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Mücadeleyle
Geçen 60 Y×l
ve Sorunlar
31 Temmuz 1952 yÔlÔnda kurulan TÜRK-õö, bu yÔl
60’ÔncÔ yÔlÔna ula÷manÔn onurunu ya÷amaktadÔr.
TÜRK-õö’i kuran ve bugünlere getiren herkese
TÜRK-õö topluluôu adÔna te÷ekkür ediyorum.
TÜRK-õö, 60 yÔldÔr büyük zorluklarÔ göôüsleyerek
verdiôi ekmek, barÔ÷, özgürlük mücadelesini
yükselterek devam edecektir.
–––– I ––––
ÇalÔ÷ma ya÷amÔ sorunlu bir dönemden geçmektedir.
Bir tarafta Toplu õ÷ õli÷kileri YasasÔ çÔkarÔlamadÔôÔ için
yüzlerce i÷yerine toplu sözle÷me yetkisi verilmemekte,
diôer tarafta Ulusal õstihdam Stratejisinin emek
kar÷ÔtÔ hükümleriyle alakalÔ kimi bakanlarÔn bizzat
yürüttüôü sermaye kaynaklÔ bir lobi faaliyeti
yoôunla÷tÔrÔlmaktadÔr. Tüm bunlar yetmezmi÷ gibi
havacÔlÔk i÷ koluna grev yasaôÔ getiren hüküm bizimle
hiç alakasÔ olmayan bir torba yasanÔn birinci maddesi
halinde Meclis gündemine getirilmi÷ ve tasarÔ jet hÔzÔyla
genel kurula indirilip yasala÷tÔrÔlmÔ÷, Cumhurba÷kanÔ
da anÔnda onay vermi÷tir.
–––– I ––––
Toplu õ÷ õli÷kileri Yasa TasarÔsÔ, BakanlÔktan çÔktÔôÔ
haliyle i÷çi, i÷veren ve hükümet kesimleri olarak
üzerinde yoôun çalÔ÷ma yaptÔôÔmÔz ve kÔsmi mutabakat
saôladÔôÔmÔz bir metindir. Ama bu metne Bakanlar
Kurulu a÷amasÔ ve Meclis KomisyonlarÔ a÷amasÔnda
yoôun müdahaleler olmu÷, metin TBMM Genel Kurul
gündemine getirildikten sonra da üzerinde müzakereler
devam etmi÷tir. Ancak metin “kimi çevrelerin” onayÔnÔ
yine de alamamÔ÷ olmalÔ ki, yasala÷mamÔ÷, nihayet
TBMM kapanmÔ÷tÔr.
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ, yasa çÔkmadÔôÔ
için i÷ kolu istatistiklerini yayÔnlamamÔ÷, bu durum
toplu i÷ sözle÷mesi sürecini tÔkamÔ÷, birçok i÷yerinde
binlerce i÷çimizin maôduriyetini beraberinde
getirmi÷tir.

Mustafa KUMLU Genel Baçkan

ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ ile konuya ili÷kin
görü÷melerimiz devam etmektedir. Umuyoruz ki
soruna en kÔsa zamanda bir çözüm bulunacaktÔr.
–––– I ––––
KÔdem tazminatÔ konusu ile Toplu õ÷ õli÷kileri Yasa
TasarÔsÔ’nÔn yakÔn bir ili÷ki içinde olduôunu söylemek
yanlÔ÷ olmayacaktÔr. Çünkü sermaye kesiminin bir
bölümünün söz konusu yasa ile kÔdem tazminatÔnÔ,
esnek çalÔ÷ma biçimlerini, özel istihdam bürolarÔna
i÷çi kiralamaya yetkisi verilmesini, asgari ücretin
bölgeselle÷tirilmesini ili÷kilendirdiôi ve tüm bunlarÔn
birlikte ele alÔnmasÔ gerektiôini deôi÷ik ortamlarda ve
kimi zaman da basÔnda ifade ettiôi malumumuzdur.
Hükümetteki kimi bakanlarÔn da aynÔ yakla÷Ôma sahip
olduôu ve bu yakla÷ÔmÔn bir ürünü olarak son günlerde
kamuoyunu me÷gul eden kÔdem tazminatÔna ili÷kin
taslaôÔ basÔna sÔzdÔrdÔklarÔ artÔk ilgili herkesin dile
getirdiôi bir konu haline gelmi÷tir.

ToplantÔlarda bazÔ hükümet temsilcileri de i÷veren
grubu gibi Komite’nin çalÔ÷ma sisteminin gözden
geçirilmesine ihtiyaç olduôunu söylemi÷tir. õ÷çi ve
i÷veren arasÔnda uzla÷manÔn saôlanamamasÔ üzerine
ortaya görü÷ülecek ülkeler listesi çÔkarÔlamamÔ÷,
sonuçta i÷veren grubunun istediôi olmu÷ ve hiçbir
ülkenin Aplikasyon Komitesi’nde görü÷ülmeyeceôi
açÔklanmÔ÷tÔr.
Böylece, i÷verenlerin artÔrdÔôÔ küresel baskÔ, üçlüyapÔsÔ
ile i÷çilerin, temel hak ve özgürlükler konusunda her
zaman referans aldÔôÔ ILO ve özellikle Aplikasyon
Komitesinde de çok açÔk bir ÷ekilde hissedilmi÷tir.
–––– I ––––

Bu yÔl ILO’da kurulu÷undan beri ya÷anmamÔ÷ bir
hadise gerçekle÷mi÷tir. ILO’da Aplikasyon Komitesi
her yÔl olduôu gibi bu yÔl da ihlalleri görü÷mek üzere
toplanmÔ÷tÔr. ToplantÔlarda, komitenin i÷veren tarafÔ,
uzmanlar komitesi raporunda yer alan grev hakkÔyla
ilgili ifadelerin örgütlenme hakkÔnÔ kapsayan 87
sayÔlÔ ILO sözle÷mesi ile uyu÷madÔôÔnÔ, bu konunun
Uzmanlar Komitesi Raporunda deôil, uluslararasÔ adalet
divanÔ nezdinde konu edilebileceôini savunmu÷, bu
gerekçeyle grev hakkÔ ile ilgili yorumlarÔn yer aldÔôÔ
vakalarÔ görü÷meyeceôini ifade etmi÷tir.

Hava i÷ kolunun grev yasaôÔ kapsamÔna alÔnmasÔ, bir
demokrasi ayÔbÔdÔr. Bu talep, Toplu õ÷ õli÷kileri YasasÔ
görü÷ülürken gündeme getirilmi÷ ve hatta bakanlÔôÔn
hazÔrladÔôÔ bazÔ metinlerde de yer almÔ÷tÔr. Ancak
yapÔlan müzakereler sonucunda bu konunun yasada
yer almamasÔ konusunda görü÷ birliôine varÔlmÔ÷tÔr.
Meclisteki son tasarÔda hava i÷ kolu grev yasaôÔ
kapsamÔ içinde deôildir. Buna raômen, ÇalÔ÷ma ve
Sosyal Güvenlik BakanÔ ba÷ta olmak üzere sosyal
diyalog ortamÔnÔn tüm taraflarÔ üç milletvekilinin
verdiôi yasa teklifi ile by pass edilmi÷tir. Grev yasaôÔ
süreciyle birlikte THY’de yapÔlan eylem sonucunda
305 i÷çimizin i÷ine son verilmi÷tir. TÜRK-õö yönetimi,
süreci, ba÷Ôndan itibaren an an izlemi÷, yapÔlan
eylemlere bölgesel olarak her türlü destek verilmi÷tir.
TÜRK-õö Yönetim Kurulu, çe÷itli bakan ve ba÷bakan
yardÔmcÔlarÔyla yaptÔklarÔ görü÷menin ardÔndan THY
Yönetim Kurulu Ba÷kanÔ ile de konuyu görü÷mü÷,
Yönetim Kurulu Ba÷kanÔ, THY sözle÷mesinin
baôÔtlanmasÔnÔn ardÔndan i÷ten atÔlan i÷çilerin
durumunun görü÷ülebileceôini belirtmi÷tir. Konuyla
ilgili süreç ve görü÷meler devam etmektedir. Dileôimiz
305 i÷çinin maôduriyetine son verilmesidir.
TÜRK-õö, Hava i÷ koluna getirilen grev yasaôÔnÔn Toplu
õ÷ õli÷kileri Kanunu’nun ilgili maddesiyle kaldÔrÔlmasÔ
için her türlü giri÷imde bulunacaktÔr.

õ÷veren grubunun itirazÔnÔn ardÔndan toplanan i÷çi
grubu, oy birliôiyle i÷verenlerin bu giri÷imini kabul
etmeme kararÔ almÔ÷, ancak, daha sonra yapÔlan
Aplikasyon Komitesi toplantÔsÔna, sadece i÷çi ve
hükümet gruplarÔnÔn temsilcileri katÔlmÔ÷tÔr. õ÷çi grubu
sözcüsü, Aplikasyon Komitesi’nin gündeme almasÔnÔ
istediôi 25 ülkeyi açÔklamÔ÷, Türkiye’nin de yer aldÔôÔ
bu liste, toplantÔya i÷veren grubunun katÔlmamasÔ
nedeniyle onaylanamamÔ÷tÔr.

TÜRK-õö, havacÔlÔk hizmetlerine grev yasaôÔ
getirilmesi ve Türk Hava YollarÔ çalÔ÷anlarÔnÔn i÷ten
çÔkarÔlmasÔnÔ ILO Aplikasyon Komitesi õ÷çi Grubunda
dile getirmi÷tir. AyrÔca kurulu÷u gerçekle÷en ve 140
ülkeden 50 milyon çalÔ÷anÔ temsil eden IndustiALL
kongresinde de TÜRK-õö’in giri÷imleri sonucunda
havacÔlÔk hizmetlerine getirilen grev yasaôÔna kar÷Ô
Türkiye’de verilen mücadeleye destek kararÔ
çÔkmÔ÷tÔr.

Bilinmelidir ki, hiç kimse TÜRK-õö’i böyle bir kumpas
içinde göremeyecektir. Verilemeyen toplu i÷ sözle÷mesi
yetkisinin yarattÔôÔ sorunlarÔ kullanarak hiç kimse
TÜRK-õö’i kÔdem tazminatÔ ba÷ta olmak üzere diôer
emek kar÷ÔtÔ hükümlere razÔ edemeyecektir. TÜRKõö, hiçbir zaman “ölümü gösterip sÔtmaya razÔ etme”
politikasÔna pabuç bÔrakmamÔ÷tÔr ve bundan böyle de
bÔrakmayacaktÔr.
–––– I ––––

TÜRK-Ąą Basćn Toplantćsć Düzenledi
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Kumlu:

“Kćdem tazminatć konusunda Hükümetin
sermaye yanlćsć tavrć barćĆ, huzur
getirmeyecektir. Bu ülkede sadece sermaye
yoktur, emek de vardćr. Bu ülke emekçilerin
alćnteri üzerinde yükselmektedir. Sürekli
sermayenin talep ve isteklerinin dikkate
alćndćăć bir Türkiye’de toplumsal barćĆtan
bahsedilemez.”

T

ÜRK-õö Yönetim Kurulu,
Türk Hava YollarÔ’nda i÷ten
çÔkarÔlan 305 i÷çinin durumu
ve kÔdem tazminatÔ ile ilgili basÔna
ve kamuoyuna sÔzdÔrÔlan bilgilere
ili÷kin bir basÔn toplantÔsÔ düzenledi.
11 Temmuz 2012 günü õstanbul’da
TÜRK-õö 1. Bölge Temsilciliôinde
düzenlenen toplantÔda, Genel Ba÷kan Mustafa Kumlu özetle ÷unlarÔ
söyledi:
“Buraya gelmeden önce, saat
09.00’da THY Yönetim Kurulu Ba÷-

kanÔ Hamdi Topçu’yu TÜRK-õö Yönetim Kurulu olarak ziyaret ettik.
Görü÷mede, i÷ten atÔlan 305 i÷çimizin i÷e iade konusunu görü÷tük.
AyrÔca THY çalÔ÷anlarÔnÔn yürürlük
tarihi 1 Ocak 2011 olan toplu i÷
sözle÷mesi süreçlerini deôerlendirdik. TÜRK-õö Yönetim Kurulu, hava
ta÷ÔmacÔlÔôÔ i÷koluna getirilen anti
demokratik grev yasaôÔnÔn ardÔndan i÷yerinde ba÷layan eylemliliôi
ve ya÷anan süreci tüm ayrÔntÔlarÔyla takip etmi÷, ilk günden itibaren

THY yetkilileri ile görü÷meler yapmÔ÷, Hükümet nezdinde de çe÷itli
görü÷melerde bulunmu÷tur. YapÔlan
eylemlere TÜRK-õö Bölge Temsilciliôimiz nezdinde üye sendikalarÔmÔz
destek vermi÷, TÜRK-õö hava i÷çisinin bu haklÔ mücadelesinin yanÔnda
yer almÔ÷tÔr.
Bugün yaptÔôÔmÔz görü÷mede ise
SayÔn Topçu ile öncelikle i÷ine son
verilen 205 ki÷iyle ilgili, daha sonra
ise Yüksek Hakem Kurulu’na intikal
eden toplu i÷ sözle÷mesinin durumu

ile ilgili müzakerelerde bulunduk.
SayÔn Hamdi Topçu, öncelikle toplu
i÷ sözle÷mesinin baôÔtlanmasÔ gerektiôini, ondan sonra i÷ine son verilenlerle ilgili görü÷ülebileceôini belirtti.
Bizim talebimiz her ne olursa olsun
i÷ten atÔlan 305 i÷çimizin i÷e iadesinin saôlanmasÔdÔr. Bu konudaki giri÷imlerimizi sürdüreceôiz.
Gündemimizdeki bir diôer konu
da kÔdem tazminatÔ meselesidir.
“KÔdem tazminatÔ” tartÔ÷malarÔyla
ilgili 15 Temmuz 2011’de ve 19 Eylül 2012’de iki ayrÔ basÔn toplantÔsÔ
düzenledik. Bugün düzenlediôimiz
basÔn toplantÔsÔnda da bu konuya
bir kez daha yer vermek durumunda kaldÔk. Çünkü yazÔlÔ ve görsel
medyada, kÔdem tazminatÔyla ilgili
bir haber furyasÔ daha ba÷ladÔ. Aylardan beri kimi zaman bir SayÔn BakanÔmÔzÔn açÔklamasÔ, kimi zaman
bir bakanlÔôÔmÔzÔn çalÔ÷masÔ ÷eklinde kamuoyu defalarca bu konu ile
me÷gul edildi. Son olarak da, ‘KÔdem
TazminatÔnÔn õ÷çinin Bireysel HesabÔna YatÔrÔlmasÔ HakkÔnda Kanun
TasarÔsÔ’ ba÷lÔklÔ bir metin tartÔ÷Ôlmaya ba÷landÔ.
Hemen belirteyim bu metin, i÷çi,
i÷veren, hükümet arasÔnda olmasÔ
gereken sosyal diyaloôun bir ürünü
olarak, yani resmi olarak bize iletilmedi. Bu metni de tÔpkÔ diôer metinlerde olduôu gibi gazetelerden okuduk, inceledik.
Biz burada ciddi hak kayÔplarÔ
barÔndÔran bu metnin içeriôini tartÔ÷mayacaôÔz. Dikkat çekmek istediôimiz konu, kÔdem tazminatÔ gibi,
geni÷ emekçi kitlelerini yakÔndan ilgilendiren bir konuda, aylardan beri
deôi÷ik bakanlarÔn aklÔna geldiôi
gibi konu÷masÔdÔr. Deôi÷ik bakanlÔklardan sÔzdÔrÔlan deôi÷ik metinlerle ‘alÔ÷tÔrmak’ adÔna kamuoyu dimaôÔnÔn alt üst edilmesidir.
Bilgi kirliliôi bizzat Hükümet
eliyle yaratÔlmaktadÔr. Hükümetin
yapmak istediklerinin hangi metin-

