Ergün Atalay ve Genel E itim Sekreteri sa Gök, Ankara 
Emniyet Müdürlü ü’ne atanan Zeki Çatalkaya’yı 19 A ustos
2010 günü makamında ziyaret ederek kutladı. Genel Ba kan
Kumlu, Emniyet Müdürü Çatalkaya’ya TÜRK-  amblemli bir 
saat hediye etti.

SPOR MERKEZ  AÇILI I
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, TÜRK-  persone-

li Ramazan Erdo an’ın o lu Mustafa Ufuk Erdo an tarafından
kurulan Smile Kids Spor Merkezi’nin açılı ını yaptı. 29 Ekim 
2010 günü yapılan açılı a Kumlu’nun yanı sıra çok sayıda da-
vetli katıldı. Spor merkezinde çocuklara yönelik sportif etkin-
likler yapılacak ve çocuklara spor yapma bilinci konusunda 
e itim verilecek.

HASAN
DEM RDELEN’
Y T RD K

Koop-  Sendikası Mersin 
ube Ba kanı Hasan Demir-

delen, yakalandı ı hastalık-
tan kurtulamayarak 2 Kasım
2010 günü vefat etti.

Demirdelen’in cenazesi 3 
Kasım 2010 günü Osmaniye’de topra a verildi.

1963 do umlu, evli ve 2 çocuk babası Demirdelen’e 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Koop-  camiasına ba -
sa lı ı dileriz.
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Türkiye çi Sendikaları
Konfederasyonu (TÜRK-

) tarafından 23 yıldan bu 
yana aralıksız olarak her ay yapılan
“açlık ve yoksulluk sınırı” ara tır-
masının sonuçlarına göre, Ekim 
2010’de açlık sınırı 860,18 lira ve 
yoksulluk sınırı 2.801,88 lira ola-
rak gerçekle mi tir.

Yapılan hesaplamaya temel 
olan gıda maddelerinin fiyatları,
Konfederasyonumuzca piyasadan, 
market ve semt pazarları sürekli 
ve düzenli olarak dola ılarak do -
rudan tespit edilmektedir. Çalı ma
bu niteli iyle ba ımsız ve tüketici 
fiyatlarındaki artı  e ilimini yan-
sıtan “öncü gösterge” niteli i ta ı-
maktadır.

Dört ki ilik bir ailenin sa lıklı,
dengeli ve yeterli beslenebilmesi 
için yapılması gereken gıda har-
caması tutarı (açlık sınırı) ile bir-
likte giyim, konut (kira, elektrik, 
su, yakıt), ula ım, e itim, sa lık
ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması
zorunlu di er harcamaların toplam 
tutarı (yoksulluk sınırı) çalı anla-

rın geçim ko ullarını de erlendir-
mek için önemli veriler sa lamak-
tadır.

Geçti imiz yılın aynı ayına göre 
“mutfak harcaması” yakla ık ola-
rak 104 lira artmı tır. Zorunlu ih-
tiyaçlar için yapılması gereken top-
lam harcama tutarında son bir yıl
itibariyle meydana gelen artı  ise 
337 lira olarak hesaplanmaktadır.
Çalı anların ve emeklilerinin üc-
ret-maa -aylık gelirlerine yapılan
zammın belirlenmesinde sadece 
enflasyonun de il, a ırla an geçim 
ko ullarının da dikkate alınması
esastır.

Ücretli çalı anların büyük bir 
bölümünün elde etti i gelir, insan 
onuruna yara ır geçim ko ulları-
nı sa layacak tutarın gerisindedir. 
Milyonlarca i sizin bulundu u ül-
kemizde ço u ücretli çalı an hane-

ye tek gelir getiren ki i konumun-
dadır. Ülkemizdeki yakla ık her 
be  ki iden birinin yoksul oldu u,
açlık sınırının altında yüzbinlerce 
vatanda ın bulundu u, devletin 
resmi verileri ile saptanmaktadır.
Ancak yine resmi veriler, tüketici 
e ilimi ve tüketici harcama dav-
ranı  ve beklentilerinde “iyimser” 
durumu belirlemektedir. Gelirin 
hanehalkı ihtiyaçlarını kar ılama
durumu a ırlıklı olarak “zor” olur-
ken, bireylerin yarıdan ço u duru-
mundan “mutlu” gözükmektedir.

Son aylarda gıda fiyatlarındaki
artı  e ilimi gerek TÜRK-  ve ge-
rek TÜ K verilerinde dikkati çek-
mektedir. Bu durum mutfak harca-
masını olumsuz etkilemektedir.

TÜRK- ’in verileri temel alın-
dı ında Ekim 2010 ayı itibariyle 
“mutfak enflasyonu”ndaki de i im
öyle olmu tur:

 Ankara’da ya ayan dört ki-
ilik bir ailenin “gıda için” 

yapması gereken asgari har-
cama tutarı bir önceki aya 
göre yüzde 1,60 oranında
artmı tır.

 Yılın ilk on ayı itibariyle artı
oranı yüzde 8,25’tir.

 Gıda enflasyonunda oniki ay 
itibariyle artı  oranı yüzde 
13,68 oranında gerçekle -
mi tir.

Dört ki ilik ailenin açlık sınırı 860 Lira,
yoksulluk sınırı 2.802 Lira.

Mutfak enfl asyonu aylık yüzde 1,60 ve oniki aylık
yüzde 13,68 oranında arttı.

Et fi yatı dü medi, meyve ve sebze fi yatı arttı,
ekmek zammı kapıda.

enisbagdadioglu@gmail.com

Aç ve Yoksul, Ama Mutlu 
ve Umutlu!..

Tablo 1: Dört Ki ilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

 Ekim’2009 Aralık’2009 Eylül’2010 Ekim’2010

Yeti kin çi 209,28 218,48 232,74 236,05

Yeti kin Kadın 174,60 184,04 196,64 200,25

15-19 Ya  Grubu Çocuk 222,26 233,25 249,11 252,14

4-6 Ya  Grubu Çocuk 150,54 158,86 168,15 171,74

Açlık Sınırı 756,68 794,63 846,63 860,18

Yoksulluk Sınırı 2.464,75 2.588,36 2.757,75 2.801,88

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.
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 Yıllık ortalama artı  oranı ise 
yüzde 11,39 olarak hesaplan-
mı tır.

Gıda harcaması çalı masına
temel alınan beslenme kalıbında
yer alan bazı ürünlerin fiyatların-
da Ekim 2010 itibariyle gözlenen 
de i im ana hatlarıyla öyle olmu -
tur.

 Süt, yo urt, peynir grubun-
da; ortalama fiyat olarak her-
hangi bir de i iklik olmamı -
tır. Marka çe idinin fazla ve 
rekabetin yo un oldu u bu 
grupta; süt fiyatları 1,75 lira 
ile 2,25 lira arasında, peynir 
fiyatları ise 8,39 lira ile 13,25 
lira arasında de i mektedir.

 Et, tavuk, balık, sakatat, bak-
liyat gibi ürünlerin bulun-
du u grupta; tavuk ve balık
fiyatı gerilemi tir. Yumurta 
fiyatı yüzde 15 oranında ar-
tı la yirmiüç kuru  olmu tur.
Et fiyatında beklenen dü ü
gerçekle memi  ve EBK ma-
azalarında bile –dü ük tu-

tarda da olsa- artmı tır. Bazı
marketlerde ise sadece kıyma

fiyatı biraz gerilemi , di er et 
ürünlerinin fiyatı de i me-
mi tir. Sakatat ürünlerinin 
(ci er, yürek, böbrek) fiyatı
ise bu ay artı  göstermi tir.
Bakliyat ürünlerinde (no-
hut, mercimek, kuru fasulye, 
barbunya vb) bu ay kırmızı
mercimek ve barbunyanın fi-
yatı artmı , kuru fasulye fiyat 
ayarlaması sonucu ucuzlar-
ken, nohut, ye il mercimek 
fiyatı aynı kalmı tır.

 Bir önceki ay dü ü  gözlem-
lenen meyve-sebze ortala-
ma fiyatı, bu ay yüzde 15,49 
oranında artmı  ve mutfak 
harcamasını olumsuz etkile-
mi tir. Sebze ortalama kilog-
ram fiyatı bu ay yüzde 25,79 
oranında, meyve ortalama 
kilogram fiyatı ise yüzde 
2,59 oranında artmı tır. Pa-
tates fiyatı aynı kalmı , kuru 
so an fiyatı ise gerilemi tir.
Geçti imiz ay yüksek oranlı
fiyat artı ına i aret etti imiz
domatesteki fiyat artı ı bu ay 
artarak devam etmi  ve ki-

logram fiyatı 5 lira olmu tur.
Yapılan hesaplamada -her za-
man oldu u gibi- pazarda yo-
un olarak bulunan ve satılan

ürünler temel alınmı tır.