úüçilerin ve TÜRK-úû’in bu
konudaki tavr× aç×k ve nettir.
Konunun sürekli gündemde
tutulmas× nedeniyle
TÜRK-úû, 2003 y×l×nda
toplanan 19. Genel
Kurulunda k×dem
tazminat×na yönelik
herhangi bir sald×r×
karü×s×nda diùer eylemlerin
yan× s×ra üretimden gelen
gücün kullan×lacaù×
yönünde bir karar alm×ü ve
bu karar× daha sonraki genel
kurullar×nda yinelemiütir.
de yer aldÔôÔnÔn ayrÔmÔna artÔk hiç
kimse varamamaktadÔr.
KÔdem tazminatlarÔ konusu 1962
yÔlÔndan beri i÷verenlerin ve hükümetlerin gündeminde olmu÷tur. õ÷veren kesimi, ‘güvencesiz, ucuz ve
maliyetsiz’ emek özlemiyle yÔllardan
beri bu konuyu sÔcak tutmaya çalÔ÷mÔ÷tÔr. Hükümetler de fÔrsat buldukça konu üzerinde yoôunla÷makta,
kamuoyunu bu fikre alÔ÷tÔrmaya çalÔ÷maktadÔr. Ancak bu konuda gündeme getirilen önerilerin tümü, ne
kadar ‘iyi’ ya da ‘güzel’ gösterilmeye
çalÔ÷Ôlsa da her zaman bu hakkÔ budamaya yönelik olmu÷tur, olmaya
devam etmektedir.
õ÷çilerin ve TÜRK-õö’in bu konudaki tavrÔ açÔk ve nettir. Konunun
sürekli gündemde tutulmasÔ nedeniyle TÜRK-õö, 2003 yÔlÔnda toplanan 19. Genel Kurulunda kÔdem tazminatÔna yönelik herhangi bir saldÔrÔ
kar÷ÔsÔnda diôer eylemlerin yanÔ sÔra
üretimden gelen gücün kullanÔlacaôÔ yönünde bir karar almÔ÷ ve bu kararÔ daha sonraki genel kurullarÔnda
yinelemi÷tir.
KÔdem tazminatÔ, endüstri ili÷kileri sisteminin en önemli konularÔndan biridir. õ÷çinin en büyük güvencesidir. KÔdem tazminatÔ konusunda
hükümet tarafÔndan aylardÔr sergile-

nen sermaye yanlÔsÔ tavÔr barÔ÷ getirmeyecektir, huzur getirmeyecektir.
Bu ülkede sadece sermaye yoktur,
emek de vardÔr. Bu ülke emekçilerin
alÔnteri üzerinde yükselmektedir.
Sürekli sermayenin talep ve isteklerinin dikkate alÔndÔôÔ bir Türkiye’de
toplumsal barÔ÷tan bahsedilemez.
Buradan Hükümete ve sermayeye sesleniyorum. KÔdem tazminatlarÔmÔz, sizin istediôiniz gibi süreceôiniz tarlalarÔnÔz deôildir. õ÷çinin
kÔdem tazminatÔnÔn bir sahibi, bir
koruyucusu vardÔr. AçÔkça bir kez
daha ilan ediyorum. õ÷çinin kÔdem
tazminatÔna el uzatan, kar÷ÔsÔnda
TÜRK-õö’i görecektir. KÔdem tazminatlarÔnÔn sahibi bu güne kadar
TÜRK-õö olmu÷tur, olmaya da devam edecektir. Bu ülkede 50 yÔldÔr
kÔdem tazminatlarÔna dokunulamadÔysa, bundan sonra da dokunulamayacaktÔr.
öu anda çalÔ÷ma hayatÔnÔn en
önemli sorunu bir türlü çÔkarÔlamayan Toplu õ÷ õli÷kileri YasasÔdÔr. Bu
YasanÔn çe÷itli etkilerle çÔkarÔlamamasÔ nedeniyle yüzlerce i÷yerinde
binlerce i÷çimizin toplu i÷ sözle÷mesi prosedürü i÷letilememektedir. Bu
durum sendikal hak ve özgürlüklerin kullanÔlmasÔna fiili bir engeldir.
Bu sorun tüm çarpÔcÔlÔôÔ ile çözüm
beklerken, kÔdem tazminatÔ hakkÔna
ili÷kin düzenlemelerin gündemde
tutulmasÔ, Hükümetin sorun çözme
kabiliyetindeki zaafÔnÔn bir ifadesidir.
Biz Hükümete kÔdem tazminatÔ
konusunun i÷çiler açÔsÔndan hassas bir konu olduôunu hatÔrlatÔyor,
bu konuda bu güne kadar yaratÔlan
gerginliôe, kafa karÔ÷ÔklÔôÔna ve bilgi
kirliliôine artÔk son verilmesini istiyoruz. Hükümeti sorumlu davranmaya ve bu konuda bu güne kadar
yaptÔôÔ tüm çalÔ÷malarÔ rafa kaldÔrmaya çaôÔrÔyoruz. õ÷verenlere ise
güvencesiz, ucuz ve maliyetsiz emek
özlemiyle dünyanÔn en geli÷mi÷ ekonomileri arasÔna girilemeyeceôini
anÔmsatÔyoruz.”
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101.

U

luslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütüne üye 185 ülkeden yakla÷Ôk 5 bin delegenin katÔldÔôÔ
101. UluslararasÔ ÇalÔ÷ma KonferansÔ 30 MayÔs-15 Haziran 2012 tarihleri arasÔnda õsviçre’nin Cenevre
kentinde toplandÔ. Konferansta bu
yÔl Myanmar’a demokrasi çaôrÔsÔ yapÔldÔ ve dünya genelindeki gençleri
derinden etkilemekte olan küresel
istihdam krizine ili÷kin acil olarak
harekete geçilmesi yönünde talepte
bulunuldu.

101. Oturum geçen yÔl Konferans tarafÔndan onaylanan sosyal
koruma zeminine ili÷kin müzakere-

Uluslararasć
ÇalćĆma Konferansć
Cenevre’de Toplandć

leri tekrar gündemine aldÔ. HatÔrlanacaôÔ üzere gecen yÔlki Konferans,
sosyal güvenliôe ili÷kin mevcut
standartlarÔ tamamlayacak yeni bir
tavsiye kararÔna ihtiyaç olduôunu
saptamÔ÷tÔ. Bu Konferansla ILO’ya
üye ülkelere kendi sosyal güvenlik
sistemleri içerisinde yine kendi ulusal ko÷ullarÔ ve geli÷mi÷lik seviyeleri
ölçütünde esnek ancak anlamlÔ bir
sosyal güvenlik zeminini olu÷turmalarÔ acÔsÔndan rehberlik edecek yeni
bir uluslararasÔ standart kabul edilmi÷ oldu.
101. Oturumun diôer bir gündemi ise Genç õstihdamÔ idi. Gençlerin

istihdamÔ konusu Konferans tarafÔndan en son 2005 yÔlÔnda görü÷ülmü÷
ve görü÷meler neticesinde bir tavsiye kararÔ alÔnmÔ÷tÔ. Bu karar halen
ilgili belge olarak geçerliliôini korumakta. ILO Yönetim Kurulu gençler
arasÔnda artan issizlik sonucu ortaya
çÔkan endi÷e verici kriz durumuna
istinaden uluslararasÔ farkÔndalÔôÔ
artÔrmak amacÔyla konuyu tekrar
gündeme getirdi.
Her yÔl olduôu gibi UluslararasÔ
ÇalÔ÷ma KonferansÔnÔn temel bile÷enlerinden birisi olan Aplikasyon
Komitesi ihlalleri görü÷mek üzere hükümet, i÷çi ve i÷veren olmak

Kumlu:
“Geçen bir
yćlćn ardćndan
gördüăümüz;
iĆsizlik,
yoksulluk ve
adaletsizliăin
artmasć,
örgütsüz
toplumlar
yaratćlmasć
ve insanlarćn
mutsuzluăa,
dünyanćn ise
ekonomik
ve sosyal
bir çćkmaza
sokulmasć
olmuĆtur.”
üzere üç taraflÔ olarak toplandÔ. Ancak, Komitenin i÷veren tarafÔ, grev
haklarÔ ile ilgili Uzmanlar Komitesinin raporunda yer alan ifadelerin
ILO’nun üçlü yapÔsÔ içerisinde tüm
taraflarÔn kabul ettikleri politik görü÷ler olmadÔôÔnÔ belirtti. Uzmanlar Komitesinin 87 SayÔlÔ Sözle÷me çerçevesinde böyle bir yetkisi
olmadÔôÔnÔ, söz konusu Sözle÷me
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metninde grev hakkÔna ili÷kin bir
vurgunun yer almadÔôÔnÔ ve bu tür
kurallara karar verme yetkisinin
ILO tarafÔndan Uzmanlar Komitesine deôil Konferansa tanÔndÔôÔnÔ
belirtti. õ÷veren kanadÔ bu nedenle;
Uzmanlar Komitesinin, Genel Raporu grev hakkÔ için kullanmasÔna
ve grev hakkÔnÔ burada yorumlamasÔna ÷iddetle kar÷Ô çÔktÔôÔnÔ açÔkladÔ.

Sonuç olarak, grev hakkÔ ile ilgili
yorumlarÔn yer aldÔôÔ vakalarÔ görü÷meyeceklerini söyledi.
Bunun ardÔndan i÷çi ve i÷veren
gruplarÔ kendi toplantÔlarÔnÔ yaptÔ.
õ÷çi Grubu toplantÔsÔnda i÷verenlerin bu önerisi üzerine tartÔ÷malar
ya÷andÔ, konuyla ilgili söz alan Aplikasyon Komitesi üyesi TÜRK-õö DÔ÷
õli÷kiler UzmanÔ Uôra÷ Gök, “101.

UluslararasÔ ÇalÔ÷ma KonferansÔnÔn
ba÷ladÔôÔ gün Türkiye’de havacÔlÔk
sektörüne grev yasaôÔ getirilmi÷tir.
ArdÔndan bu nedenle eylem yapan
305 çalÔ÷an i÷ten çÔkarÔlmÔ÷tÔr. Eôer
grev hakkÔna ili÷kin yasaklarÔ Komitede görü÷emezsek bunu THY
çalÔ÷anlarÔna izah edemeyiz. õ÷veren grubunun bu isteôinde ba÷arÔlÔ
olmasÔna izin veremeyiz” diyerek
tepki gösterdi. õ÷çi grubu oybirliôi
ile i÷verenlerin bu giri÷imini kabul
etmeme kararÔ aldÔ.
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Ancak, Komite üç taraflÔ olarak
yeniden toplandÔôÔnda sadece i÷çi
grubu ve hükümet grubu temsilcileri katÔlÔm gösterdi. õ÷çi grubu ise
bu çÔkmaza kendisinin sebep olmadÔôÔ söyleyerek, ya÷ananlarÔn sosyal
diyaloga zarar verdiôini ifade etti.
õ÷çi grubu sözcüsü bunun ardÔndan
Komitenin gündeme almasÔnÔ istediôi 25 ülkeyi açÔkladÔ. Türkiye’nin
de yer aldÔôÔ bu liste i÷veren grubu
katÔlmadÔôÔ için onaylanamadÔ.
õ÷çi grubunun sonraki giri÷imleri
de kar÷ÔlÔk görmedi. Normalde aôÔr
ihlallerin olduôu ülkelerin görü÷ülmeye ba÷lanacaôÔ gün yapÔlan toplantÔlarda i÷veren grubunun görü÷lerinde Ôsrar etmesi nedeniyle kriz
daha da derinle÷ti.
õ÷veren grubu sözcüsü, yukarÔdaki görü÷leri tekrar etti ve sekiz
temel sözle÷meye ili÷kin Uzmanlar
Komitesi görü÷lerini içeren Genel
Raporun i÷veren, i÷çi ve hükümetin
ortak yorumlarÔ olmadÔôÔnÔ ifade
etti. ILO’nun üçlü yapÔyÔ en iyi ÷ekilde dikkate almasÔ gerektiôini belirten i÷veren sözcüsü hükümetin,
i÷verenin ve i÷çilerin bu görü÷lerin
olu÷masÔnda ve yayÔnlanmasÔnda hiçbir inisiyatifinin olmadÔôÔnÔ
söyledi. Sekiz temel ilkenin ILO dÔ÷Ônda pek çok uluslararasÔ kurulu÷
tarafÔndan da sürekli olarak kullanÔldÔôÔnÔ, OECD rehberi ve Küresel
Sözle÷me gibi uluslararasÔ belgeler
veya anla÷malarda da dikkate alÔndÔôÔnÔ vurguladÔ. Sonuç olarak, bu

verilerin önemine dikkat çeken i÷veren sözcüsü ILO’nun denetim
mekanizmasÔnÔn ve Aplikasyon
Komitesinin çalÔ÷ma biçiminin gözden geçirilmesi gerektiôini söyledi.
ArdÔndan grev hakkÔ ve Uzmanlar
Komitesi tarafÔndan bu hakkÔn 87
SayÔlÔ Sözle÷me çerçevesinde yorumlanamayacaôÔ, bunun UluslararasÔ Adalet DivanÔ nezdinde yapÔlabileceôi konusundaki görü÷lerini
yineledi. Grev hakkÔ yorumunun
önemli olduôunu ulusal Hükümetlerin ülke ko÷ullarÔna göre endüstriyel sistemlerinde kÔrÔlmalar
ya÷atmayacak ÷ekilde kendi uygulamalarÔnÔ ortaya koymasÔ gerektiôini
belirtti. Uzmanlar Komitesi yorumlarÔnÔn ulusal hükümetlerin kendi
ülkelerindeki grev haklarÔnÔ belirleme hakkÔnÔ riske atmaktadÔr, bu i÷verenlerce kabul edilebilir deôildir
denildi. Bu yÔl hiçbir ülkenin görü÷ülmemesini ve ILO’nun denetim
mekanizmasÔ ile Aplikasyon Komitesinin çalÔ÷ma sisteminin gözden
geçirilmesini istedi.
õ÷çi grubu da Mart ayÔnda raporun internette yayÔnlandÔôÔnÔ, 49

ülkenin yer aldÔôÔ listenin çok önceden belirlendiôini ve i÷verenlerin pek çok kereler bu görü÷lerini
ve Uzmanlar Komitesi yorumlarÔna
ili÷kin endi÷elerini dile getirilebilecek temaslarÔn gerçekle÷tirildiôini,
ancak bunun yapÔlmadÔôÔnÔ söyledi. õ÷çi grubunun tamamÔnÔn sözcü
olarak kendisine, görü÷lerini açÔk
ve net bir ÷ekilde ifade etme yetkisi
verdiôini söyleyerek ülkeler gecikmeden görü÷ülmeli dedi ve ba÷taki
tavrÔnÔ korudu.
Hükümet temsilcilerinin durumu görü÷mek istemesi üzerine toplantÔya ara verildi. Hükümet toplantÔlarÔnÔn ardÔndan bir araya gelen
Komitede, hükümet temsilcilerinin
arasÔnda da görü÷ ayrÔlÔklarÔ görüldü. BazÔ hükümet temsilcileri de i÷veren grubu gibi Komitenin çalÔ÷ma
sisteminin gözden geçirilmesine ihtiyaç olduôunu söylediler. õ÷çi ve i÷veren arasÔnda uzla÷manÔn saôlanamamasÔ üzerine ortaya görü÷ülecek
ülkeler listesi çÔkarÔlamadÔ. Bunun
üzerine i÷veren grubunun istediôi
oldu ve hiçbir ülkenin görü÷ülmeyeceôi açÔklandÔ.

Kumlu’nun Konuçmas×
101. UluslararasÔ ÇalÔ÷ma KonferansÔna Türkiye õ÷çi Delegesi olarak
katÔlan ve TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ
Mustafa Kumlu, 12 Haziran 2012
günü Genel Kurula hitaben bir konu÷ma yaptÔ. Kumlu konu÷masÔnda
÷unlarÔ söyledi:
“Öncelikle ILO Genel Direktörü
SayÔn Somavia’ya, tüm dünyada insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷, sosyal adalet
ve barÔ÷Ôn yaygÔnla÷masÔ için bugüne
kadar verdiôi önemli katkÔlarÔ için
te÷ekkür ediyorum. AyrÔca, daha
önce ILO bünyesinde yürüttüôü çalÔ÷malar ve ITUC Genel Sekreterlik
görevi dolayÔsÔyla yakÔndan tanÔdÔôÔmÔz SayÔn Guy Ryder’Ô yeni seçildiôi
ILO Genel Direktörlük görevi nedeniyle tebrik ediyor, kendisine ba÷arÔlar diliyorum.
100. ÇalÔ÷ma KonferansÔndan
bugüne kadar geçen bir yÔlÔn ardÔndan gördüôümüz tek ÷ey; i÷sizlik,
yoksulluk ve adaletsizliôin artmasÔ,
örgütsüz toplumlar yaratÔlmasÔ ve
insanlarÔn mutsuzluôa, dünyanÔn ise
ekonomik ve sosyal bir çÔkmaza sokulmasÔ olmu÷tur.
Meksika’da gerçekle÷tirilen G20
ÇalÔ÷ma BakanlarÔ Zirvesine göre
istihdamdaki büyümenin yüzde bir
buçukta kalmasÔ, istihdam açÔôÔnÔn
kapatÔlmasÔnÔ imkânsÔz hale getirecektir. ILO, 2007 yÔlÔndan bugüne,
genç i÷siz sayÔsÔnÔn dört milyon arttÔôÔnÔ belirtmektedir. KadÔnlar, i÷
ya÷amÔnda ucuz emek olarak kullanÔlmakta ve kayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn en
önemli kaynaôÔnÔ olu÷turmaktadÔr.
õçinde bulunduôumuz bu olumsuzluklara kar÷Ô, tüm insanlÔôÔn çÔkarÔ ve mutluluôu için yapÔlmasÔ
gerekenler belliyken; planlarÔn hala,
krize neden olan düzeni ve finans
çevrelerini kurtarmak üzerine yapÔlmasÔ anla÷ÔlÔr gibi deôildir. Avrupa;
hatta, Amerika da dahil olmak üzere
pek çok ülkede çalÔ÷an kesim, çe÷itli
gösteriler ve seçimlerdeki tercihleriy-

le çalÔ÷an yoksullar sÔnÔfÔ olu÷turulmasÔna kar÷Ô tepki göstermektedir.
Benim ülkemde, bu sorunlarÔn
yanÔnda kayÔt dÔ÷Ô ekonominin de
yaygÔn olmasÔ, durumu daha da kötüle÷tirmektedir. õnsanlar i÷sizlik ve
yoksulluôun alternatifi olarak, kayÔt
dÔ÷Ônda veya insan onuruna yakÔ÷mayan ko÷ullarda çalÔ÷maya zorlanmaktadÔr.
õstihdamÔ artÔrmak için hazÔrlanan Ulusal õstihdam Stratejisi
belgesi, esnek çalÔ÷ma biçimlerini
yaygÔnla÷tÔrmayÔ amaçlamakta, özel
istihdam bürolarÔna i÷çi kiralama
yetkisi verilmesini öngörmektedir.
AyrÔca Hükümet, ulusal asgari ücreti bölgelere göre azaltmayÔ hedeflemekte, i÷çi ücretinin bir parçasÔ ve
geleceôinin teminatÔ olarak gördüôümüz kÔdem tazminatÔ uygulamasÔnda deôi÷iklik yapÔlacaôÔnÔ açÔklamaktadÔr. KÔdem tazminatÔnda
hak kaybÔna neden olacak her türlü
giri÷imin, bizim için genel grev nedeni olacaôÔnÔ belirtmek isterim.
Tüm bunlar, ülkemiz gerçeklerini
göz ardÔ eden, çalÔ÷an kesimi yeterli sosyal güvenlik ve insan onuruna
yakÔ÷Ôr gelirden mahrum bÔrakacak,
aôÔr sonuçlarÔ olan düzenlemelerdir.
Üzülerek ifade etmek isterim ki,
bu tür yakla÷ÔmlarÔ destekleyen ve
kayÔt dÔ÷Ô ekonomiyi kabullenen, hatta me÷rula÷tÔrarak hukuk altÔna almaya çalÔ÷an uluslararasÔ kurulu÷lar
bulunmaktadÔr. Bu kurulu÷lara, asÔl
yapÔlmasÔ gerekenin i÷size i÷ bulmak,
düzensiz ve güvencesiz i÷leri kaliteli
ve insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷lere dönü÷türmek olduôunu hatÔrlatmak isterim.
Türkiye, i÷ kazasÔ meydana gelen
ülkeler arasÔnda dünyada üçüncü,
Avrupa ülkeleri arasÔnda ise ilk sÔrada yer almaktadÔr. Bunun en önemli
nedeni uygulamadaki eksikliklerdir.
Bu çerçevede, ÷u an TBMM’de olan
õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Yasa TasarÔsÔnÔn bir an önce yasala÷masÔnÔ ve
uygulamalardaki eksikliklerin giderilmesini bekliyoruz.

Türkiye’de, çalÔ÷ma hayatÔnÔ ve
sendikal haklarÔ doôrudan etkileyecek yasal deôi÷iklikler ve yeni
Anayasa yapÔlmasÔ gündemdedir.
HazÔrlanacak Anayasa, sosyal devleti güçlendirmeli, endüstriyel ili÷kilerde ba÷ta ILO ve Avrupa Birliôi
olmak üzere uluslararasÔ normlarÔ
gözetmeli, örgütlenme, grev, toplu
pazarlÔk ve diôer tüm temel hak ve
özgürlükleri garanti altÔna almalÔdÔr. KonferansÔn ba÷ladÔôÔ günlerde, ülkemde havacÔlÔk sektöründe
grev hakkÔnÔ yasaklayan bir yasanÔn
TBMM’de kabul edilmi÷ olmasÔ, bu
ihtiyacÔn göstergesidir.
Toplu õ÷ Sözle÷mesi, Grev ve
Lokavt yasasÔ ile Sendikalar YasasÔnÔ tek bir yasada birle÷tiren Toplu
õ÷ õli÷kileri Yasa TasarÔsÔ da TBMM
gündemindedir. TaraflarÔn üzerinde
bütünüyle uzla÷ma saôlayamadÔklarÔ
bu tasarÔ, çalÔ÷an kesimin talepleri doôrultusunda son deôi÷iklikler
yapÔlarak bir an önce yasala÷malÔdÔr. YasanÔn temel amacÔ i÷çilerin
korkmadan sendikalara üye olmalarÔnÔ saôlamak ve örgütlenmenin
önündeki engelleri kaldÔrarak güçlü
sendikalarÔn varlÔôÔnÔ saôlamak olmalÔdÔr. Örgütlenmelerin i÷ten çÔkarmalarla sonuçlandÔôÔ ülkemde,
örgütlenme hakkÔnÔn güvence altÔna
alÔnmasÔ elzemdir.
AyrÔca, Nisan ayÔnda yürürlüôe
giren bir yasayla kamu görevlilerinin sendikal haklarÔnda deôi÷iklik yapÔldÔôÔnÔ ifade etmek isterim.
Ancak, yapÔlan bu deôi÷iklik kamu
görevlilerine ILO Sözle÷meleri ile
uyumlu bir toplu sözle÷me ve grev
hakkÔ tanÔmÔ÷ deôildir. Halen pek
çok kamu görevlisi, yasal sÔnÔrlama
nedeniyle kapsam dÔ÷Ônda kalmakta ve sendika üyesi olamamaktadÔr.
Toplu Sözle÷me Kurulunun i÷veren
kanadÔ, gündemi tek taraflÔ olarak
belirlemekte, Hakem Kurulu i÷veren
çoôunluôunda olu÷makta ve bu durum kamu çalÔ÷anlarÔnÔn beklentisini kar÷ÔlamamaktadÔr.”
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“Demokratik sistemin tüm kurum ve
kurallarćyla iĆlerliăe kavuĆmasćnć, evrensel
hukuk ilkelerinin uygulamalarda temel
alćnmasćnć talep ediyoruz.”

T

minde bekleyen Toplu õ÷ õli÷kileri
YasasÔ’nÔn TÜRK-õö’in talepleri de
dikkate alÔnarak bir an önce çÔkarÔlmasÔnÔ istemektedir.

“ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ, Toplu õ÷ õli÷kileri YasasÔ’nÔn
çÔkarÔlmamasÔnÔ gerekçe göstererek,
yüzlerce i÷yerinde binlerce i÷çimizi ilgilendiren toplu i÷ sözle÷meleri
için yetki vermemektedir. TÜRK-õö
Ba÷kanlar Kurulu, bu maôduriyetin giderilmesini; TBMM günde-

TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, Hükümetten, Ulusal õstihdam Stratejisi
Belgesi’nde yer alan emek kar÷ÔtÔ hükümleri çÔkarmasÔnÔ istemektedir.
TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, esnek
çalÔ÷ma biçimlerinin yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔna, varolan esnek çalÔ÷ma
biçimlerinin yasala÷tÔrÔlmasÔna, güvenceli esneklik aldatmacasÔna, özel
istihdam bürolarÔna i÷çi kiralama
yetkisi verilmesine, asgari ücretin
bölgeselle÷tirilmesine, i÷sizlik sigortasÔ fonunun amacÔ dÔ÷Ônda kullanÔlmasÔna, kÔdem tazminatÔnÔn
hak kaybÔna yol açacak ÷ekilde fona

ÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, 5
Haziran 2012 günü TÜRK-õö
Genel Merkezi’nde toplandÔ. BasÔna kapalÔ yapÔlan toplantÔda
TBMM gündeminde bulunan Toplu
õ÷ õli÷kileri Kanunu TasarÔsÔ ve havacÔlÔk i÷kolunda getirilen grev yasaôÔ
konularÔ ele alÔndÔ. ToplantÔnÔn sonunda yayÔmlanan Ba÷kanlar Kurulu Sonuç Bildirisinde ÷u görü÷lere
yer verildi:

dönü÷türülmesine kar÷ÔdÔr. TÜRKõö Ba÷kanlar Kurulu, kÔdem tazminatÔnda hak kaybÔna yol açacak bir
uygulamanÔn TÜRK-õö açÔsÔndan
GENEL GREV sebebi sayÔlacaôÔnÔ
hatÔrlatmakta ve bu konudaki kararlÔlÔôÔnÔ vurgulamaktadÔr.
TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, hava
i÷kolunun grev yasaôÔ kapsamÔna
alÔnmasÔnÔ, Hükümetin çokça dile
getirdiôi “ileri demokrasi” yakla÷ÔmÔyla taban tabana çeli÷tiôi görü÷ünü dile getirmektedir. TBMM gündeminde bulunan Toplu õ÷ õli÷kileri
Yasa TasarÔsÔ’nÔn ilgili maddesinde
hava i÷kolu grev yasaôÔ kapsamÔnda
olmamasÔna kar÷Ôn, sosyal taraflarÔn
mutabakatÔna aykÔrÔ olarak torba yasanÔn bir maddesiyle hava i÷koluna

grev yasaôÔ getirilmesi demokratik
rejim i÷leyi÷i ile baôda÷mamaktadÔr.
TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, hava i÷koluna getirilen grev yasaôÔnÔ kÔnamakta, Hava-õ÷ SendikamÔzÔn THY
i÷yerlerinde yaptÔôÔ eylemi desteklemektedir. TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, THY i÷verenini eylem nedeniyle
i÷ten çÔkardÔôÔ i÷çilerimizi i÷e geri
almaya ve i÷ten çÔkarmalara son vermeye çaôÔrmaktadÔr. TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, hava i÷koluna getirilen grev yasaôÔnÔn ILO sözle÷me ve
ilkelerine aykÔrÔ olduôu gerçeôinden
hareketle konunun uluslararasÔ platformlara ta÷ÔnmasÔ kararÔ almÔ÷tÔr.

TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu ülkemizde uygulanan ekonomik ve
sosyal politikalarda özellikle geni÷
halk kesimlerinin ya÷am ve çalÔ÷ma
÷artlarÔnÔn iyile÷tirilmesini talep etmektedir.

gerginlik yaratmayacak nitelikte olmasÔnÔn toplumsal barÔ÷ açÔsÔndan
önemine i÷aret etmekte, siyasi parti
liderlerini sorun yaratÔcÔ yakla÷Ômlar yerine çözüm odaklÔ politikalar
üretmeye çaôÔrmaktadÔr.

TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu demokratik sistemin tüm kurum ve
kurallarÔyla i÷lerliôe kavu÷masÔnÔn,
evrensel hukuk ilkelerinin uygulamalarda temel alÔnmasÔnÔn zorunluluôuna i÷aret etmektedir.

TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, ba÷ta Deri-õ÷ SendikamÔza üye TOGO,
Kampana, Savranoôlu i÷çileri olmak
üzere ülke çapÔnda sendikala÷ma
mücadelesi veren tüm emekçiler
ile Petrol-õ÷ SendikamÔza üye Soda,
Kromsan ve tuz i÷çilerinin sürdürdüôü grevleri desteklemektedir.”

TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu kamuoyuna yansÔyan söylem ve davranÔ÷larÔn toplumda ayrÔmcÔlÔk ve

Q
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Memur
Eylemine
Destek

T

ÜRK-õö Yönetim Kurulu, Hükümetle yaptÔklarÔ toplu i÷ sözle÷mesi görü÷meleri anla÷mazlÔkla sonuçlanan ve eylem yapan üç
memur konfederasyonuna destek verdi. TÜRK-õö
Genel Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu, Genel Mali Sekreter Ergün Atalay ve Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat Güvenpark’ta oturma eylemi
yapan Memur-Sen ve Abdi õpekçi ParkÔ’nda eylem

yapan Türkiye Kamu-Sen ve Ziya Gökalp Caddesi üzerinde eylem yapan Kesk’e destek ziyaretleri
yaptÔ. 23 MayÔs 2012 günü yapÔlan ziyaretlerde
Genel Ba÷kan Kumlu kamu çalÔ÷anlarÔnÔn eylemini
TÜRK-õö olarak desteklediklerini ifade etti. Kumlu, “Birlikten güç doôar. õ÷çi konfederasyonlarÔ
olarak, TÜRK-õö olarak bu haklÔ mücadelenizde
yanÔnÔzdayÔz” dedi.
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Türkiye-AB KĄK Toplantćsć Berlin’de Yapćldć

Kumlu:

“Sosyal Avrupa veya çalćĆanlarćn Avrupa’sć
olarak adlandćrdćăćmćz coărafya bugün
sendikal haklar da dahil olmak üzere tüm
sosyal haklarćn geriye götürüldüăü bir
coărafya haline gelmiĆtir.”

T

ürkiye-AB Karma õsti÷are
Komitesi (KõK) 30’uncu toplantÔsÔ Almanya’nÔn Ba÷kenti

Berlin’de gerçekle÷tirildi. 26-27 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekle÷tirilen toplantÔda TÜRK-õö’i Genel
Ba÷kan Mustafa Kumlu “KõK E÷ Ba÷kanÔ” unvanÔyla temsil etti. Kumlu
toplantÔnÔn açÔlÔ÷ oturumunda ÷u
konu÷mayÔ yaptÔ:

“Türkiye’nin ekonomik ve siyasi
dönü÷üm çabalarÔ açÔsÔndan, Avrupa Birliôi ve 35 fasÔldan olu÷an geni÷
kapsamlÔ müktesebatÔ büyük önem
arz etmektedir. Türkiye’nin AB’ye
tam üyeliôi bizim için sürdürülebilir
kalkÔnma, örgütlü toplum, yüksek
demokratik standartlar, hukukun
üstünlüôü, yargÔnÔn baôÔmsÔzlÔôÔ, bireysel hak ve özgürlükler, toplumsal
cinsiyet e÷itliôi ve refah anlamÔna

gelmektedir. Bu nedenle, AB üyeliôinin gerektirdiôi iktisadi, sosyal ve
siyasal reformlara mutlaka devam
edilmesi gerektiôine ve üyelik sürecinin, ilgili tüm aktörlerin aktif katÔlÔmlarÔ ile sürekli canlÔ tutulmasÔ
gerektiôine inanÔyoruz.
Bu süreçten ve Türkiye’nin üyeliôinden sadece Türk vatanda÷larÔ
deôil, aynÔ zamanda Avrupa Birliôi

üyesi ülke vatanda÷larÔ da kazançlÔ
çÔkacaktÔr. Türkiye’nin AB üyeliôinin getirileri 1964 yÔlÔnda, dönemin
ileri görü÷lü siyasi liderleri tarafÔndan dü÷ünülmü÷ ve bu süreç ba÷latÔlmÔ÷tÔr.
Ancak, bugünlere geldiôimizde,
dönemin siyasi önderleri için aynÔ
÷eyi söylemem mümkün deôildir.
Sadece ülkeler veya bölgeler için
deôil, tüm dünya için son derece
anlamlÔ olan bu proje, AB tarafÔnda
birkaç siyasi lider tarafÔndan tehlikeye atÔlmaktadÔr.

Bildiôiniz gibi siyasiler hangi kararlarÔ alÔrsa alsÔn, Türkiye-AB Karma õsti÷are Komitesi Türkiye KanadÔnda yer alan örgütler, Türkiye’nin
Avrupa Birliôi katÔlÔm sürecine her
zaman destek olmu÷tur. Bu çerçevede, 2001 yÔlÔnda gerçekle÷tirilen
kapsamlÔ Anayasa deôi÷ikliôi ile ba÷layan iktisadi, sosyal ve siyasi reform
sürecine, sivil toplum kurulu÷larÔ,
meslek kurulu÷larÔ ve sendikalar
birlikte çalÔ÷arak destek vermi÷tir.
Son olarak, yeni Anayasa yapÔm
sürecinde, meslek kurulu÷larÔ, sendika konfederasyonlarÔ ve sivil toplum kurulu÷larÔ bir araya gelmi÷,
yeni Anayasa yapÔm sürecine halkÔn
katÔlÔmÔnÔ saôlamÔ÷tÔr. ÇalÔ÷malarÔmÔz sonucunda, 12 ilde, 13 toplantÔ
yapÔlmÔ÷, 50 soruda 6.500 ki÷inin
görü÷leri derlenmi÷ ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzla÷ma
Komisyonu’na teslim edilmi÷tir.

AçÔkça söylemek gerekirse,
Avrupa’da liderler ÷apkasÔnÔ önüne
almalÔ, bakÔ÷ açÔlarÔnÔ artÔk deôi÷tirmelidir. Bürokratlar gibi deôil, halkÔn temsilcileri gibi hareket etmeye
ba÷lamalÔdÔr. Gerek Türkiye ile ili÷kilerde gerekse ekonomi yönetimi
konusunda daha ileriye bakmalÔ,
Fransa, Yunanistan ve õtalya’da gerçekle÷en son seçim sonuçlarÔnÔ iyi
okumalÔdÔr. Ya÷lanan nüfusu ile
üretimden uzakla÷an Avrupa, ekonomik sorunlar ya÷amakta, küresel
krize kar÷Ô izlediôi yanlÔ÷ politikalar
nedeniyle vatanda÷larÔndan büyük
tepkiler almaktadÔr. Bu toplantÔmÔzÔn gündemine Türkiye’de sendikal
haklarÔ da alacaôÔz. Bu noktada üzülerek belirtmek isterim ki, Sosyal
Avrupa veya ÇalÔ÷anlarÔn Avrupa’sÔ
olarak adlandÔrdÔôÔmÔz coôrafya
bugün sendikal haklar da dahil olmak üzere tüm sosyal haklarÔn geriye götürüldüôü bir coôrafya haline
gelmi÷tir. Avrupa halkÔ, uzun mücadelelerle elde edilen demokratik kazanÔmlarÔ erozyona uôratan kemer
sÔkma ve sÔkÔ bütçe politikalarÔ yerine, istihdam yaratan, çalÔ÷anlarÔn
alÔm güçlerini artÔran politikalar talep etmekte ve seçimlerde tercihlerini buna göre yapmaktadÔr.

Türkiye’nin Avrupa Birliôi ile
ili÷kilerinde, kamuoyu desteôini
doôrudan ve olumlu bir ÷ekilde etkileyebilecek çok önemli üç konunun
altÔnÔ çizmek istiyorum.

Sonuç olarak, Avrupa’daki siyasi
liderlere, Türkiye’nin AB üyeliôi ve
Avrupa’nÔn geleceôi konusunda bir
kez daha gerçekleri görmeleri ve politikalarÔnÔ gözden geçirme çaôrÔsÔnda bulunuyorum.

AB katÔlÔm süreci, zor ve maliyetli reformlar yapÔlmasÔnÔ gerektirmektedir. Bugüne kadar sürecin
Türkiye’de yürütülme ÷ekli açÔkça
gösteriyor ki; reformlarÔn tartÔ÷ÔldÔôÔ
ve ÷ekillendiôi ortamlarda, yükü ta-

Türkiye’nin yeni Anayasa yapÔm
sürecine bundan sonra da katkÔ saôlamaya ve süreci takip etmeye devam edeceôiz.

Öncelikle, Avrupa Birliôi BakanÔmÔz SayÔn Egemen BaôÔ÷ ve Avrupa
Komisyonu Üyesi SayÔn Stefan Füle
tarafÔndan 17 MayÔs 2012 tarihinde
kamuoyuna açÔklanan “pozitif gündem” giri÷iminin ili÷kileri canlandÔracaôÔna ve tam üyelik sürecini tekrar yoluna koyacaôÔna inanÔyoruz.
Ek olarak, bu süreçte, 8 fasÔl ile ilgili
ba÷lamasÔna karar verilen çalÔ÷malarÔn, ba÷Ôndan itibaren her a÷masÔnda
yer almak istediôimizi de ifade etmek istiyorum.

÷Ôyacak taraflar olmayÔnca, reformlar
aksamakta veya gerçekle÷ememektedir.
Biz, Türkiye’nin iktisadi ve siyasi
dönü÷ümü anlamÔna gelen AB sürecini, kamu, özel sektör ve sivil toplum olmak üzere hep birlikte yürütelim diyoruz. Sorumluluôu sadece
bürokratlara ve siyasetçilere yüklemeyelim, bu süreci olabildiôince kolayla÷tÔralÔm diyoruz. Ancak, bunu
yapmak için siyasilerin irade ve kararÔna ihtiyacÔmÔz olduôunu ifade
etmek isterim.
KatÔlÔm süreci yanÔnda, pek çok
ki÷i ve kurumun, Avrupa Birliôi ve
üye ülkelerle ili÷kilerini olumsuz etkileyen, mevcut gümrük birliôinin
i÷leyi÷ini ciddi biçimde zorla÷tÔran
vize, serbest ticaret anla÷malarÔ ve
ta÷Ôma kotalarÔ sorunlarÔna artÔk çözüm bulunmalÔdÔr. Pozitif gündem
diyorsak, negatif konularÔn artÔk
gündemimizi me÷gul etmesine izin
vermemeli, bu sorunlarÔ bir an önce
ortadan kaldÔrmalÔyÔz. Biz sosyal ve
ekonomik taraflar olarak, her türlü
katkÔyÔ saôlamaya hazÔrÔz.
Avrupa Birliôi katÔlÔm sürecini
bir ekonomik ve sosyal dönü÷üm
süreci olarak görmeliyiz. Sürdürülebilir kalkÔnma, demokratikle÷me,
çalÔ÷ma ve ya÷am ko÷ullarÔnÔn iyile÷tirilmesi, farklÔlÔklarÔmÔza saygÔ ve
bütünle÷me çabasÔ olarak görmeli,
bu anlayÔ÷la faaliyetlerimizi gayretle
sürdürmeliyiz. Bunu, gelecek nesiller için yapmak zorundayÔz.
Türkiye-AB ili÷kileri köklü bir
geçmi÷e ve saôlam temellere dayanmaktadÔr. Bu temeller üzerine aynÔ
÷ekilde saôlam binalar in÷a etmek ise
hepimizin ortak görevidir.
Türkiye-AB Karma õsti÷are Komitesi olarak, gündemimizde yer
alan konularÔ bu bakÔ÷ açÔsÔyla deôerlendirmeliyiz. Adeta daimi bir
komite haline gelen Komitemizin,
bundan sonraki gündemini de aynÔ
÷ekilde; Türkiye’yi, AB üyeliôine hazÔrlama anlayÔ÷Ôyla belirlemeliyiz.”
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Uluslararasć Sanayi Sendikalarć
Federasyonu-IndustriALL Kuruldu