 Ekmek, pirinç, un, ma-
karna gibi ürünlerin bu-
lundu u grupta; ekmek 
fiyatı Ankara’da –henüz- art-
mamı tır. Bazı markalardaki 
fiyat rekabeti nedeniyle bul-
gur ve un fiyatı bu ay biraz 
gerilemi tir. Bu grupta yer 
alan di er ürünlerin (pirinç, 
irmik vb) fiyatı ise aynı kal-
mı tır.

 Son grup içinde yer alan gıda
maddelerinden; tereya ı,
zeytinya ı ve ayçiçe i ya ı
fiyatı de i memi , margarin 
ise bu ay yine zamlanmı tır.
Siyah zeytin fiyatı çok az art-
mı , ye il zeytin fiyatı de i -
memi tir. Bal, reçel, pekmez, 
eker fiyatı aynı kalmı , tuz 

yüzde 6,19 oranında zam 
görmü tür. Baharat ürünle-
rinden (kimyon, nane, kara-
biber, vb) fiyatı de i memi ,
aynı ekilde ya lı tohum (ce-
viz, fındık, fıstık, ayçekirde i
vb) ürünlerinin fiyatı da bu 
ay aynı kalmı tır. Çayın fiya-
tı –market pazarlama politi-
kasına göre- biraz ucuzlamı ,
mevsim ba langıcında zam 
gören ıhlamurun fiyatı aynı
kalmı tır. Salça fiyatında bu 
ay yüzde 28,95 oranında ar-
tı  tespit edilmi tir.

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki De i im

 Ekim Ekim Ekim Ekim
 2007 2008 2009 2010

Bir önceki aya göre de i im oranı (%)   0,25   2,13 0,92   1,60

Bir önceki yılın Aralık ayına göre de i im oranı (%)   6,83   7,83 2,30   8,25

Bir önceki yılın aynı ayına göre de i im oranı (%) 10,72 12,88 1,99 13,68

12 aylık ortalamalara göre de i im oranı (%) 11,52 13,46 4,02 11,39
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4 Temmuz 2010

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 
9 milyon 250 bin emeklinin yıllık
75 milyarı bulan maa ı için ban-
kalarla ikinci kez masaya oturdu. 
Kamu çalı anlarında oldu u gibi 
maa ların yatırıldı ı bankalardan 
emeklilere de promosyon öde-
mesi yapılması konusunda ban-
kalarla yapılan ilk görü meden
olumsuz sonuç çıkmı , bankalar 
‘emekliye 13’üncü maa ’ verilme-
sine yana mamı tı. Ya anan ha-
yal kırıklı ı üzerine SGK Ba kanı
Emin Zararsız, 26 bankanın genel 
müdürünü Ankara’ya davet etti. 9 
milyon 250 bin civarında emek-
liye çok az miktarda da olsa bir 
katkının yapılması genel beklenti 
olmasına ra men, yapılan görü -
melerden bir sonuç çıkmadı.

5 Temmuz 2010

 Türkiye statistik Kurumunun 
(TÜ K) haziran ayı enflasyon ra-
kamlarını açıklamasıyla, Ocak-
Haziran 2010 döneminin 6 aylık
enflasyonu yüzde 3,59 olarak 
saptandı. Bu rakam, aynı zaman-
da i çi ve Ba -Kur emeklilerinin 
aylıklarına yılın ikinci altı ayın-
da yapılacak zam oranına kar ı-
lık geliyor. Buna göre, en dü ük
i çi emekli aylı ı 24,97 lira artı -
la 695,01’den 719,98 liraya, en 
dü ük Ba -Kur esnaf emekli ay-
lı ı 18,91 lira artı la 526,18’den 
545,09 liraya, en dü ük Ba -Kur
çiftçi emekli aylı ı 13,41 lira ar-
tı la 373,37’den 386,78 liraya 
yükselecek. Türkiye Emekliler 
Derne i Genel Ba kanı Kazım Er-

gün, AA muhabirine yaptı ı açık-
lamada, emekli aylıklarına yüzde-
li artı  yapılmasını ele tirerek, her 
zaman ısrarla söyledik ve bir kez 
daha söylüyoruz, yüzdeli zamlar 
adaletli, hakkaniyetli bir uygula-
ma olmamaktadır. Dü ük aylık
alana da yüksek aylık alana da 
aynı zam oranını uyguladı ınız-
da ortaya daha büyük bir haksız-
lık çıkıyor. 2 bin lira aylık alana 
yüzde 3,59’u uygularsanız alaca ı
zam 71,80 liradır. Ancak taban 
aylık seviyesine, yani 695 liraya 
uyguladı ınızda 24,97 liralık bir 
zam ortaya çıkıyor. Durum böyle 
olunca da taban aylıklarla tavan 
aylıklar arasındaki makas giderek 
açılıyor. Yani yüksek maa  alana 
çok zam ama dü ük maa  alana 
az zam uygulanmı  oluyor. Biz 
bu haksızlı ın giderilmesini ve 
seyyanen zam ile birlikte yüzdeli 
artı ların dengeli bir ekilde uy-
gulanmasını istiyoruz’’ dedi.

10 Temmuz 2010

 Memur maa larında, yılın ilk ya-
rısı için verilen enflasyon farkı ve 
Temmuz zammı ile birlikte yüz-
de 3.59 artı  yapıldı ve katsayılar,
yüzde 3.59 artı a göre belirlendi. 
Karar, 1 Temmuz 2010’dan geçer-
li olmak üzere yürürlü e girdi. 1 
Temmuz 2010’dan itibaren ikinci 
altı aylık dönemde i çilere ödene-
cek kıdem tazminatı yıllık tavanı,
2 bin 517 lira olarak uygulana-
cak. Memurlar gibi memur emek-
lileri de yılın ilk 6 ayı için yüzde 
1,06’lık enflasyon farkı ve yüzde 
2,5’luk ikinci yarı zammını aldı.
Böylece memur emekli maa ları,
1 Temmuz’dan geçerli olmak üze-
re yüzde 3,59 oranında arttı. Bu 
çerçevede, vergi iadesinin yerini 
alan yüzde 4’lük ek ödeme ile bir-
likte Haziran’da 864,9 lira olan en 
dü ük memur emekli aylı ı, 898 

liraya yükseldi. Bunun 863,7 lira-
sını normal aylık, 34,5 lirasını da 
ek ödeme olu turuyor.

12 Temmuz 2010

 SGK’nın yeni projelerini anlatan 
Ba kan Emin Zararsız’ın verdi i
bilgiye göre, bankamatik sistemi 
sa lık alanında da uygulanacak. 
Tüm sigortalı ve emeklilere ‘ if-
re’ veya ‘parmak izi’ ile çalı acak
akıllı kartlar da ıtılacak.

15 Temmuz 2010

 Türkiye statistik Kurumunun 
(TÜ K) Hanehalkı gücü Ara -
tırması, ‘’2010 Nisan Dönemi 
sonuçlarına (Mart, Nisan, Mayıs
2010)’’ göre, Türkiye genelinde 
i siz sayısı bir önceki yılın aynı
dönemine göre 547 bin ki i aza-
larak, 3 milyon 71 bin ki iye ge-
riledi. sizlik oranı Nisan ayında
yüzde 12 seviyesinde gerçekle ti.
Geçen yıl aynı ayda i sizlik, yüz-
de 14,9 olarak açıklanmı tı.

16 Temmuz 2010

 Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı
Üniversite ve Sa lık Personelinin 
Tam Gün Çalı masına ve Bazı Ka-
nunlarda De i iklik Yapılmasına
Dair Kanun’un, bazı hükümle-
rinin iptaline karar verdi. CHP, 
Kanunun 11 maddesinin bazı
hükümlerinin iptali ve yürürlü-
ünün durdurulması istemiyle 

Anayasa Mahkemesinde dava aç-
mı tı. Yüksek Mahkeme, 2547 sa-
yılı Yüksekö retim Kanunu’nun 
de i tirilen 36. maddesinin 2. 
fıkrasının 1. tümcesinde yer alan 
‘’Ö retim üyesi, kadrosunun bu-
lundu u yüksekö retim birimi 
ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç 
bulunması halinde görevli oldu-
u üniversitede haftada asgari 10 

saat ders vermekle yükümlüdür’’ 

Çalışma Yaşamında
Temmuz-Ekim 2010

Namık TAN
namiktan@turkis.org.tr
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ibaresini Anayasa’ya aykırı bula-
rak oy çoklu uyla iptal etti. Ka-
nunun 6. maddesiyle, 2547 sayılı
Yasaya eklenen Geçici Madde 57. 
maddenin ‘’Bu süre içerisinde ta-
lepte bulunmayanlar istifa etmi
sayılır’’ biçimindeki son tümce-
sini de oy çoklu uyla iptal eden 
Anayasa Mahkemesi, tabipler, di
tabipleri ve tıpta uzmanlık mev-
zuatına göre uzman olanların
sadece bir sa lık kurum ve kuru-
lu larında mesleklerini icra etme-
lerine izin veren yasa hükmünü 
de oy çoklu uyla iptal etti ve yü-
rürlü ünü durdurdu. Kanunun 
6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasaya 
eklenen Geçici Madde 57. mad-
denin ‘’Bu süre içerisinde talepte 
bulunmayanlar istifa etmi  sayı-
lır’’ biçimindeki son tümcesini de 
oy çoklu uyla iptal eden Anayasa 
Mahkemesi, tabipler, di  tabiple-
ri ve tıpta uzmanlık mevzuatına
göre uzman olanların sadece bir 
sa lık kurum ve kurulu larında
mesleklerini icra etmelerine izin 
veren yasa hükmünü de oy çok-
lu uyla iptal etti ve yürürlü ünü
durdurdu.