T

üm dünya ölçeôinde örgütlü olan UluslararasÔ Maden,
Kimya ve Enerji õ÷çileri Federasyonu (ICEM), UluslararasÔ Tekstil, Giyim Deri õ÷çi SendikalarÔ Federasyonu (ITGLWF) ve UluslararasÔ
Metal õ÷çileri Federasyonu (IMF),
18-20 Haziran 2012 tarihlerinde
Kopenhag’da gerçekle÷tirdikleri fesih kongrelerinin ardÔndan IndustriALL adÔ altÔnda yeni bir örgüt kurarak güçlerini birle÷tirdiler. Böylece,
petrol, gaz, maden, elektrik, metal,
gemi söküm ve in÷asÔ, otomotiv,
havacÔlÔk ve uzay sanayi, mekanik
mühendislik, elektrik elektronik,
kimya, lastik, kaôÔt, in÷aat materyalleri, tekstil, deri, ayakkabÔ, endüstri
ve çevre hizmetleri gibi sektörlerde, 140 ülkeden, 50 milyon çalÔ÷anÔ

temsil eden yeni bir küresel sendika
federasyonu kurulmu÷ oldu.
IndustriALL, böylece Türkiye’de
faaliyet gösteren 19 sendikayÔ da
bünyesinde topluyor. Kongreye
katÔlan heyette TÜRK-õö ve Tes-õ÷
SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu, Genel Te÷kilatlandÔrma
Sekreteri ve Teksif SendikasÔ Genel
Ba÷kanÔ Nazmi Irgat, Petrol-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Mustafa Özta÷kÔn, Kristal-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Bilal Çetinta÷, Deri-õ÷ SendikasÔ
Genel Ba÷kanÔ Musa Servi, Genel
Maden-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kan
YardÔmcÔsÔ SatÔlmÔ÷ Uludaô da yer
aldÔ.
Kongrede; yeni federasyonun,
tüm dünyada daha iyi sendikal hak-

lar ve çalÔ÷ma ko÷ullarÔ olu÷turmak,
çok uluslu ÷irketlerin gücüne kar÷Ô
durmak ve bu ÷irketlerle küresel
ölçekte müzakereler yapmak, insan
odaklÔ, demokrasi ve sosyal adalete
dayalÔ yeni bir küreselle÷me, yeni
bir ekonomik ve sosyal model olu÷turmak için mücadele edeceôi ifade
edildi.
TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Mustafa
Kumlu; birle÷meyi, “Sermaye çevrelerinin çalÔ÷anlar üzerindeki baskÔlarÔnÔ küresel ve ulusal düzeyde
giderek artÔrdÔôÔ, büyük mücadelelerle kazanÔlan sosyal haklarÔn hÔzla
a÷ÔndÔrÔldÔôÔ bir dönemde, artÔk daha
büyük ve güçlü bir örgütümüz var”
÷eklinde deôerlendirdi. Avrupa Bölgesinden IndustriALL’un õcra Kuru-

TÜRK-Ąą Genel BaĆkanć
Mustafa Kumlu, IndustriALL Ącra
Kurulu Üyeliăine Seçildi.
lu üyeliôine seçilen Kumlu, kongreye hitaben a÷aôÔdaki konu÷mayÔ
yaptÔ.
“Günümüz ko÷ullarÔnda tek ba÷Ôna hareket eden, parçalÔ sendikal
yapÔlarÔn ba÷arÔ ÷ansÔnÔn olmadÔôÔnÔ
hepimiz biliyoruz. DolayÔsÔyla, ilk
önce bu birle÷meden büyük bir mutluluk ve heyecan duyduôumu ifade
etmek isterim.
IndustriALL’un Türkiye’den tüm
üyeleri yeni örgütümüzün kurulu÷unu co÷kuyla alkÔ÷lamakta ve selamlamaktadÔr. Bu vesile ile örgütümüzün üst yönetimine seçilen SayÔn
Ba÷kan, Ba÷kan YardÔmcÔlarÔ, Genel
Sekreter, Genel Sekreter YardÔmcÔlarÔ ve tüm yönetim kurulu asil ve
yedek üyelerini kutluyor ve ba÷arÔlar diliyoruz.
Kongre öncesinde bizlere gönderilen ve Genel Sekreter tarafÔndan
takdim edilen Eylem PlanÔ’nÔ desteklediôimizi ve uygulanmasÔ noktasÔnda önemli katkÔlar sunacaôÔmÔzÔ
bilmenizi istiyorum.
Tüm dünyanÔn ekonomik kriz
bahanesi ile son dönemde nasÔl örselendiôini, kemer sÔkma politikalarÔ
ile çalÔ÷anlarÔn nasÔl hak kayÔplarÔna
uôratÔldÔôÔnÔ ve örgütsüzle÷tirildiôini hep beraber gözlemledik. õnsanlarÔn yoksulla÷tÔôÔnÔ, AB üyesi
ülkelerde dahi i÷sizlik oranlarÔnÔn
yükseldiôini, gelir daôÔlÔmÔ adaletsizliôinin arttÔôÔnÔ gördük.
Emeôi kar÷ÔlÔôÔ aldÔôÔ ücretle ya÷amÔnÔ sürdürenlerin kar÷Ô kar÷Ôya
olduôu olumsuzluklarÔ bu konu÷mama sÔôdÔrmam mümkün deôil.

Ancak, durumu bir cümleyle ifade etmek gerekirse, dünyanÔn her
yerinde yoksulluk, i÷sizlik ve adaletsizliôin yaygÔnla÷tÔôÔnÔ bu nedenle
çalÔ÷an kesimin gelecek kaygÔsÔ, huzursuzluk, mutsuzluk ve umutsuzluk gibi duygulara mahkum edildiôini söylemek yerinde olacaktÔr.
Bu çerçevede, çalÔ÷anlarÔn sorunlarÔnÔ çözecek kapasite ve etkinliôe
sahip, dünya çalÔ÷anlarÔna umut a÷Ôlayacak, yeni ve güçlü bir sendika
Federasyonuna her zamankinden
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadÔr.
Benim ülkeme gelince, sendikalarÔn kar÷Ô kar÷Ôya olduôu sorunlar
artarak devam etmektedir. Bu sorunlara uluslararasÔ dayanÔ÷ma olmadan
çözüm bulmak mümkün deôildir.
Türkiye’de kayÔt dÔ÷Ô ekonominin fazla olmasÔ, çalÔ÷anlarÔn yarÔsÔnÔ
daha ba÷tan örgütlenme kapsamÔ dÔ÷Ônda bÔrakmaktadÔr.
õ÷gücü piyasalarÔ her gün daha
fazla esnekle÷tirilmekte, insanlarÔmÔz güvencesiz ve insan onuruna
yakÔ÷mayan ko÷ullarda çalÔ÷maya
zorlanmaktadÔr.
Örgütlenme neredeyse olanaksÔz
hale gelmi÷, sendikal hak ihlalleri ve
sendikasÔzla÷tÔrma giri÷imleri artmÔ÷tÔr. Gelir daôÔlÔmÔ adaletsizliôi toplumda huzursuzluklarÔ artÔrmÔ÷tÔr.
AyrÔca Hükümet, i÷çilerin en
önemli kazanÔmlarÔndan birisi olan
kÔdem tazminatÔ ile ilgili deôi÷iklik
yapma niyetindedir. Buradan sizinle
de payla÷mak istiyorum, böyle bir
giri÷im bizim için genel grev nedeni
olacaktÔr.

Ülkemde en son ya÷anan ihlal,
havacÔlÔk sektörüne getirilen grev
yasaôÔ ve bu yasaôÔ protesto eden
305 Türk Hava YollarÔ çalÔ÷anÔnÔn
i÷ten çÔkarÔlmasÔ olmu÷tur. öu an
öncelikli gündem maddelerimizden
birisi olan bu sorunun çözümü noktasÔnda giri÷imlerimiz devam etmektedir.
UluslararasÔ Ta÷ÔmacÔlÔk Federasyonuna bu konudaki destek ve
faaliyetleri için te÷ekkür ediyorum.
IndustriALL ve üyelerinin de bu hak
ihlalinin takipçisi olmasÔ ve verilen
mücadeleyi desteklemesi bizim için
önem arz etmektedir.
õ÷te tüm bu sorunlarÔn üstesinden gelmek için yeni örgütümüze
büyük sorumluluk dü÷mektedir. Bu
noktada, IndustriALL çatÔsÔ altÔnda
üzerimize dü÷eni yapacaôÔmÔzÔ ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum.”
Daha sonra IndustriALL’un ilk
Genel Sekreteri seçilen Jyrki Raina,
Türkiye’de sendikal hak ihlallerinin
olduôunu ve çalÔ÷ma hayatÔnÔ düzenleyen yasalarÔn deôi÷tirilmesi konusunda çalÔ÷malar yapÔldÔôÔnÔ, sosyal taraflarÔn hükümetle görü÷meler
yaptÔôÔnÔ söyledi. “Bir milletvekilinin teklifi ile Mustafa Kumlu’nun da
söylediôi gibi Türkiye’de havacÔlÔk
sektörüne grev yasaôÔ getirildi” diyen Raina, UluslararasÔ Ta÷ÔmacÔlÔk
Federasyonu ITF’in de Kongrede
olduôunu belirtti. Sonuç olarak;
Kongre’de, Türkiye’de havacÔlÔk
hizmetlerine getirilen grev yasaôÔna
kar÷Ô verilen mücadeleye destek mesajÔ gönderilmesi kararÔ alÔndÔ.
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Tarćm Bakanlćăć’nda Sendika DeăiĆtirme
Baskćsćna KarĆć Eylem

Atalay:

B

“TÜRK-Ąą’in 60 yćllćk geçmiĆinde hep iĆçinin
özgür iradesi ve desteăi vardćr. Baskćyla
sendikacćlćk yapmak demokrasiyle baădaĆmaz.”

ürokrat desteôiyle TÜRK-õö’e
üye TarÔm-õ÷ SendikasÔ’ndan
HAK-õö’e üye Öz Orman-õ÷
SendikasÔna üye geçirme baskÔsÔna
kar÷Ô 29 Haziran 2012 günü TarÔm
BakanlÔôÔ önünde bir eylem gerçekle÷tirildi. Eylemde konu÷an TÜRKõö Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay, “Suskunluôumuz, efendiliôimiz
yanlÔ÷ anla÷ÔlmasÔn. Gerektiôinde
biz eylemin en alasÔnÔ yaparÔz. Yetkililerle konu÷up anlatacaôÔz. AnlamadÔlarsa be÷ binlerle, on binlerle buraya gelip tepkimizi koyacaôÔz” dedi.

TarÔm BakanlÔôÔ’nda çalÔ÷an ve
TÜRK-õö’e baôlÔ TarÔm-õ÷ sendikasÔna üye i÷çileri Hak-õ÷’e baôlÔ Öz
Orman-õ÷ sendikasÔna üye yapma
giri÷imi doruk noktaya ula÷tÔ. Bir
daire ba÷kanÔnÔn yazÔlÔ talimatÔyla
i÷yerine noter getirileceôi i÷çilere
duyururken, sabah saatlerinde BakanlÔk yemekhanesi, aynÔ daire ba÷kanÔnÔn talimatÔyla açtÔrÔldÔ ve noterin çalÔ÷abilmesi için gerekli ortam
olu÷turuldu. Durumu haber alan
TarÔm-õ÷ SendikasÔna üye i÷çiler ise,
yapÔlanÔn hukuk dÔ÷ÔlÔôÔna vurgu ya-

parak i÷yeri yemekhanesinden noteri uzakla÷tÔrdÔ.
Geli÷melerin ardÔndan, TÜRK-õö
Yöneticileri, TarÔm-õ÷ SendikasÔ Ba÷kan ve yöneticileri, TÜRK-õö’e baôlÔ
sendikalarÔn genel ba÷kan ve yöneticileri ile i÷çiler, TarÔm BakanlÔôÔ
önünde bir protesto eylemi gerçekle÷tirdi. Eylemde konu÷an TÜRK-õö
Genel Mali Sekreteri Atalay, özetle
÷unlarÔ söyledi:
“Biz bu konuyu Bakanla ve gerektiôinde Ba÷bakanla görü÷eceôiz.
TÜRK-õö Yönetimi olarak bakanla

görü÷mek üzere buraya geleceôiz.
Durumu anlatacaôÔz. BürokratlarÔn
yaptÔôÔ baskÔyÔ payla÷acaôÔz. AnladÔlar, anladÔlar. AnlamadÔlarsa be÷
binlerle, on binlerle buraya gelip
tepkimizi koyacaôÔz. TÜRK-õö’in 60
yÔllÔk geçmi÷inde hep i÷çinin özgür
iradesi ve desteôiyle bu günlere geldik. BaskÔyla sendikacÔlÔk yapmak
demokrasiye uymaz. Suskunluôumuz, efendiliôimiz yanlÔ÷ anla÷ÔlmasÔn. Gerektiôinde biz eylemin de
tepkinin de en alasÔnÔ yaparÔz.”

TarÔm-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Bedrettin Kaykaç ise ÷öyle dedi:
“õ÷verenin kucaôÔnda sendikacÔlÔk
yapma anlayÔ÷ÔnÔ protesto ediyorum. Bu anlayÔ÷ sizin haklarÔnÔzÔ
geriletecek bir anlayÔ÷tÔr. Çünkü
bugün i÷verenin talimatÔyla sendika
deôi÷tirenler yarÔn toplu sözle÷meleri de onlarÔn istedikleri doôrultuda
yapacaklardÔr. TarÔm-õ÷ sendikasÔ
51 yÔllÔk bir geçmi÷e sahiptir. Biz
yÔlmadan, usanmadan mücadele
ederek i÷çimizin özgür iradesiyle

sendikamÔzÔn çatÔsÔ altÔnda topladÔk.
OnlarÔn haklarÔnÔ en iyi ÷ekilde korumaya çalÔ÷tÔk. Bir daire ba÷kanÔnÔn yazÔlÔ talimatÔyla i÷yerine noter
getirileceôi ve bu ÷ekilde sendika deôi÷tirileceôi bilgisi elimizde belgeli
olarak bulunmaktadÔr. Bunu bir suç
olarak deôerlendiriyoruz ve cumhuriyet savcÔlÔôÔna da suç duyurusunda
bulunacaôÔz. Üye arkada÷larÔmÔz yuvalarÔndan ayrÔlmasÔn. Biz birlikteliôimizi koruduôumuz sürece bütün
engelleri a÷acaôÔz.”

“Tarćm ĄĆçisi Var Oldukça Tarćm-ĄĆ’de Var Olacaktćr”

T

arÔm-õ÷ SendikasÔ, Öz
Orman-õ÷’in BakanlÔk bürokratlarÔyla i÷birliôi halinde, üyelerine baskÔ yapmasÔnÔ
protesto etti. TarÔm-õ÷, üyelerine
hitaben yaptÔôÔ açÔklamada ÷unlarÔ
söyledi:
“Biz 51 yÔldÔr sürdürdüôümüz
onurlu mücadelede sizlerden aldÔôÔmÔz güçle var olduk. Geçmi÷te
uyguladÔôÔmÔz grevlerde de i÷verenlerce hatta hükümetlerce tehdit edildik. YÔlmadÔk, bugünlere
geldik. Sizleri aylar süren grevlerde yÔldÔramadÔlar. Yine yÔldÔramayacaklar. TarÔm i÷çisi var oldukça,
TarÔm-õ÷ de var olacaktÔr. Geçmi÷te orman i÷çilerini nasÔl örgütlediklerini herkes biliyor. õ÷yerinin
araçlarÔyla notere götürülen, Türk
sendikal hareketinde bugüne kadar görülmemi÷ baskÔlarla sendika deôi÷tirmeye zorlanan orman
i÷çisinin, bugün Öz Orman-õ÷’ten
kurtulmak için neler çektiôini, yakÔnÔnÔzdaki orman i÷çilerine sorabilirsiniz. Eôer i÷veren korkusundan, sendika korkusundan sizlerle
konu÷maya cesaret edebilirlerse…
Orman i÷çisini iki buçuk ayda
üye kaydetmekle övünüyorlar. Bizim i÷yerlerinde örgütlenme çalÔ÷malarÔna ba÷layalÔ 1 yÔla yakla÷tÔ.
Ba÷tan beri çoôunluôu saôladÔk

mesajÔ veriyorlar. Ayda bir yayÔnladÔklarÔ bildirilerle “TõGEM’de
yüzde 70 olduk”, “TõGEM’i bitirdik”, “TarÔm BakanlÔôÔ’nda çoôunluôu saôlamak üzereyiz” diyorlar.
NasÔl bir çoôunlukmu÷ bu, her ay
bir kere saôlanÔyor, ama nedense
bir türlü bitmiyor. Yalan üzerine
kurulmu÷ bir örgütlenme modeliyle orman i÷çisini kandÔrdÔklarÔ
gibi, tarÔm i÷çisini de kandÔracaklarÔnÔ sanÔyorlar. Ancak yalancÔnÔn
mumu yatsÔya kadar yanarmÔ÷. YarÔn yalancÔ çobana döndükleri gün
sizlerin kar÷ÔsÔna nasÔl çÔkacaklar?
51 yÔllÔk koca çÔnardan birkaç dal koparmakla aôaç olacaôÔnÔ sananlar, unutmayÔn ki aôaçlar
budandÔkça güçlenir. Bazen bir
musibet bin nasihatten evladÔr. TarÔm i÷çisi bu musibeti de ba÷Ôndan
defedecek ve onurlu mücadelesini
sonsuza dek sürdürecektir. Bizler
gücümüzü üyelerimizin mücadele
geleneôinden alÔyoruz. Bu sorunun
üstesinden de yine mücadeleyle
geleceôiz. Sahip olduôu haklarÔn
nasÔl zorlu bir mücadeleyle alÔndÔôÔnÔ bilen onurlu tarÔm i÷çileri
TarÔm-õ÷’in yanÔndadÔr. OnlarÔ tehditle korkutmak, sahte vaatlerle
kandÔrmak mümkün olmayacaktÔr.
TarÔm-õ÷, bazÔ üyelerinin i÷yerinde baskÔyla kar÷Ôla÷tÔôÔnÔ, daha

zor i÷e verilmekle ya da ba÷ka yere
sürülmekle tehdit edildiôini bilmektedir. Sahte vaatlere kanarak
TarÔm-õ÷’ten ayrÔlanlarÔn olduôu
da bilinmektedir. BaskÔya boyun
eômenin sÔnÔrÔ yok. Bugün baskÔ ve
tehdit nedeniyle sendikasÔnÔ deôi÷tiren, yarÔn yÔllarÔn mücadelesiyle
kazanÔlmÔ÷ bütün haklarÔnÔ kaybedebilir. Hatta ta÷eron i÷çisinin
durumuna dü÷ürülebilir. BaskÔya
direnmek i÷çinin onurudur. KorkmayÔn. TarÔm-õ÷’in ve Türkiye’nin
en büyük i÷çi sendikalarÔ konfederasyonu olan TÜRK-õö’in yanÔnÔzda olduôunu unutmayÔn. Geç
deôil. HatanÔn neresinden dönülse kârdÔr. Onurunuzu korumanÔn
yolu TarÔm-õ÷’te birliôi saôlamaktan geçmektedir. Bugün sahip
olduôunuz haklarÔ TarÔm-õ÷’teki
birlikteliôinize borçlu olduôunuzu
unutmayÔn. Daha dün kurulmu÷
olan ve bugün kapatÔlmanÔn e÷iôinde bulunan kar÷Ô sendikanÔn
güvenilmez vaatlerine kanmayÔn.
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TÜRK-Ąą’ten Havacćlćk
ĄĆkolunda Grev Yasaăćna Tepki

K
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onfederasyonumuz
üyesi
Hava-õ÷ SendikamÔz ile Türk
Hava YollarÔ (THY) yönetimi arasÔnda toplu i÷ sözle÷mesi
görü÷melerinin sürdüôü ve arabuluculuk a÷amasÔna gelindiôi sÔrada
bir yasa deôi÷ikliôi ile havacÔlÔk i÷kolunda grev yasaôÔ getirildi. Yasa teklifinin TBMM gündemine alÔnmasÔnÔ
protesto eden Hava-õ÷ SendikamÔz
üyesi 305 i÷çimiz, telefon mesajÔ ve
e-postalar yoluyla hukuka aykÔrÔ bir
÷ekilde i÷ten çÔkarÔldÔ.

Grev hakkÔ, evrensel ve temel bir
insan hakkÔdÔr. Bu nedenle, havacÔlÔk i÷kolunda grev hakkÔnÔn yasaklanmasÔ, aynÔ zamanda sendika hakkÔnÔ da ihlal eden anti demokratik
bir uygulamadÔr. Bundan daha vahimi ise, me÷ru ve demokratik protesto hakkÔnÔ kullanan 305 i÷çimizin
i÷ten çÔkarÔlmasÔdÔr.
TÜK-õö Yönetimi, THY ve THY
Teknik Aö. Yönetim KurullarÔnÔn
öncelikle haksÔz ve hukuksuz i÷ten
çÔkarma kararlarÔnÔ geri almalarÔ,
i÷ten çÔkarÔlan personelin i÷lerine ba÷latÔlmalarÔ ve grev yasaôÔnÔn
kaldÔrÔlmasÔ konusunda birçok giri÷imde bulundu. TÜRK-õö Yönetimi,
TBMM’de bazÔ yasalarda deôi÷iklik
yapan bir Torba Yasa ile havacÔlÔk
i÷kolunun grev yasaôÔ kapsamÔna
alÔnmasÔna tepki gösterdi.

Kavlak’tan Tepki
Konunun TBMM KomisyonlarÔnda görü÷üldüôü sÔralarda ilk
açÔklama, TÜRK-õö Genel Sekreteri
Pevrul Kavlak tarafÔndan yapÔldÔ. 29
MayÔs 2012 günü yapÔlan açÔklamada Kavlak ÷u görü÷leri dile getirdi:
“õstanbul Milletvekili Metin
Külünk ve iki diôer milletvekilinin
bazÔ kanunlarda deôi÷iklik yapÔlmasÔ hakkÔnda kanun teklifi 21 MayÔs
2012 günü TBMM õçi÷leri Alt Komisyonunda, 24 MayÔs 2012 günü
ise õçi÷leri Komisyonunda görü÷ülmü÷tür.
Söz konusu kanun teklifinin 1.
maddesi, 2822 sayÔlÔ Toplu õ÷ Sözle÷mesi Grev ve Lokavt Kanununda
grev yasaklarÔnÔ düzenleyen maddelerden “YasaôÔn bulunduôu i÷ler”
ba÷lÔklÔ 29. maddeye 6. bent olarak
“HavacÔlÔk hizmetlerinde” ibaresinin eklenmesi ÷eklindedir.
Bilindiôi gibi, 2821 sayÔlÔ Sendikalar Kanununu ve 2822 sayÔlÔ
Toplu õ÷ Sözle÷mesi Grev ve Lokavt
Kanununu ortadan kaldÔran Toplu õ÷ õli÷kileri Yasa TasarÔsÔ TBMM
gündemindedir.
Sosyal taraflarca üzerinde büyük oranda mutabakat saôlanan
bu tasarÔnÔn görü÷ülmesi sÔrasÔnda,

bu öneri gündeme getirilmi÷ fakat
TÜRK-õö’in tepkisi üzerine kabul
edilmemi÷tir.
Sosyal taraflarÔn kabul etmediôi
ve bu nedenle tasarÔda yer almayan
bir düzenlemeyi, üç milletvekilinin
imzasÔyla, konuyla ilgisiz bir torba
kanun içinde TBMM’den geçirmeye
çalÔ÷mak abesle i÷tigaldir.
Her fÔrsatta çalÔ÷ma hayatÔnda
uluslararasÔ normlarÔ gündeme getirenlerin, çalÔ÷ma hayatÔnda demokratikle÷meyi saôlayacaklarÔnÔ öne
sürenlerin, ülkede yasaklarÔ ortadan
kaldÔrdÔklarÔnÔ iddia edenlerin, böylesi yasakçÔ ve çaôdÔ÷Ô bir düzenlemeyi gündeme getirmelerini anlamak mümkün deôildir.
Bu düzenlemenin yasala÷masÔ,
ülkemizde çalÔ÷ma barÔ÷ÔnÔ bozacak,
telafisi zor geli÷melere yol açacaktÔr.
TÜRK-õö, Konfederasyonumuz
üyesi Hava-õ÷ SendikamÔzÔn, havacÔlÔk i÷kolunda getirilmek istenen grev
yasaôÔnÔ protesto amacÔyla bugün
(29 MayÔs 2012 günü) yapacaôÔ i÷
yava÷latma eylemini haklÔ ve me÷ru
görmekte ve desteklemektedir.”
ILO Gündeminde
Bu açÔklamanÔn ardÔndan, TÜRKõö konuyu uluslararasÔ platforma

ta÷Ôyarak çözüm aramaya ba÷ladÔ.
õlk olarak TÜRK-õö Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay, 31 MayÔs 2012
günü Cenevre’de, ILO 101KonferansÔnda basÔn aracÔlÔôÔyla bir açÔklama
yaptÔ. Atalay açÔklamasÔnda ÷unlarÔ
söyledi:
“Tüm dünyada i÷çi hak ve özgülüklerinin geriye götürülüyor.
õnsanlar yoksulluk ve açlÔkla sÔnanÔyor. Gelir daôÔlÔmÔndaki adaletsizlik
ve aôÔr i÷ ko÷ullarÔ artÔyor. Bu durum Türkiye’de daha da belirginle÷ti. Türkiye, örgütlenme hakkÔ ve bu
hakkÔn kullanÔmÔ bakÔmÔndan son
sÔralarda yer aldÔ. Ba÷ta örgütlenme
hakkÔ olmak üzere sendikal hak ve
özgürlüklerin önündeki engellerin kaldÔrÔlmasÔnÔ istiyoruz. TBMM
gündemindeki Toplu õ÷ õli÷kileri Kanun TasarÔsÔnda grev yasaklarÔ pek
çok sektörü kapsÔyor. öimdi buna
bir de havacÔlÔk sektörü ekleniyor.
Bunu antidemokratik ve çaôdÔ÷Ô bir
giri÷im olarak niteliyoruz. õ÷çiden
korkmayÔ bÔraksÔnlar, ‘demokratikle÷iyoruz’ diyorlar, grev yasaklarÔnÔ
kaldÔracaklarÔna yenilerini ekliyorlar. HavacÔlÔk hizmetlerinde grev
yasaôÔ getiren bu düzenlenin Toplu
õ÷ õli÷kileri YasasÔ kapsamÔna alÔnmamasÔ için her türlü giri÷imde bulunacaôÔz.”
Baçkanlar Kurulu Topland×
5 Haziran 2012 günü toplanan
TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu da, havacÔlÔk i÷kolunda getirilen grev yasaôÔnÔ protesto etti. Ba÷kanlar Kurulu Sonuç Bildirgesinde ÷unlara yer
verildi:
“TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu,
hava i÷kolunun grev yasaôÔ kapsamÔna alÔnmasÔnÔ, Hükümetin çokça
dile getirdiôi “ileri demokrasi” yakla÷ÔmÔyla taban tabana çeli÷tiôi görü÷ünü dile getirmektedir. TBMM gündeminde bulunan Toplu õ÷ õli÷kileri
Yasa TasarÔsÔ’nÔn ilgili maddesinde
hava i÷kolu grev yasaôÔ kapsamÔnda
olmamasÔna kar÷Ôn, sosyal taraflarÔn

mutabakatÔna aykÔrÔ olarak torba yasanÔn bir maddesiyle hava i÷koluna
grev yasaôÔ getirilmesi demokratik
rejim i÷leyi÷i ile baôda÷mamaktadÔr.
TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, hava i÷koluna getirilen grev yasaôÔnÔ kÔnamakta, Hava-õ÷ SendikamÔzÔn THY
i÷yerlerinde yaptÔôÔ eylemi desteklemektedir. TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, THY i÷verenini eylem nedeniyle
i÷ten çÔkardÔôÔ i÷çilerimizi i÷e geri
almaya ve i÷ten çÔkarmalara son vermeye çaôÔrmaktadÔr. TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, hava i÷koluna getirilen grev yasaôÔnÔn ILO sözle÷me ve
ilkelerine aykÔrÔ olduôu gerçeôinden
hareketle konunun uluslararasÔ platformlara ta÷ÔnmasÔ kararÔ almÔ÷tÔr.”
Kumlu ILO’ya Taç×d×
TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Mustafa
Kumlu, 12 Haziran 2012 günü ILO
101. ÇalÔ÷ma KonferansÔnda yaptÔôÔ
konu÷mada, havacÔlÔk i÷kolunda getirilen grev yasaôÔnÔ gündeme getirdi. Kumlu ÷unlarÔ söyledi:
“Türkiye’de, çalÔ÷ma hayatÔnÔ
ve sendikal haklarÔ doôrudan etkileyecek yasal deôi÷iklikler ve yeni
Anayasa yapÔlmasÔ gündemdedir.
HazÔrlanacak Anayasa, sosyal devleti güçlendirmeli, endüstriyel ili÷kilerde ba÷ta ILO ve Avrupa Birliôi
olmak üzere uluslararasÔ normlarÔ
gözetmeli, örgütlenme, grev, toplu
pazarlÔk ve diôer tüm temel hak ve
özgürlükleri garanti altÔna almalÔdÔr. KonferansÔn ba÷ladÔôÔ günlerde, ülkemde havacÔlÔk sektöründe
grev hakkÔnÔ yasaklayan bir yasanÔn
TBMM’de kabul edilmi÷ olmasÔ, bu
ihtiyacÔn göstergesidir.
Toplu i÷ sözle÷mesi, grev ve lokavt yasasÔ ile sendikalar yasasÔnÔ
tek bir yasada birle÷tiren Toplu õ÷
õli÷kileri Yasa TasarÔsÔ da TBMM
gündemindedir. TaraflarÔn üzerinde
bütünüyle uzla÷ma saôlayamadÔklarÔ
bu tasarÔ, çalÔ÷an kesimin talepleri doôrultusunda son deôi÷iklikler
yapÔlarak bir an önce yasala÷malÔ-