18 Temmuz 2010

 Türkiye veren Sendikaları Kon-
federasyonu (T SK), i  yerlerine 
i  sa lı ı ve güvenli i açısından
yeni bir düzen getirecek  Sa lı ı
ve Güvenli i Kanunu Tasla ı’nın
birçok maddesine kar ı çıkıyor.
T SK,  Sa lı ı ve Güvenli i Ka-
nunu Tasla ı hakkındaki görü
ve önerilerini bir rapor halinde 
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlı ına sundu.

21 Temmuz 2010

 Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Ömer Dinçer, vatanda ların
emeklilik i lemlerini üç günde 
tamamlayabilecekleri bir nokta-
ya gelmek istediklerini belirte-
rek, “  akı ımız çok hızlanacak,
verimlili imiz çok artacak, mali-

yetlerimiz dü ecek. Bu projeyle 
vatanda ların emeklili i ile ilgili 
i lemlere dair eri imleri inanıl-
maz bir hız kazanacak” dedi.

23 Temmuz 2010

 Türkiye  Kurumu ( KUR) Ge-
nel Müdürü Mustafa Kemal Bi-
çerli, Türkiye’nin 2025 yılına ka-
dar nüfus dinami i artarak devam 
edecek bir ülke olması nedeniyle 
i sizlikle mücadele politikasını
canlı tutmak zorunda oldu unu
söyledi. Biçerli, KUR’un aktif 
i  gücü programları ile i  gücünü 
e itme ve vasıfsızlık problemi-
ni ortadan kaldırma noktasında
önümüzdeki dönemde de rolü gi-
derek artan önemli bir aktör olma 
konumunu devam ettirece ini
belirtti.

10 A ustos 2010

 Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni 
yayınladı ı tebli  ve genelge ile 
bütün SSK’lı (4a) kadınlara do-
um borçlanmasının önünü açtı.

Çalı maya ba lamadan önce do-
um yapmı  anneler de bu hak-

lardan yararlanabilecek.

14 A ustos 2010

 ATO’nun TÜ K’in Hane Halkı -
gücü istatistiklerinden derledi i
ara tırmaya göre, Türkiye’de Ni-
san 2010 tarihi itibariyle 1 milyon 
649 bin i siz aile reisi bulunuyor. 
2010 Nisan ayı itibariyle i sizlik
oranı yüzde 12 iken, i siz sayısı
3 milyon 71 bin ki iyi buluyor. 

sizlik rakamlarına, i  arama-
yıp i ba ı yapmaya hazır olanlar 
ve mevsimlik çalı anlar da dahil 
edildi inde, geni  anlamda i siz
sayısı 5 milyon 118 bine, i siz-
lik oranı da yüzde 18,5’e yükse-
liyor. Aynı dönemde i siz olan 
aile reisi sayısı ise 1 milyon 123 
bin. Bu rakama i  aramayıp i ba ı
yapmaya hazır olan 513 bin aile 
reisi ile mevsimlik statüde çalı an

ancak bu mevsimde i siz olan 13 
bin aile reisi de eklendi inde i -
siz aile reislerinin sayısı 1 milyon 
649 bine yükseliyor. Hanehalkı

gücü istatistikleri, i siz aile re-
islerinin profilini de ortaya koyu-
yor. Nisan 2010 verilerine göre, 
i siz aile reislerinin yüzde 89’unu 
erkekler, yüzde 10’unu kadınlar
olu turuyor. siz aile reislerinin 
yüzde 77,3’ü kentlerde ya ıyor.

19 A ustos 2010

 Toplu görü melerin 2. turu ya-
pıldı. 15 A ustosta yapılan top-
lantıda, KESK’in referandum son-
rasında toplu sözle me yapalım
önerisini de erlendirmek üzere, 
görü meler 18 A ustos’a erte-
lenmi ti. Devlet Bakanı Hayati 
Yazıcı yaptıkları de erlendirme-
de, Kamu-Sen’in kar ı çıkması
dolaysıyla mutabakat olmaması
ve 4688 sayılı Kanunda yer alan 
amir hüküm gere ince, öneriye 
olumlu yakla amadıklarını belir-
terek, toplantılara “toplu görü -
me” olarak devam edilece ini be-
lirtti. Bakan Hayati Yazıcının bu 
de erlendirmesi üzerine KESK 
toplu görü melerden çekildi. Me-
mur-Sen ve Kamu Sen ise toplu 
görü melere devam etme kararı
aldı.

25 A ustos 2010

 Memur sendikaları ile Hükümet 
temsilcileri arasında yapılan 2010 
yılı toplu görü melerine Ba ba-
kanlıkta devam edildi. Toplantı-
nın dünkü oturumunda sendikal 
ve demokratik haklar ile hizmet 
kolları bazında sorunlar görü ül-
dü. Ancak yapılan görü melerde
herhangi bir mutabakat kararı
alınmadı.

29 A ustos 2010

 2010 yılı toplu görü melerinde
en çok üyeye sahip konfederas-
yon olan Memur-Sen ile Hükü-
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met arasında mutabakat sa landı.
Kamu-Sen, taban aylı a 30 TL 
zam yapılması önerisi kabul edil-
medi i için toplantıyı terk etti. 
Toplantı mutabakatına göre 2010 
yılında memura yüzde 4+4 zam, 
80 TL ek ödeme, e  için 20+20 
aile yardımı ödene i ve sendika 
üyesi memurlara 3 ayda bir 45 TL 
zam verilmesi ve enflasyon farkı
ödenmesi konularında mutabakat 
sa landı.

2 Eylül 2010

 Hükümet, vergi ve prim borçla-
rıyla ilgili yeniden yapılandırma
kararı aldı. Konuyla ilgili açıkla-
ma, Devlet Bakanı ve Ba bakan
Yardımcısı Ali Babacan’dan geldi. 
“Hem Gelir daresi, hem Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından ça-
lı ma yapılıyor” diyen Babacan, 
“Özellikle krizin etkisiyle ödeme 
sıkıntısı çeken mükellefler için 
bir yeniden yapılandırma prog-
ramı olacak” eklinde konu tu.
“Ancak bu bir af de il” diyen Ba-
bacan, yapılandırmanın içeri iyle
ilgili, “Faizlerde indirim, taksit-
lerde kolaylık olacak’’ ifadelerini 
kullandı.

3 Eylül 2010

 Toplu görü melerde taban ay-
lı a 30 TL zam verilmedi i için 
masadan kalkan Kamu-Sen, Uz-
la tırma Kuruluna ba vurmu tu.
Kurul, Kamu-Sen’in ba vurusunu
kabul etti.

4 Eylül 2010

 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı
Kanun kapsamına giren kurum-
larda çalı an i çilere, anılan Ka-
nunun 3 üncü maddesine göre 
2010 yılında verilecek ilave tedi-
yenin birinci yarısının 7/9/2010, 
di er yarısının 12/11/2010 tari-
hinde ödenmesi; Maliye Bakan-
lı ının 1/9/2010 tarihli ve 12962 
sayılı yazısı üzerine, mezkur 

Kanunun 3 ve 4 üncü maddele-
rine göre, Bakanlar Kurulu’nca 
2/9/2010 tarihinde kararla tırıl-
mı tır.

5 Eylül 2010

 Toplu görü melerde Hükümet ile 
Memur Sen yüzde 4+4, 80 TL ek 
ödeme, 20+20 TL aile yardımı ve 
3 ayda bir 45 TL sendikalı memu-
ra toplu görü me primi konusun-
da uzla mı tı. Kamu Sen ise taban 
aylı a 30+30 TL zam istemi  ve bu 
önerisi kabul edilmedi i için Uz-
la tırma Kuruluna ba vurmu tu.
Uzla tırma Kurulu, 4 Eylül 2010 
tarihi itibariyle Kamu-Sen’in ba -
vurusunu görü tü. Kurul, taban 
aylı a ilk altı ay için 16 TL, ikinci 
altı ay için 22 TL zam önerdi.

15 Eylül 2010

 TÜ K’in açıkladı ı Hanehalki -
gücü Ara tırması’nın sonuçlarına
göre, geçen sene Haziran ayında
yüzde 13.0 olan i sizlik oranı bu 
senenin aynı ayında yüzde 10.5’e 
geriledi.