dÔr. YasanÔn temel amacÔ i÷çilerin
korkmadan sendikalara üye olmalarÔnÔ saôlamak ve örgütlenmenin
önündeki engelleri kaldÔrarak güçlü
sendikalarÔn varlÔôÔnÔ saôlamak olmalÔdÔr. Örgütlenmelerin i÷ten çÔkarmalarla sonuçlandÔôÔ ülkemde,
örgütlenme hakkÔnÔn güvence altÔna
alÔnmasÔ elzemdir.”
IndustriALL Kongresinde
Kumlu konuyu ayrÔca õcra Kurulu üyeliôine seçildiôi UluslararasÔ
Sanayi SendikalarÔ FederasyonuIndustriALL’un Kopenhag’da yapÔlan Kurulu÷ Kongresinde de gündeme getirdi. Kumlu, 20 Haziran 2012
günü yaptÔôÔ konu÷mada, IndustriALL ve üyelerinin grev yasaôÔnÔn takipçisi olmasÔ ve verilen mücadeleyi
desteklemesinin önemine i÷aret etti.
Tüm dünya ölçeôinde örgütlü
olan UluslararasÔ Maden, Kimya ve
Enerji õ÷çileri Federasyonu (ICEM),
UluslararasÔ Tekstil, Giyim, Deri õ÷çi
SendikalarÔ Federasyonu (ITGLWF)
ve UluslararasÔ Metal õ÷çileri
Federasyonu’nu (IMF) IndustriALL
adÔ altÔnda tek çatÔda toplayan, 140
ülkeden, 50 milyon çalÔ÷anÔ temsil
eden ve ülkemizden de 19 sendikayÔ da bünyesinde toplayan yeni örgütün Kurulu÷ Kongresinde bir konu÷ma yapan Kumlu konu÷masÔnda,
“Ülkemde en son ya÷anan ihlal, havacÔlÔk sektörüne getirilen grev yasaôÔ ve bu yasaôÔ protesto eden 305
Türk Hava YollarÔ çalÔ÷anÔnÔn i÷ten
çÔkarÔlmasÔ olmu÷tur. öu an öncelikli gündem maddelerimizden birisi
olan bu sorunun çözümü noktasÔnda giri÷imlerimiz devam etmektedir. UluslararasÔ Ta÷ÔmacÔlÔk Federasyonuna bu konudaki destek ve
faaliyetleri için te÷ekkür ediyorum.
IndustriALL ve üyelerinin de bu hak
ihlalinin takipçisi olmasÔ ve verilen
mücadeleyi desteklemesi bizim için
önem arz etmektedir” dedi.
Daha sonra IndustriALL’un ilk
Genel Sekreteri seçilen Jyrki Raina,
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söz alarak, Türkiye’de sendikal hak
ihlallerinin olduôunu ve çalÔ÷ma
hayatÔnÔ düzenleyen yasalarÔn deôi÷tirilmesi konusunda çalÔ÷malar
yapÔldÔôÔnÔ, sosyal taraflarÔn hükümetle görü÷meler yaptÔôÔnÔ söyledi.
“Bir milletvekilinin teklifi ile Mustafa Kumlu’nun da söylediôi gibi
Türkiye’de HavacÔlÔk sektörüne grev
yasaôÔ getirildi” diyen Raina, UluslararasÔ Ta÷ÔmacÔlÔk FederasyonuITF’in de Kongrede olduôunu
belirtti. Kongre, havacÔlÔk hizmetlerine getirilen grev yasaôÔna kar÷Ô
Türkiye’de verilen mücadeleye destek mesajÔ gönderilmesi kararÔ aldÔ.

Hükümetle Görüçmeler
UluslararasÔ çabalarÔn yanÔ sÔra,
TÜRK-õö Yönetimi konuyu Hükümet nezdinde de takip etti. TÜRKõö Yönetim Kurulu, Hava i÷kolunda
grev yasaôÔ getirilmesinin ve i÷ten
çÔkarmalarÔn ba÷lamasÔndan itibaren
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ
Faruk Çelik, Ula÷tÔrma BakanÔ Binali
YÔldÔrÔm, Ba÷bakan YardÔmcÔsÔ Be÷ir
Atalay ile grev yasaôÔnÔn kaldÔrÔlmasÔ ve i÷ten atÔlan i÷çilerin geri alÔnmasÔ için görü÷meler yaptÔ.
TÜRK-õö Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay ile TÜRK-õö Genel
Eôitim Sekreteri Ramazan Aôar 21

Haziran 2012 günü Ba÷bakan YardÔmcÔsÔ Bülent ArÔnç ile görü÷tü. Ziyarette, TÜRK-õö Yöneticileri, hava
i÷kolunda getirilen grev yasaôÔnÔn
demokratikle÷me çabalarÔna uyum
saôlamadÔôÔna dikkat çekti. Bu yasaôÔn kaldÔrÔlmasÔnÔn ve i÷ten atÔlan
i÷çilerin geri alÔnmasÔnÔn gerekliliôine i÷aret eden TÜRK-õö Yöneticileri,
Ba÷bakan Recep Tayyip Erdoôan’a
vekalet eden ArÔnç’tan bu konuda
pozitif giri÷imlerde bulunmasÔ istedi. Bülent ArÔnç ise konuyu takip
ettiklerini ve müspet bir sonucun
alÔnmasÔ için gerekli giri÷imlerde
bulunacaôÔnÔ ifade etti.

Maden Sektöründeki Sorunlara Ortak Çözüm ArayćĆć
õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Nurettin
Akçul, TTK Genel Müdürü Burhan
õnan, TKõ Genel Müdürü Mustafa
Akta÷, Eti Maden õ÷letmeleri Genel
Müdür YardÔmcÔsÔ Muhsin Ganioôlu
ile bölge milletvekilleri Özcan UlupÔnar ve Ercan Candan da katÔldÔ.
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Genel Ba÷kan Mustafa Kumlu, toplantÔda yaptÔôÔ konu÷mada,
madencilik sektörünün önemli sorunlarÔ olduôuna i÷aret ederek bu
sÔkÔntÔlarÔn bizzat i÷kolunda örgütlü
sendika ba÷kanlarÔnca aktarÔlacaôÔnÔ
ifade etti.

E

nerji ve Tabii Kaynaklar BakanÔ Taner YÔldÔz,
TÜRK-õö Yönetim Kurulu ve maden i÷çileri sendikalarÔnÔn yöneticileri ile 4 Temmuz 2012 günü
bir araya gelerek sorunlarÔnÔ dinledi. ToplantÔda, sorunlarÔ çözüm arayÔ÷Ô çerçevesinde kurum genel müdürleri
ile sendikacÔlardan olu÷an ortak bir komite kurulmasÔna
karar verildi.

TÜRK-õö Genel Merkezinde yapÔlan toplantÔya, Genel Ba÷kan Mustafa Kumlu, Genel Mali Sekreter Ergün
Atalay, Genel Eôitim Sekreteri Ramazan Aôar, Genel
Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat, Genel Maden-õ÷
SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Eyüp Alemdar, Türkiye Maden-

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÔ Taner YÔldÔz ise BakanlÔôÔn en
önemli yapÔ ta÷larÔndan birinin sendikalarla yaptÔklarÔ faaliyetler olduôunu söyledi. Varsa
problemleri yerinde çözmeyi amaçladÔklarÔnÔ anlatan
YÔldÔz, yeraltÔ ve yerüstü madenciliôi ile alakalÔ sorunlarÔ, TTK, TKõ ve Eti Maden õ÷letmeleri’nin yöneticilerinin
bulunduôu bir ortamda konu÷mak ve çözüm önerilerini
beraber olu÷turmayÔ istediklerini kaydetti.
ToplantÔda, kurum genel müdürleri, bölge milletvekilleri, Genel Maden-õ÷ SendikasÔ ile Türkiye Maden-õ÷
SendikasÔ ba÷kan, yönetici ve uzmanlarÔndan olu÷an bir
komite kurulmasÔna ve bu komitenin ürettikleri çözüm
önerilerinin daha sonra Bakan ve TÜRK-õö Yöneticileri
ile birlikte deôerlendirilmesine karar verildi.

Sendikacćlćk Akademisi Ąlk Mezunlarćnć Verdi

Kavlak: “Sosyal taraflar, uzlaĆma ve diyalog

dediăimiz iki kavramla tanćĆtć. Artćk donanćmlć
sendikacćlćk dönemi baĆladć.”

T

ÜRK-õö ve õstanbul AydÔn
Üniversitesi i÷birliôiyle kurulan SendikacÔlÔk Akademisi, ilk mezunlarÔnÔ verdi. Akademinin 1. Dönemi mezunu 21 katÔlÔmcÔ,
26 MayÔs 2012 günü Üniversitede
düzenlenen törenle mezun oldu.
Akademinin açÔlÔ÷Ôndan itibaren 2.5
aylÔk bir sürede 18 ayrÔ öôretim görevlisinden birçok konuda eôitim
alan öôrenciler, törende kep giydi ve
diplomalarÔnÔ aldÔ.
Törene TÜRK-õö Genel Sekreteri
Pevrul Kavlak, Genel Mali sekreter
Ergün Atalay, TÜRK-õö’e baôlÔ sendikalarÔmÔzÔn Genel Ba÷kan ve Yöneticileri, TÜRK-õö Genel Sekreter
YardÔmcÔsÔ Naci Önsal, TÜRK-õö 1.
Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, TÜRK-õö UzmanlarÔ, akademik
personel ve öôrenciler katÔldÔ.
Törende bir konu÷ma yapan Genel Sekreter Kavlak ÷unlarÔ söyledi:
“1990’lÔ yÔllara kadar Türkiye’de
sendikacÔ dendiôinde, akla fizik ba-

kÔmÔndan güçlü, sert görünü÷lü, tabiri caizse boksör ya da güre÷çi gibi
insanlar akla gelirdi. O zamanlarda
genel algÔ, ‘SendikacÔ dediôin, masaya yumruôunu vurdu mu kÔracak!’
yönündeydi. Ama 90’lÔ yÔllardan sonra, geli÷en teknoloji ile birlikte, sendikacÔ profili de deôi÷meye ba÷ladÔ.

ho÷görü çizgileri olan, teslimiyetçi
olmayan, uzla÷mayÔ bilen bilim ve
teknolojiyi takip eden, dinlemesini
bilen, konu÷tuôu zaman dinleten,
ikna yeteneôi olan sendikacÔ modeline bÔraktÔ” dedi.

Sosyal taraflar, uzla÷ma ve diyalog dediôimiz iki kavramla tanÔ÷tÔ.
Ancak uzla÷ma ve diyalog için donanÔm gerekiyordu. ArtÔk donanÔmlÔ
sendikacÔlÔk dönemi ba÷ladÔ.

Törende kursiyerler adÔna Türk
Metal SendikasÔ õstanbul 1 Nolu
öube Ba÷kanÔ Murat Salar konu÷tu.
Salar, böyle bir akademiden mezun
olmaktan gurur duyduôunu ve emeôi geçen herkese te÷ekkür ettiôini
ifade etti.

Neydi donanÔm? AkÔldÔ, bilgiydi,
bilinçti. AnlamaktÔ, kavramaktÔ, öôrenmekti, uygulamaktÔ. DolayÔsÔyla masaya vurdu mu, masayÔ kÔran
sendikacÔ modeli yava÷ yava÷ yerini,
kitap okumayÔ seven, bir psikolog
veya sosyolog inceliôiyle ki÷ileri
ve toplumu analiz edebilen, yurtta
ve dünyada ya÷anan sosyal, ekonomik ve siyasal geli÷melere yabancÔ
kalmayan, diyalog kurabilen, ileti÷im bakÔmÔndan güçlü, anlayÔ÷ ve

AydÔn Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yadigâr õzmirli ise törende yaptÔôÔ konu÷mada, böyle bir akademinin hizmete girmesinden ve ilk mezunlarÔnÔ vermesinden dolayÔ büyük
bir mutluluk duyduôunu çalÔ÷ma
hayatÔna yapacaôÔ katkÔlardan ve
mezunlarÔnÔn büyük hizmetlerinin
dokunacaôÔndan emin olduôunu
vurguladÔ. õzmirli TÜRK-õö Yönetimine çabalarÔndan dolayÔ te÷ekkür
ettii.
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ÇalćĆma Ekonomisi Kongresi Yapćldć

Kavlak:

“Ülkemizde ekonomik büyümenin saălandćăć,
göstergelerin iyiye gittiăi söylenmektedir.
Ülkedeki ekonomik büyüme varsa, bunda
en büyük hak, verimlilik artćĆćnć yaratan
iĆçinindir, onun alćnteridir.”

T

ÜRK-õö ile ÇalÔ÷ma Ekonomisi ve Endüstri õli÷kileri
Bölümleri bulunan üniversitelerle i÷birliôi halinde gerçekle÷tirilen “ÇalÔ÷ma Ekonomisi ve Endüstri
õli÷kileri Kongresi”nin on dördüncüsü, 16-17 Haziran 2012 günlerinde õstanbul’da yapÔldÔ.
Kongreye 200’e yakÔn akademisyen ve TÜRK-õö’e baôlÔ SendikalarÔmÔzÔn yöneticileri ve uzmanlarÔ
katÔldÔ.