24 Eylül 2010

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Ba kanı Emin Zararsız, prim 
borçlarının 49 milyar liraya çık-
tı ını belirterek, “Ödemeyi uzun 
döneme yaydı ımızda bir dönem 
sonra insanların ödeme alı kan-
lı ı kayboluyor, bu nedenle te-
mel olarak yakla ımımız pe in
ödemeyi cazip kılacak bir takım
mekanizmalar olu turmak” dedi. 
SGK’da düzenlenen “ nsan Kay-
nakları Yönetimi Paneli” öncesin-
de basın mensuplarının sorularını
yanıtlayan Zararsız, prim borçları
konusunun Ekonomi Koordinas-
yon Kurulu’nda görü üldü ünü
ve Maliye Bakanlı ı koordinasyo-
nunda bir yapılandırma çalı ma-
sına ba lanması talimatı verildi i-
ni belirtti.

29 Eylül 2010

 Tasfiye Halinde Türkiye Em-
lak Bankası, “Konut Edindirme 
Yardımı Bölümü Müdürlü ü”,
elindeki listelerde hatalı olan bö-
lümleri CD formatında tüm kamu 
kurumlarına göndererek, hata-
ların giderilmesini istedi. Kamu 
kurumlarına gönderilen yazıda,
benzer hataların bir daha ya an-
maması için, çizelgeler dolduru-
lurken ve KEY kesintileri düzen-
lenirken dikkat edilmesi gereken 
hususlar tek tek belirtildi.

3 Ekim 2010

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Genel Sa lık Sigortası Genel Mü-
dürü Hasan Ça ıl, ‘’Bir hekimin 
günde kaç ki iye, hangi ilaçları
yazdı ını, bu ilaçların hangi ec-
zanelerden alındı ını ‘’elektronik 
takip’’ sistemiyle tespit edebiliyo-
ruz’’ dedi. Ça ıl, Çukurova Tıp
Fuarı’na katılmak üzere geldi i
Adana’da, AA muhabirine yaptı-
ı açıklamada, sa lıkta suistimal 

örneklerinin her dönemde gün-
deme geldi ini, bu nedenle Genel 
Sa lık Sigortası kapsamında be-
delini ödedikleri hizmetleri çok 
daha farklı metotlarla inceleme-
ye ba ladıklarını söyledi. 1 Ekim 
2010 itibariyle hayata geçen yeni 
sistemle muayene ve reçetelerin 
elektronik ortamda takip edile-
cek.

4 Ekim 2010

 Kadın çalı tıran i veren 5 puanlık
prim indiriminin yanı sıra di er
te viklerin tümünden de yarar-
lanabilecek. Anayasa de i iklik
paketindeki kadına yönelik po-
zitif ayrımcılık maddesi stihdam
Paketi ile uygulanmaya ba lıyor.

sizli i azaltmak için hazırlanan
pakette, kadınların i  hayatına
girmesini kolayla tıran, çalı ma
ko ullarını iyile tiren, i  olanak-
larını artıran düzenlemeler yer 
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alıyor. Çalı ma Bakanı Ömer Din-
çer, “Kadınlara yönelik te vikler-
den sadece birini kullanma artını
kaldırıyoruz. Ba ka te vikler de 
olacak” dedi. Kadınların çalı ma
ko ullarının iyile tirilmesi kap-
samında, çalı an anne ve çocuk-
ların bakımına destek verilecek. 
Kadın ve genç giri imciler ba ta
Avrupa Birli i olmak üzere des-
tek fonlarından öncelikli olarak 
yararlanacak.  ya amında cinsi-
yet ayırımcılı ına kar ı mücadele 
için komisyon kurulacak.

5 Ekim 2010

 Kamu veren Kurulu, memur 
maa larına yapılacak zam konu-
sunda Uzla tırma Kurulu kararını
kabul etmedi. Devlet Bakanı Ha-
yati Yazıcı ba kanlı ında gerçek-
le tirilen toplantıda Uzla tırma
Kurulu’nun memur maa larına
gelecek yıl yapılacak zam konu-
sunda taban aylık için önerdi i ar-
tı  de erlendirildi. Kamu veren
Kurulu, Uzla tırma Kurulu’nun 
kararını kabul etmedi, maa  zam-
mı konusunda da yeni bir öneride 
bulunmadı.

10 Ekim 2010

 Kredi kartı kullanan sayısı 28 mil-
yon 678 bin 362’ye ula tı. Kredi 
kartında toplam borç toplamı ise 
41 milyar 738.9 milyon TL oldu. 
Ki i ba ına dü en kredi kartı borç 
tutarıysa 1.455 TL. Devlet Bakanı
Ali Babacan’ın MHP Aydın Millet-
vekili Ali Uzunırmak’ın sorusuna 
verdi i yanıta göre kredi kartı
mü teri sayısı 2002’de 1 milyon 
72 bin ki iyken, 2010’da 28 mil-
yonu a tı. Babacan, 2002’de 179 
bin 871 ki inin tüketici kredisi 
mü terisiyken, 2010’da 12 mil-
yon 991 bin ki inin tüketici kre-
disi mü terisi oldu unu açıkladı.

12 Ekim 2010

 Daha önce sadece Sa lık Bakanlı-
ı ve Üniversite Hastanelerinden 

hizmet alabilen ye il kartlı has-
talar, yeni düzenlemeyle birlikte 
yakınında tedavi olabilece i veya 
uygun yo un bakım hizmeti ala-
bilece i kamu hastanesi (Sa lık
Bakanlı ı veya Üniversite) yoksa 
özel hastanelerin yo un bakımla-
rından faydalanabilecekler.

19 Ekim 2010

 Özel istihdam bürolarının i siz-
leri i e yerle tirme konusundaki 
performansı son 2 yılda önemli 
ölçüde dü tü. Alınan bilgiye göre, 
i  arayanların elveri li oldukları
i lere yerle tirilmeleri ve çe itli
i ler için uygun i çiler bulun-
masına aracılık yapmak üzere 

KUR’ca izin verilen istihdam 
bürolarının sayısı 2009 itibariyle 
271’e ula tı. Özel istihdam büro-
ları faaliyete geçtikleri 2004’te bin 
177 ki iyi i  sahibi yaptı. Bu sayı
2005’te 10 bin 580’e, 2006’da 19 
bin 789’a, 2007’de 90 bin 524’e 
çıkarak düzenli bir artı  izledi. 
Küresel ekonomik krizin etki-
lerinin ortaya çıkmaya ba ladı ı
2008’de özel istihdam bürolarının
yaptı ı i e yerle tirmelerin sayısı
yüzde 50’den fazla azaldı. 2008’de 
özel istihdam bürolarının i e yer-
le tirdi i ki i sayısı 43 bin 852’ye 
dü tü. 2009’da da 2008’dekine 
paralel bir geli meyle i e yerle ti-
rilen ki i sayısı önceki yıla oranla 
yüzde 50’den fazla geriledi. Ge-
çen yıl özel istihdam bürolarının
i e yerle tirdi i ki i sayısı 21 bin 
391’de kaldı.

26 Ekim 2010

 TÜRK Telekom i çileri, Mart 
2011’de ba layacak T S görü -
melerine imdiden hazırlanıyor.
Haber-i  öncülü ünde bir süre-
dir örgütlü oldukları illerde top-
lantılar yaparak T S’e hazırlanan
i çiler, önceki gün de stanbul’da
toplantı yaptı. Toplantıda dü ük
ücretli çalı anların insanca ya-
ayaca ı bir ücret için mücadele 

edilece i vurgulandı. Özellikle 
2 yıl önce Telekom’da çalı ma-
ya ba layan ve ilk defa sözle me
imzalayacak olan genç tekniker-
lerin katıldı ı toplantıya Haber-
Genel Ba kanı Ali Akçan ve genel 
merkez yöneticilerinin tamamı
ile Anadolu Yakası ube Ba kanı
Turgut Akta  ve ube yöneticileri 
de katıldı.

28 Ekim 2010

 120 bin i çi adına, Türkiye’nin 
en büyük sanayi firmalarıyla ku-
rulan toplu sözle me masasında
uzla mazlık tutana ı imzalandı.

çilerle i verenler, 15 gün içinde 
arabulucu kanalıyla da anla a-
mazsa, grev ilan edilmesi gereke-
cek. Böyle bir durumda ise yasal 
olarak 2 ay içinde greve çıkılması
gerek. Olası bir grev kararı du-
rumunda do rudan etkilenecek 
firmalar arasında Arçelik, Mann, 
Renault ve Tofa  gibi sanayi dev-
leri de bulunuyor. Metal i  ko-
lunda çalı an 120 bin i çi adına
TÜRK- ’e ba lı TürkMetal Sen-
dikası ile i verenler adına Türki-
ye Metal Sanayicileri Sendikası
(MESS) arasındaki toplu sözle -
me görü meleri, i çilerin 2 yıllık
dönemdeki ücret ve sosyal hak-
larım belirlemek üzere 3 Eylül’de 
ba ladı. Anla ma sa lanamayınca
görü meler 25 Ekim’de bitirildi 
ve uzla mazlık tutana ı tutuldu. 
MESS’in önerdi i 2 yıllık döne-
min her bir 6 aylık döneminde 
önceki 6 aylık döneme ili kin enf-
lasyon oranında zam teklifi i çi
tarafında kabul görmedi. Sektör-
de toplu sözle meye tabi 120 bin 
i çinin ortalama aylık eline geçen 
net ücret 1.191 TL olarak hesap-
lanıyor. Buna göre 115 sanayi ir-
ke tinde çalı an i çilerin ortalama 
saat ücreti 5 lira 60 kuru  düze-
yinde. Türk Metal 2 yıllık toplu 
sözle menin ilk 6 ayında her i -
çinin aldı ı saat ücretinde yüzde 
5 artı  ve bunun üzerine 25 kuru
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ilave zam istiyor. Bu talebin kabul 
edilmesi halinde i çilerin saat üc-
reti 6 lira 13 kuru a, aylık eline 
geçen net ücreti ise 1.305 liraya 
çıkacak. Yani ortalama ücret için 
aylık zam teklifi brüt 159, net 11 
liraya kar ılık geliyor. Oran ola-
rak ise bu zam yüzde 9.5 artı
anlamına geliyor. Ancak MESS’in 
önerisiyle ortalama i çi ücreti ay-
lık net 1.191 TL’den 1.193 TL’ye 
çıkacak. Bu durumda aylık net üc-
rette sadece 2 TL artı  olacak. 25 
Ekim’de Uzla mazlık tutana ının
imzalanması üzerine artik devre-
ye Çalı ma Bakanlı ı’nın arabu-
luculuk kurumu girecek. Buna 
göre Bakanlı ın belirleyece i ara-
buluculuk sürecinde iki tarafın
anla masına çalı ılacak. Aksi bir 
durum halinde yasal olarak “grev 
karan” alınması gerekiyor.

31 Ekim 2010

 Karabük halkı i ten atmalara kar-
ı mitingte KARDEM R’den 200 

i çinin çıkarılmasını protesto et-
mek amacıyla yapılacak mitingle 
ilgili Türk Metal Sendikası Kara-
bük Temsilcisi ahin Dikilita ,
“Karabük’ün varolu  sebebi olan 
Karabük Demir Çelik Fabrikala-

rının onurlu emekçileri olan Kar-
demir çalı anları, irketin en zor 
günlerinde üzerlerine dü en tüm 
fedakarlıkları yapmı lardır. Ba -
ta performans dü üklü ü olmak 
üzere ‘maa ında icra kesintisi var 
veya gere inden fazla rapor al-
mı sın’ gibi nedenler gösterilerek 
her gün i çi atılıyor” dedi. Diki-
lita  ayrıca, “Karabük’ün sosyo-
ekonomik ya antısına önemli bir 
yansıması ve katkısı olan Karde-
mir çalı anlarının böyle bir kıyım
ya amasına daha fazla seyirci kal-
mamalıyız. Bu nedenle 7’den 70’e 
tüm Karabük halkını bu Pazar 
günü saat, 14:oo’de Albay Kara-
o lano lu caddesinde yapılacak
olan mitinge bekliyorum. Kara-
bük halkı i çisine sahip çıkacak-
tır” eklinde açıklamada bulun-
du.

 TTK i çisine kredi kartı kullanma 
kursu Zonguldak’ta, yakla ık 12 
bin madencinin çalı tı ı Türkiye 
Ta kömürü Kurumu’nda (TTK), 
i çilerin yüzde 35’inin bilinçsiz 
kredi kartı kullanması nedeniyle 
icralık oldu u belirtildi. Genel 
Maden i çileri Sendikası (GM S)
Genel Ba kanı Ramis Muslu, i çi-
lere kredi kartı kullanımı konu-

sunda e itim verilmesi için çalı -
ma ba lattıklarını söyledi. Muslu, 
icralık olan i çilerin büyük bölü-
münü, 2006 ve 2009’da kuruma 
i  ba ı yapanların olu turdu unu
kaydetti. En dü ük maden i çi-
si maa ının 1200 lira oldu unu
ifade eden Muslu, 2 bin 500 lira 
olan yoksulluk sınırının altında
maa  alan maden i çisinin aylık
giderinin, 900 lira mutfak masra-
fının yanı sıra ev kirası, elektrik, 
su ve okul masrafı gibi zaruri ih-
tiyaçlarla 1500 lirayı buldu unu
belirtti. Muslu, “Bilinçsiz ekilde
kredi kartı kullanmaktan dolayı
i çilerimizin yüzde 35’i icralık.
Arkada larımız geçimlerini sa -
lanmak için harcamak zorunda. 
Evini geçindirebilmek, çocu unu
okutabilmek için bu harcamaları
yapıyorlar. E lence yerlerine gi-
derek, kartlarını bu ekilde bo-
alttıklarına ihtimal vermiyorum. 

Bu konuda TTK Genel Müdürüy-
le görü tük. Önümüzdeki günler-
de arkada larımıza hem i çi sa lı-
ı ve i  güvenli iyle ilgili, hem de 

sosyal ya antılarında kredi kartla-
rını nasıl ekonomik kullanabile-
cekleri konusunda e itim verme-
yi dü ünüyoruz” diye konu tu.
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nsan Onuruna Yakı ır
 Günü
Dünyadaki sendikalar 7 Ekim ta-

rihinde küresel ekonomi ve istihdam 
krizi ile mücadelenin yanı sıra dünya 
ekonomisinde köklü bir reform ça rısı
için örgütlü yapılarını seferber ettiler. 
Bu ba lamda çe itli ülkelerde 285’den 
fazla etkinlik düzenlendi. Bu yıl ki 
etkinlikler ekonomik açıdan topar-
lanmaya yönelik u üç temel talebin 
te vik edilmesi üzerinde yo unla tı:

 – Kemer sıkma politikalarına ba -
vurmaksızın kalkınma ve insan 
onuruna yakı ır i ler, yoksul-
lu a son verilmesi ve krizin 
üstesinden gelinmesinde temel 
unsurlardır.

 – Nitelikli kamu hizmetlerine 
önem verilmelidir.

 – Finans sektörü yol açtı ı zara-
rın hesabını ödemelidir.

7 Ekim faaliyetleri çerçevesin-
de Japonya’dan Afrika’ya, Rusya’dan 
Ukrayna’ya kadar birçok ülkede yü-
rüyü ler, konferanslar ve gençleri bu-
lu turan çe itli toplantılar düzenlendi. 
Öte yandan Peru ve ili’deki sendika-
ların Dünya nsan Onuruna Yakı ır

 Gününün ülkelerinde resmi olarak 
tanınması yönündeki giri imleri ba ta
olmak üzere Latin Amerika ülkeleri-
nin birço unda da çe itli faaliyetler 
yürütüldü. Söz konusu faaliyetleri 
Avrupa’nın tümünde büyük gösteri-
ler takip etti. Etkinlikler çerçevesinde 
ABD’de de içlerine sendikalar ile in-
san hakları gruplarının dâhil oldu u
bir dizi örgüt geni  çaplı yürüyü ler
düzenledi.

Özellikle emek piyasalarındaki
çalkantı ve e itim i kolunda yapılan
büyük ölçekli ücret kesintileri netice-
sinde en a ır darbeyi alan genç i çilere

yönelik olarak sendikalara ba lı genç-
lik kolları, ekonomik toparlanma sü-
recinde sendikalara ait planın önemli 
bir parçası olduklarının vurgusunu 
yaptılar. Aynı ekilde, kadın sendika-
cılar dünya genelinde git gide hâkim 
bir anlayı  haline dönü en istikrarsız,
kısa dönemli ve günlük istihdam ko-
nusuna dikkat çektiler.

Bu yıl ki nsan Onuruna Yakı ır
Günü tüm kıtalarda sendikaların 10 
günlük seferberli inin bir zirvesi nite-
li indeydi. 7 Ekim tarihli nsan Onu-
runa Yakı ır  Gününün temel amacı
para piyasalarını tatmin edebilmek 
için kamu harcamalarının kesintiye 
u ratılması yerine kriz konusunda 
olumlu birtakım çözümler yaratılabil-
mesi adına hükümetler üzerinde baskı
kurmaktı. Konu hakkında ITUC tara-
fından yapılan açıklamada insanların
tekrar i e koyulması, en çok ihtiyaç 
duydukları zamanda ailelere destek 
olunması ve hükümet finansmanının
eski haline döndürülebilmesi için ku-
rumların sürdürülebilir kalkınmaya
hizmet eder hale getirilmesi gerekti i;
bunun da istikrarlı i ler ve sosyal gü-
venlikten geçti i kaydedildi.

Temel Haklara Kar ı
Ekonomik Özgürlükler

15 Temmuz 2010 tarihli duru -
mada Avrupa Adalet Mahkemesi ye-
rel yönetim i verenlerinin emeklilik 
hizmetlerini toplu sözle melerde bir 
feragat kalemi addeden ihaleler ger-
çekle tirmesinden ötürü Almanya’yı
suçlu buldu. Mahkeme konuya ili kin
daha evvelki benzer davalara daya-
narak, toplu pazarlı ın temel bir hak 
olmasına ra men kamu ihalelerinin 
yürürlükte kalması hükmüne vardı.

Almanya’da çalı anların gelecek-
te elde edecekleri emeklilik hakları
için brüt kazançlarının bir kısmını
bu yönde aktarma seçene i var. Söz 
konusu imkân yasal emeklilik çerçe-
vesinde gelecekte yapılacak olan ke-
sintilerin telafisi için sosyal ortakları,
meslek emeklilik planları konusunda 
te vik etmek amacıyla Alman kanun 

koyucular tarafından tasarlanmı tı.
Avrupa Komisyonu resmi makamlar 
tarafından düzenlenen emeklilik hiz-
metlerine ili kin ihalelerin, AB kamu 
ihaleleri kanununa uygun biçimde 
yürütülmesi gerekti ini göz önünde 
bulundurarak Almanya’yı, Avrupa 
Adalet Mahkemesine havale etme ka-
rarı almı tı. 15 Temmuz tarihli du-
ru mada Avrupa Adalet Mahkemesi 
Komisyonun bu konudaki muhake-
mesine taraftar oldu. Belli bir basa-
ma ı elinde tutmak kaydıyla kamu 
sektöründeki sosyal ortaklar kendi 
istekleri ile meslek emekliliklerinde 
ya lılık sigortasına ili kin hizmetleri 
do rudan ihale edemeyecekler. Kamu 
ihalesi Yönetmeliklerine uygun olarak 
ihale duyuruları, AB düzeyinde ilan 
edilmek zorunlulu u ta ıyor.

Konuya ili kin olarak Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu ETUC ta-
rafından yapılan açıklamada, söz ko-
nusu kararın sosyal Avrupa açısından
zarar verici bir ba ka karar daha oldu-
u belirtildi. Avrupa genelinde emek-

lilik aylıklarının sürdürülebilirli i
konusunda uygulanabilir çözümlerin 
bulunmasına her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç oldu u u dönemde, eko-
nomik özgürlüklerin uygulanmasının
herhangi bir anlam ifade etmedi i kay-
dedildi. Bu kararın resmi makamların
i veren olarak fiiliyatta bulundukları
zamanki ba ımsızlıklarını yok saydı-
ının altı çizildi. Daha da üzücü olan, 

bu karar ile ekonomik özgürlüklerin 
temel sosyal haklara üstün geldi inin
teyit edilmi  olması. Buna istinaden 
ETUC AB’nin sadece bir ekonomik 
projeden ibaret olmadı ını, esas kuru-
lu  amacına uygun olarak kendi bün-
yesindeki halkların ya am ve çalı ma
ko ullarının iyile tirilmesi yönünde 
hizmet eden bir yapı oldu unu teyit 
etmeleri konusunda Avrupa resmi 
makamlarına daha önceden yapmı
oldu u ça rıyı yineliyor. Çünkü Av-
rupa vatanda larının ve Avrupa’daki 
i çilerin Avrupa projesine destek ver-
meyi sürdürmeleri için sosyal ilerleme 
hayati önem ta ıyor. Bu konuda Avru-
pa Sözle mesinde de sosyal ilerlemeye 
ili kin hükümler bulunuyor.

Dünyadan Sendikal HaberlerDünyadan Sendikal Haberler
Burak EKMEKÇ O LU
intdept@turkis.org.tr
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Nitelikli Kamu 
Hizmetlerine Yatırım
Kemer Sıkma
Politikalarına En yi
Alternatif

Ekonomik ve sosyal kriz netice-
sinde dünyada yaygın biçimde kamu 
hizmetlerine yönelik kesintilerin uy-
gulandı ı u dönemde özel sektör ve 
kamu sektöründe örgütlü sendikala-
rın liderleri, yerel yönetimler ve sivil 
toplum grupları adil vergilendirme 
politikaları ile desteklenen nitelikli 
kamu hizmetlerine yatırımın te viki
konusunda ortak çalı ılmasına dair 
mü terek taahhütte bulundu. Söz 
konusu taahhüdün daha önceden bir 
benzeri görülmemi ti. Nitelikli kamu 
hizmetlerine yatırım ekonomik krize 
çözüm açısından büyük önem ta ı-
makla beraber barı çıl, tarafsız, de-
mokratik ve ekolojik açıdan sürdürü-
lebilir toplumların tesis edilmesinde 
önemli rol oynuyor.

Uluslararası Nitelikli Kamu Hiz-
metleri katılımcıları ‘Bizim Gelece-
imiz, Bizim Oyun Sıramız’ ba lı ı

altında Ekim ayının ikinci haftası
Cenevre’de bir Konferans düzenledi-
ler. Küresel Sendikalar Konseyi 400 
delegenin katıldı ı bu üç günlük kon-
feransa sponsor oldu. Konferansta, ni-
telikli kamu hizmetlerinin te viki için 
yerel, ulusal ve uluslararası seviyedeki 
çabaları birbirine ba layan bir faaliyet 
planı ile bir tüzük tarafından idare 
edilecek küresel çaplı bir kampanya-
nın ba latıldı ı ilan edildi.

Küresel Sendikalar Konseyi CGU 
Ba kanı Aidan White konuya ili kin
yaptı ı konu masında, geni  ölçekli 
sosyal koalisyonlar eklinde çalı maya
dair tarihi sorumlulu unu ilerletmesi 
ve yurtta ların tümünün ya amsal ni-
teliklerini iyile tirecek bir sosyal de-
i im gücü olarak faaliyet göstermesi 

konusunda sendikal harekete ça rıda
bulundu.

Uluslararası Ye il Barı  (Greenpea-
ce) murahhas azası ve Yoksulluk Kar-
ıtı Faaliyet için Küresel Ça rı konseyi 

üyesi Kumi Naidoo ise, sosyal adalet 

politikalarının temeli olarak nitelikli 
kamu hizmetlerine ili kin taleplere 
cevap verilmesi açısından ‘yeni bir 
hareket’ ça rısı yaptı. Ayrıca Naidoo 
konu masında ‘Tarih bize ö retmi tir
ki mütevazı insanlar risk aldıkları ve 
barı çıl bir ekilde mücadeleye giri -
tiklerinde ve genellikle yeri geldi in-
de sivil itaatsizli i korkusuzca takip 
ettiklerinde, ister hükümette isterse 
finans sektöründe olsun gücü elinde 
bulunduranlar dinleyecek ve kar ılık
vereceklerdir’ dedi.

E itim Enternasyonali’nden Susan 
Hopgood’da güçlü e itim kurumla-
rını ile insan onuruna yakı ır sa lık
hizmetlerinin, sosyal hizmetlerin, 
temiz suyun, gerçek anlamda hıfzıs-
sıhhanın, etkin yangın ve güvenlik 
hizmetlerinin, eri ilebilir barınma ve 
kamu hizmetlerinin yine eri ilebilir
haberle me, ula ım, medya ve kültü-
rün, iyi bir kamu idaresi ile belediye 
hizmetlerinin savunucuları olarak, 
birle me adına güçlü bir mesaj tebli
ettiklerini ifade etti. Nitelikli kamu 
hizmetlerinin sürdürülebilir büyüme-
ye, zenginli in yeniden adil biçimde 
da ıtılmasına, adalete, etkin yönetime 
ve demokrasinin tatbik edilmesine te-
mel sa ladı ını belirtti.

Uluslararası Ta ımacılık çileri
Federasyonu ITF genel sekreteri Da-
vid Cockroft ise konferanstaki konu -
masında yeni kampanyanın seçilmi
illerde ‘küresel sendikal hareketin sa-
hip oldu u endüstriyel ve siyasi gücün 
toparlanma noktası’ olarak ba latılabi-
lece inin vurgusunu yaptı. Kamu hiz-
metlerinden gerek özel gerekse kamu 
sektörü çalı anlarının, ailelerimizin 
ve de toplumlarımızın fayda sa ladı-
ını ve bu yüzden kamu hizmetlerine 

ihtiyacımız oldu unu belirtti.

Kamu Hizmetleri Enternasyonali 
PSI genel sekreteri Peter Waldorff’da 
konferanstaki konu masında hükü-
metler cezasız kalmak suretiyle toplu 
sözle meleri ihlal ettikçe ve biryandan 
da kamu hizmetleri ile hak ve menfa-
atleri kesintiye u rattıkça, sendikalar 
ile müttefiklerinin daha sürdürülebilir 
bir dünya kurabilmek ve herkes için 
sosyal güvenlik sa layabilmek adına

yeni stratejiler uyguladıklarını ifade 
etti. Artık harekete geçme zamanının
geldi ini söyledi.

Genç stihdam: ETUC 
‘Gençlere Güvence’ Talep 
Ediyor

Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu ETUC çatısı altında ‘Genç s-
tihdam’ konulu Gençlik Konferansı
düzenlendi. Genç ETUC, gençlerin 
istihdamı ile istikrasız i lerin ula tı ı
düzeye yönelik endi esini yineledi. 
Genç ETUC demecinde, ‘Yeni bir Sos-
yal Anla madan’ bahsediyor. Bu ba -
lamda ETUC gençlere yönelik e itim,
ö retim ve gençlerin i e alınmasının
te vik edildi i nitelikli i ler vadeden 
bir güvence öneriyor.

stihdam ve i sizlikle verilen mü-
cadele günümüzde Avrupa’daki genç 
insanlar açısından kaygı verici ger-
çeklerin ba ında geliyor. Toplam 27 
üye ülkeden olu an AB’de 2009’un ilk 
çeyre inde 5 milyon genç insan i siz
kaldı. Genç Avrupalıların 3/2’si için i
demek sınırlı süreli sözle me, yarı za-
manlı çalı ma, geçici çalı ma, mevsim-
lik i  ya da kayıt dı ı çalı ma demek. 
Emek piyasasının kuralsızla tırmaya
yönelik önlemlerden ve esneklik po-
litikalarından en çok nasibini alanlar 
yine ne yazık ki genç insanlar. Bu ba -
lamda güvenceli esnekli i istihdam 
açısından genç insanların içerisinde 
bulundu u durumu çözmeye yönelik 
çarelerin merkezine koymak, riskli 
ve uygunsuzdur. Gençlerin istihdam 
edilmesinden bahsederken sorulması
gereken do ru soru, gençlerin güven-
celi, istikrarlı ve nitelikli istihdama 
eri imlerinin olup olmadı ıdır. Avru-
pa Sendikalar Konfederasyonu ETUC, 
politikalar ile önlemlerin birle tiri-
lerek genç insanlarının durumunun 
iyile tirilmesinin temel zorunluluk 
oldu una inanmaktadır. Bunun da 
ötesinde, özellikle sendikalar ba ta
olmak üzere sosyal taraflar ile isti are
yapılması suretiyle bu insanların ge-
li tirilmesi gerekiyor. Uzun dönemli 
i sizlik ile e itim ve ö retim yoluyla 
mücadeleye ihtiyaç var. Ayrıca okul 
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sonrası çalı ma ya amına geçi in de 
kolayla tırılması önem ta ıyor. Aynı
ekilde, genç insanların okulu yarım

bırakmasını engelleyecek ve bursların
niteli ini artıracak önlemlerin yürür-
lü e konması gerekiyor. ETUC üye 
devletlerin sadece daha fazla i  için 
de il aynı zamanda daha iyi i ler için 
gerekli ko ulları yaratmasının hayati 
önem ta ıdı ını dü ünüyor. nsan-
lara saygınlık, mali açıdan güvence, 
ö renme fırsatları, nitelik artırmaya
yönelik imkânlar sa layan i lere ihti-
yacımız var.

Niteliklerin Geli tirilmesi
Gelece in Emek 
Piyasasının Kar ıla aca ı
Zorlu Mücadelelerden Biri

2008 yılında Avrupa Sendikalar 
Konfederasyonu ETUC Avrupa Ko-
misyonunun emek piyasasının ihti-
yaçları ile mesleki niteliklerin gerek-
sinimlerini tahmin ederek birbirine 
e le tirmek için tasarlanan ‘Yeni ni-
telikler, yeni i ler’ ba lıklı giri imini
desteklemi ti. ETUC tarafından 2-3 
Eylül tarihlerinde ‘Yeni Nitelikler, 
Yeni ler Giri iminin Sendikal Uyar-
laması’ ba lı ı altında düzenlenen bir 
konferansta mesele tekrar gündeme 
getirilerek, e er söz konusu giri im
ba arılı olmazsa, ya am ve üretim ko-
ullarındaki yapısal dönü üm ile ba -

lantılı olmak suretiyle krizden çıkı ın
yollarında dair önerilere ihtiyaç olaca-
ı belirtildi.

ETUC Genel Sekreter Vekili Joel 
Decallion konuya ili kin unları söy-
ledi: ‘Küreselle me tam anlamıyla tüm 
kartların yeniden düzenlenmesidir. 
Nitelikler ve insanın sahip oldu u ye-
tiler söz konusu oldu unda rekabet 
sonuna kadar ya anacaktır. Çin’in Batı
dünyasının bir atölyesi oldu u inancı-
nı bir kenara bırakmak zorundayız.
Mesele u ki, bugün Çin’deki üniver-
sitelerde ö renim gören ö renci sayısı
Avrupa ve Kuzey Amerika’daki üni-
versitelerde ö renim görenlerin topla-
mı ile aynı. Niteliklerin, insan yetile-
rinin ve e itimin gelecekteki geli imi
açısından hayati önem ta ıyan sorun, 

uzun süreli bir kariyere kar ılık vere-
bilmek kadar dü ük karbon salınımlı
ekonomiye geçi e vakıf olup, olama-
yaca ımızdır. E er sürdürülebilir kal-
kınmanın daralan büyümeye öncü-
lük etmesini istemiyorsak, hepimizin 
temel zorunlulu u yeni endüstriyel 
politikalara yatırım yapmaktır. Bunu 
yapabilmek için, Avrupa genelinde 
bir stratejiye ihtiyacımız var. Çünkü 
halen bilindi i üzere geli en güçler 
hareket etmeye ve gelece in i kolları-
na yatırım yapmaya devam ediyorlar. 
Bu nedenle Avrupa Birli inin ar-ge ve 
e itim alanında daha önceden benzeri 
görülmemi  bir çaba sarf etmesi gere-
kiyor.’

Buna ba lı olarak, Komisyonun 
teklifinin müzakere edilmeye ve ince 
ayar çekilmeye ihtiyacı var:

 – Lizbon Stratejisinin ba arısız
oldu una ili kin bir tespitin 
olu turulması gerekiyor. Liz-
bon stratejisinin bir parçasını
olu turan ‘tam kapsamlı istih-
dam ve nitelikli i ler’ ba lıklı
amaç niçin bir kenara terk edil-
di? Bu soruya cevap vermeden 
tartı mayı ilerletmemiz müm-
kün de il.

 – Sıkıntı do rudan niteliklerin 
geli tirilmesi ile ilintili. Avrupa 
Birli inin gerek teknik gerekse 
mali kaynakları bir araya getir-
mesi artıyla bu alanda oyna-
ması gereken bir rolü var.

 – Niteliklere yönelik yakla ım
son derece kısıtlayıcı özellikle 
de beceri seviyeleri, becerilerin 
denetimi, nitelikler ve emek 
piyasası arasında yakın bir ba
oldu unda. Taze bir yakla ıma
ihtiyacımız oldu u gibi gayret-
lerinde tüm bu bilgilerin e le -
mesine cevap vermeye yönelik 
sarf edilmesine ihtiyaç var. Joel 
Decallion ayrıca unu ifade etti: 
‘Ücret ba lantısı ile hiçbir yerde 
u ra ılmıyor. E itim ile nitelik-
leri birbirinden ayıramazsınız.
Nitelikler ücret ko ullarında
bir de i iklik yapılmadı ı süre-
ce geli emez.’

Avrupa Konseyi E itsizlik
ve Sosyal Dengesizli i
Avrupa’nın Ekonomik 
Açıdan daresinde Merkez 
Noktaya Koymak Zorunda

Avrupa Konseyi geçti imiz Eylül 
ayında ekonominin idaresine ili kin
teklifleri görü tü. Hali hazırda mevcut 
oldu u gibi söz konusu teklifler temel-
de maliye bakanlarının karar verdi i,
ücretlerde, sosyal faydalar ve kamu 
hizmetlerinde kesinti yapmayı ba a-
ramayan ülkelere kar ı fiilen otomatik 
müeyyideleri azaltmaya yönelik.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 
ETUC ücretler üzerinde baskı kuran 
böyle bir Avrupa ‘müeyyideler takımı-
nı’ reddediyor. ETUC Genel Sekreteri 
John Monks’un konuya ili kin yaptı ı
açıklamada; ‘Ücretler üzerinde baskı
kurma politikası ile emek piyasalarının
daha esnek hale getirilmesi ve sendika-
ların zayıflatılması bizleri bu düzensiz-
li in içine itmi tir; benzer bir politika-
ya geri dönülmesi i leri imdikinden
de kötü hale getirecektir.’ dedi.

Bunun yerine ETUC Avrupa Konse-
yini, makro-ekonomik dengesizliklerin 
temel nedeni olması nedeniyle istik-
rarsız i  uygulamalarının beraberinde 
gittikçe artan e itsizli i tespit etmeye 
davet ediyor. Artan e itsizlikler eko-
nominin dı ına sızma iste ine neden 
oluyor. E er ülkeler bu duruma di er
üye devletler pahasına kendi ihracatla-
rını artırmak için ‘kom um bir dilenci’ 
politikası ile tepki verirlerse cari hesap-
larda dengesizlikler ba  gösterir.

ETUC açısından ekonominin ida-
resi bu nedenle iç piyasada dibe do ru
giden sosyal yarı ı durdurmaya yönelik 
mü terek Avrupa politikaları üzerine 
yapılmalıdır. Öte yandan Ekonominin 
idaresi sadece maliye bakanlıklarına
bırakılmayacak kadar da önemlidir. 
ETUC ekonominin idaresine ili kin
sürece Avrupa Konseyi sosyal mesele-
ler ile istihdamdan sorumlu bakanlar 
ve ekonomiye girdi sa layan sosyal ta-
raflarla beraber önderlik etmelidir.

ETUC Genel Sekreteri John Monks 
ayrıca makroekonomik dengesizlikle-
rin açıkça buz da ının tepesi oldu unu
ifade ederek, aynen yayılan istikrarsız
i ler gibi git gide artan e itsizliklerin
de Avrupa’nın yüzle mesi gereken esas 
sorunlar oldu unu belirtti.
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Ç N N K TAPLI I

Sendikacı, siyasetçi, sendika e itimcisi, hukukçu Sina 
Pamukçu’nun anılarının bir kısmı, Kocaeli Üniversitesi ö re-
tim üyesi ve Kristal-  Sendikası uzmanı Yard. Doç. Dr. Aziz 
Çelik tarafından kitapla tırıldı.

1954 yılında çi Yeti tirme Seminerleri ile sendikacılık ya-
amı ba layan Pamukçu, 1956 yılında Türkiye Gemi Adamları

Sendikasında ba layan sendika e itimcili i ve sendika yöneti-
cili ini 12 Eylül 1980’e kadar sürdüdü.

1956-60 arası TÜRK- ’te e itimci, hukukçu ve uluslara-
rası ili kiler uzmanı olarak da çalı an Pamukçu’nun anıları,
bir dönemin sendikacılı ına da ı ık tutuyor. Aziz Çelik’in so-
rularıyla zenginle en kitap, Türkiye’nin en hareketli sendikal 
mücadelesine sahne olan yıllarını Sina Pamukçu gibi olayla-
rın ve kurumların sorumlu mevkilerinde bulunmu  birinden 
okumak ansı veriyor bizlere. 

SİNA PAMUKÇU İLE
SENDİKALI YILLAR
Maden- , T P, TÜRK-  ve D SK’ten Anılar

Söyle i: Aziz Çelik

Sosyal Tarih Yayınları, Haziran 2010

TEĞET’İN YIKIMI
Dünyada ve Türkiye’de Küresel Krizin 2009 Enkazı ve Gelecek

Mustafa Sönmez

Petrol-  Sendikası ve Yordam Kitap, 2010

Küresel kriz bütün ha metiyle 2008’de ba  verdikten son-
ra 2009’da da bütün dünyaya bula tı ve her co rafyayı sardı.
Küresel krizin etkileri, Türkiye’de de iddetle hissedildi. Bu 
kitapta 2008 ve 2009’un tamamında küresel krizin, “te et ge-
çerken” Türkiye ekonomisinde yarattı ı enkazın envanteri yer 
alırken, önümüzdeki dönemde emekçileri bekleyen tehditlere 
ve fırsatlara de iniliyor. Küresel krizin dünyada merkez ülke-
leri ve çevre-ba ımlı ülkeleri nasıl etkiledi i, kapitalist devlet-
lerin müdahale biçimleri ve bunların sonuçları, krizin Türkiye 
kapitalizmine etkileri mercek altına alınıyor. Krizin emekçi-
lere yansıması, i sizlik ve güvencesizle tirme, yoksulla ma, 
gelir da ılımının daha çok bozulması gibi sorunlar üzerinde 
özel olarak duruluyor. Petrol-  Sendikası’nın Yordam Kitap’la 
birlikte sundu u bu kitap, günümüz krizine ili kin çalı malar 
içinde özel bir yer tutacak nitelikte.



“Büyük mücadelelerle kazanılmı  bu vatan, bizlere 
emanettir. Emaneti, var olan tüm zenginlikleri 
ço altarak yarına ta ımak, bizlerin görevidir.”

TÜRK-  Yönetim Kurulu, Cumhuriyetin kurulu unun 87. yılı nedeniyle bir mesaj 
yayımladı. Yönetim Kurulu mesajında unlara yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyetinin kurulması, 20. Yüzyıl tarihine yön veren çok önemli 
olaylardan biridir. Türkiye topraklarında büyük bir güçlük içinde verilen kurtulu
mücadelesi, inanan bir halkın, vatanı u runa hangi engelleri a abilece inin çarpıcı bir 
göstergesi olmu tur.

Cumhuriyet Türk Halkı’na ‘verilmemi tir’. Cumhuriyet Türk Halkı’nın büyük bir 
askeri ve siyasi deha önderli inde, tırnaklarıyla kazıyarak ula tı ı bir hedeftir. Binlerce 
vatan evladının canı üzerinde yükselen Cumhuriyet, her eyden önce, mücadele edilerek, 
sava ılarak kazanıldı ı için Türk Halkı’nın vazgeçilmezidir. Cumhuriyeti ayakta tutan 
yegane kuvvet milletin kendisidir. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade etti i gibi 
‘Egemenlik kayıtsız artsız milletindir.’

Kurtulu  sava ı sürecinde tasada, kederde sevinçte ortak olan Türk Halkı, aynı geçmi e
sahip olmanın ve aynı gelece e do ru yol almanın sorumlulu unu ta ımaktadır. Bugün, 
büyük mücadelelerle kazanılmı  bu vatan, bizlere emanettir.

Emaneti, var olan tüm zenginlikleri ço altarak yarına ta ımak, bizlerin görevidir. te
bu görevin sorumlulu u ile ‘ayrı malarla’ tükenen enerjimizi, ‘birle melerle ço altmak’,
geçmi te vatan için canını feda edenler ile, gelecek nesillere olan borcumuzdur.

Henüz 87. yılını kutlayan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin sorunları olacaktır. Sorunsuz 
bir Türkiye ummak, aslında çözümlerin sorunların içinde bulundu unu unutmaktan 
kaynaklanır. Geli me, büyüme ve yenilenme, sorunun içindeki o çözümü bulmanın,
ye ertmenin ta kendisidir.

Önemli olan, sorunların içinde kaybolmamak, çözüme odaklanmaktır.

TÜRK- , ‘çözüme odaklanıldı ı’ günlere duydu u özlemle ulusumuzun Cumhuriyet 
Bayramını kutlamakta, ba ta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu 
toprakları vatan yapan aziz ehit ve gazilerimizi saygıyla anmaktadır.”
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TARIM-‹
Genel Ba kan: BEDRETT‹N KAYKAÇ
Bankac› Sokak No. 10   Kocatepe / ANKARA
Tel: (312) 419 04 56 (6 Hat)  •  Faks: (312) 419 38 47

ORMAN-‹
Genel Ba kan: BAK  YÜKSEL
Özveren Sokak No. 19   Maltepe / ANKARA
Tel: (312) 229 10 56-57-58-59  •  Faks: (312) 229 21 15

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

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

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

TEKGIDA-‹
Genel Ba kan: MUSTAFA TÜRKEL
4. Levent Konaklar Sokak   Levent / ‹STANBUL
Tel: (212) 264 49 96-97-98  •  Faks: (212) 278 95 34

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

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

DER‹-‹
Genel Ba kan: MUSA SERV
Ali Nihat Tarlan Cad. Erta  Sok. No. 4 (Ardil ‹  Merkezi) Kat: 3
Tel: (216) 572 90 50-51-52  •  Faks: (216) 572 90 53  Bostanc›/‹ST.

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

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

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

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

BASS
Genel Ba kan: TURGUT YILMAZ
Sümer 2 Sok. No. 29 Kat. 3   K›z›lay / ANKARA
Tel: (312) 232 50 09-11  •  Faks: (312) 231 67 30

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

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

TÜRK-METAL
Genel Ba kan: PEVRUL KAVLAK
K›z›l›rmak Mah. Eski ehir Yolu 1. km.   Sö ütözü / ANKARA
Tel: (312) 292 64 00 (30 hat)  •  Faks: (312) 284 40 18

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

TÜRK-‹

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

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

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

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

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

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

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

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

HAVA-‹
Genel Ba kan: AT‹LAY AYÇ‹N
‹ncirli Cad. Volkan Apt. 68/1-2-3-4   Bak›rköy / ‹STANBUL
Tel: (212) 660 20 95 (5 Hat)  •  Faks: (212) 571 90 51

L‹MAN-‹
Genel Ba kan: MUZAFFER AKPUNAR
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 4/5   S›hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 74 18  •  Faks: (312) 230 24 84

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

SA⁄LIK-‹
Genel Ba kan: MUSTAFA BA O⁄LU
Hedef Sok. No. 5   An›ttepe / ANKARA
Tel: (312) 231 80 45  •  Faks: (312) 230 23 96

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

TÜRK HARB-‹
Genel Ba kan: AHMET KALFA
‹nk›lap Sokak No. 20   K›z›lay / ANKARA
Tel: (312) 417 50 97-98-99  •  Faks: (312) 417 13 64

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

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

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

HÜR-‹
Genel Ba kan: YAKUP Ö. LAT FO LU

ehit ener Enver Sok. No. 23   Yeni ehir - Lefko e / KKTC
Tel: (0.392) 228 24 56  •  Faks: (0.392) 228 64 31

www.turkis.org.tr
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