TÜRK-õö Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Kongrenin açÔlÔ÷Ônda bir
konu÷ma yaptÔ. ÇalÔ÷ma ya÷amÔnÔn
güncel sorunlarÔna deôinen Kavlak
özetle ÷unlarÔ söyledi:

dir. Çünkü biliyoruz ki, çalÔ÷anlarÔn
hak ve çÔkarlarÔnÔn geli÷tirilmesi ve
korunmasÔ, sendika, toplu pazarlÔk
ve grev haklarÔ ancak demokratik rejim içinde mümkündür.

“ÇalÔ÷ma hayatÔnda bugün ya÷anan sorunlarÔn temelinde, uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal
politikalar vardÔr. Türkiye’de demokratikle÷me yapÔlacaksa, önce çalÔ÷ma
hayatÔ demokratikle÷tirilmelidir. õktisadi demokrasi gerçekle÷tirilmeli-

Ülkemizde bu alanda sÔkÔntÔlar
bulunmaktadÔr. Türkiye’de sosyal
devlet anlayÔ÷Ô ortadan kaldÔrÔlmaya çalÔ÷ÔlmaktadÔr. Eôitim, saôlÔk ve
sosyal güvenlik gibi sosyal hizmet
harcamalarÔ bilinçli bir ÷ekilde azaltÔlmÔ÷tÔr. Gelir daôÔlÔmÔ adaletsizliôi

sürmektedir. Yoksulluk yaygÔnla÷maktadÔr. ÇalÔ÷an kesimlerin ya÷ama ko÷ullarÔ aôÔrla÷maktadÔr. Oysa
yapÔlmasÔ gereken, insana öncelik
veren ekonomik ve sosyal politikalarÔn ülkemizde uygulanmasÔdÔr.

yasa olmalÔdÔr. Emekçilerin sorunlarÔnÔ ortadan kaldÔracak yasal düzenlemelere olanak saôlayacak bir
anayasa olmalÔdÔr. KÔsaca söylemek
gerekirse, bu anayasa emeôin anayasasÔ olmalÔdÔr.

Nüfusumuzun önemli bir bölümü açlÔk sÔnÔrÔnÔn altÔnda ya÷amÔnÔ
sürdürmekte, yoksulluk artmakta,
milyonlarca insanÔmÔz i÷sizlik sorunuyla kar÷Ô kar÷Ôya bulunmaktadÔr.
Ülkemizde ekonomik büyümenin
saôlandÔôÔ, göstergelerin iyiye gittiôi
söylenmektedir. Ülkedeki ekonomik büyüme varsa, bunda en büyük
hak, verimlilik artÔ÷ÔnÔ yaratan i÷çinindir, onun alÔnteridir.

Ülkemizde i÷çi hareketi, neoliberal politikalarÔn acÔmasÔzca uygulanmaya ba÷ladÔôÔ yÔllardan bu
yana, yani yakla÷Ôk 35 yÔldÔr yÔldÔrÔlmak isteniyor. Amaç; i÷çi hareketinin moralini ve cesaretini kÔrmak,
özgüvenini yok etmek ve bu yolla
istedikleri ekonomik ve sosyal düzeni hakim kÔlmaktÔr. Buna kar÷Ô
mücadele etmemiz gerektiôini ifade
etmek istiyorum.”

HazÔrlanmasÔ dü÷ünülen yeni
anayasayla ilgili çe÷itli kesimler
görü÷lerini dile getiriyorlar. AnayasanÔn tüm kesimleri kapsamasÔ,
demokratik ve katÔlÔmcÔ bir düzeni
saôlamasÔ ve daha birçok konu bizim tarafÔmÔzdan da istenmekte ve
beklenmektedir. Ancak benim bu
yeni anayasada özellikle beklentim
÷udur: AnayasamÔz bugüne kadar
hiç olmadÔôÔ kadar sosyal bir ana-

TÜRK-õö ile üniversitelerin i÷birliôine de deôinen Kavlak ÷unlarÔ
söyledi:
“TÜRK-õö olarak bilimsel çalÔ÷malara katkÔ vermekten ve yÔlda
bir kez dahi olsa, bilim insanlarÔyla
böyle bir ortamÔ payla÷maktan dolayÔ gururluyuz. Bizler sendikal hareketin içinde yer alan, ona yön veren,
sorumluluk alan ve bizzat mücadele
eden sendikacÔlarÔz. Sizlerse, bu sü-

reci izleyen, bilimsel kriterlere göre
deôerlendiren, geleceôe Ô÷Ôk tutan
ve bizlere yön veren bilim insanlarÔsÔnÔz. Bizlerin sizlerle birlikteliôi
bu açÔdan çok önemli. Bizlerin deneyimleriyle sizlerin dü÷ünceleri ve
çalÔ÷malarÔ bir araya gelmeli ve ülkemiz sendikal hareketi için olumlu
sonuçlar vermelidir.
Emek dünyasÔ ile akademi dünyasÔnÔn bu birlikteliôi, ülkemizde
sendikal hareketin geleceôi açÔsÔndan çok büyük bir önem ta÷ÔmaktadÔr. Sendikal mücadele, i÷yerinde
tezgah ba÷Ônda ba÷layan, sendikacÔlÔôÔn her a÷amasÔnda devam eden
bir süreçtir. Bu süreçte ihtiyaç duyulan yeti÷mi÷ insan gücü ancak bilim ve teknolojinin etkin kullanÔmÔ
ile ortaya çÔkar. Herkesin her a÷amada eôitime, eôitilmeye, bilimin
sÔnÔrsÔz olanaklarÔndan yararlanmaya ihtiyacÔ vardÔr. Bu nedenle,
birlikte düzenlediôimiz bu ortak
toplantÔlarÔn yararÔ ve önemi bizim
için büyüktür. Biz TÜRK-õö olarak
bu toplantÔyÔ bu nedenle çok önemsiyoruz.”
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ĄĆ Saălćăć ve Güvenliăi Seminerleri Devam Ediyor

Aăar:

T

“ĄĆ saălćăć ve güvenliăi sorunlarćnćn
çözümü, ‘önce insan’ anlayćĆćnda
odaklanan adaletçi, eĆitlikçi ve katćlćmcć
bir yaklaĆćmla her alanda örgütlenme
kültürünün edinilmesiyle mümkündür.”

ÜRK-õö’in düzenlediôi 2012
yÔlÔ dönemi õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Eôitim Seminerlerine 24-25 Nisan 2012 günlerinde
Samsun’da, 17-18 MayÔs 2012 günlerinde AdapazarÔ’nda, 7-8 Haziran
2012 günlerinde Bursa’da, 20-21
Haziran 2012 günlerinde õzmir’de
yapÔlan seminerlerle devam edildi.
Bu yÔl eôitim programlarÔ; “Genel
õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Eôitimi” ve
“õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi KurullarÔnda Görev Yapan õ÷çi Temsilcileri
Eôitimi” ba÷lÔklarÔndan olu÷uyor ve
katÔlÔmcÔlara uygun eôitim içeriôiyle
farklÔ iki programdan olu÷maktadÔr.

TÜRK-õö üyesi i÷çilerin, temsilcilerin, ba÷ temsilcilerin ve õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi KurullarÔnda görev
yapan i÷çi temsilcilerinin katÔldÔôÔ
eôitim seminerleriyle, õ÷ SaôlÔôÔ ve
Güvenliôi Yasa TasarÔ TaslaôÔ sendikal yakla÷Ômla deôerlendiriliyor. õ÷
kazalarÔ ve meslek hastalÔklarÔndan
korunma bilincinin artÔrÔlmasÔna,
i÷çilerin mevzuattan gelen haklarÔnÔ kullanmasÔna, i÷verenin yükümlülüklerinin vurgulanmasÔna, i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôi kültürünün
olu÷turulmasÔ yoluyla õSG ulusal
sistemi uygulamalarÔnÔn geli÷tirilmesine ve Ulusal õ÷ SaôlÔôÔ ve Gü-

venliôi Konseyi’nde kabul edilen
2009-2013 Politika Belgesi’ndeki
hedeflere ula÷ÔlmasÔ amaçlanÔyor.
24-25 Nisan 2012 günlerinde Samsun’daki Türk-õ÷ Eôitim
Merkezi’nde düzenlenen seminer ve
panele, sendikaya baôlÔ ba÷kan, yönetici ve i÷çiler katÔldÔ. õ÷ SaôlÔôÔ ve
Güvenliôi Eôitim Semineri’nin açÔlÔ÷ konu÷masÔnÔ yapan TÜRK-õö 6.
Bölge Temsilcisi õsmail Ek÷ioôlu, i÷
saôlÔôÔ ve i÷ güvenliôine dair istatistiklerin iç açÔcÔ olmadÔôÔnÔ belirtti.
BunlarÔn emek kesimini derinden
üzdüôünü ifade eden Ek÷ioôlu, “Ülkemizde her 6 dakikada bir i÷ kazasÔ

ya÷anmakta, her 6 saatte 1 i÷çimiz
hayatÔnÔ kaybetmektedir. õ÷ kazalarÔ
istatistiklerinde ülkemiz, Avrupa’da
1., dünyada da 3. sÔradadÔr. Böyle
bir ortam içinde i÷ saôlÔôÔndan ve
güvenliôinden nasÔl bahsedilir. Bu
saôlÔksÔz güvencesiz ortamlarÔn iyile÷tirilmesini, i÷ kazalarÔnÔn kader
olmaktan çÔkarÔlmasÔnÔ, ölümlerin
ve yaralanmalarÔn derhal önüne geçilmesini acilen talep ediyoruz” dedi.
Herkesin üzerine dü÷en görevi
yerine getirmesi gerektiôini vurgulayan Ek÷ioôlu, “õ÷çilerin kaygÔlarÔnÔn
çok basit önlemlerle ortadan kalkacaôÔ a÷ikardÔr. YapÔlan ara÷tÔrmalar
bunu kanÔtlÔyor. õ÷ kazalarÔnÔn yüzde 50’si kolaylÔkla önlenebileceôi,
yüzde 48’inin sistemli bir çalÔ÷ma
ile önlenebileceôi, yüzde 2’sinin ise
önlenemeyeceôi ortaya çÔkmÔ÷tÔr.
Demek ki gerekli önlemler alÔnmÔ÷
olsa i÷ kazalarÔ kader olmayacak”
÷eklinde konu÷tu.
17-18 MayÔs 2012 günlerinde
AdapazarÔ’nda düzenlenen i÷ saôlÔôÔ
ve güvenliôi seminerinin Seminerde
konu÷an TÜRK-õö Sakarya õl Temsilcisi ve Demiryol-õ÷ öube Ba÷kanÔ
Cemal Yaman, katÔlÔmcÔlardan seminerde öôrendikleri i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôiyle ilgili bilgileri eôitime katÔlamayanlarla da payla÷malarÔnÔ ve
mutlaka hayata geçirmelerini beklediklerini kaydetti. õnsan hayatÔnÔn
kendileri için çok önemli olduôunu
ifade eden Yaman, “TÜRK-õö olarak
büyük bir aileyiz ve çalÔ÷ma hayatÔnÔn en büyük temsilcisi olarak amacÔmÔz haklarÔ korumak, i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôinde duyarlÔlÔk ve kültür
yaratmaktÔr” dedi.
Seminerin açÔlÔ÷ konu÷masÔnÔ yapan TÜRK-õö Genel Eôitim Sekreteri
Ramazan Aôar, “Avrupa Birliôi’nde
topluluk düzeyinde geli÷tirilen ve
yüksek bir koruma düzeyi içeren
standartlardan biri de i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôiyle ilgilidir,” diyerek konu÷masÔnda ÷u görü÷leri dile getirdi:
“UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü, Dün-

ya SaôlÔk Örgütü ve Avrupa Birliôi
belgelerinde çalÔ÷ana deôer verilmesi,
çalÔ÷ma hayatÔnÔn çalÔ÷ma çevresiyle
birlikte insancÔl hale getirilmesi, ya÷am kalitesinin yükseltilmesi temel
amaçlar arasÔndadÔr. Çevre, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi konularÔna gereken
önem verilmediôinde, bu alandaki
sorunlar kendini i÷ kazalarÔ, meslek
hastalÔklarÔ, ölümler, yaralanmalar,
çevre kirliliôi, hastalÔklar, üretim
kaybÔ ÷eklinde göstermektedir.
2010 yÔlÔ SGK istatistiklerine
göre, 62.903 i÷ kazasÔ, 533 meslek
hastalÔôÔ olgusu meydana gelmi÷,
bunlarÔn 1.454’ü ölümle sonuçlanmÔ÷tÔr. õ÷ kazalarÔ sonucu 1.976,
meslek hastalÔklarÔ sonucu 109 ki÷i
olmak üzere 2.085 ki÷i ise sürekli i÷
göremez hale gelmi÷tir. SGK verilerinin sadece sigortalÔlarÔ kapsadÔôÔ,
sigortalÔlarÔn sayÔsÔnÔn da yakla÷Ôk
10 milyon ki÷i olduôu, buna kar÷ÔlÔk toplam istihdamÔn yakla÷Ôk 22.5
milyon ki÷i olduôu dü÷ünülürse,
gerçekte i÷ kazalarÔ ve buna baôlÔ
olarak ölümlerin, meslek hastalÔklarÔnÔn çok daha fazla olduôu anla÷ÔlmaktadÔr.
ILO’nun hazÔrladÔôÔ “Güvenlik
Kültürü Raporu”na göre, meslek
hastalÔklarÔnÔn tümü, i÷ kazalarÔnÔn
yüzde 98’i önlenebilir kazalardÔr.
Nitekim son yirmi yÔlda i÷ kazalarÔnda Japonya ve õsveç’te yüzde 20,
Finlandiya’da ise yüzde 62 oranÔnda
bir dü÷ü÷ olmu÷tur. Bunun nedeni
daha az i÷çinin tehlikeli i÷lerde çalÔ÷masÔ ve i÷yerlerinin daha güvenli hale
getirilmesi olarak açÔklanmaktadÔr.
AnÔlan
ülkelerin
tersine
Türkiye’de meydana gelen i÷ kazalarÔnda ve ölümlerde artÔ÷ söz konusudur. Günümüzde özelle÷tirme, ta÷eronla÷tÔrma, sendikasÔzla÷tÔrma ve
esnek çalÔ÷ma biçimleri Türkiye’de
saôlÔksÔz ve güvenliksiz bir çalÔ÷ma
hayatÔnÔ i÷çilerimize dayatmaktadÔr.
Türkiye’de kayÔt dÔ÷Ô ekonominin
var olduôu bir yapÔda, sosyal güvenlik haklarÔna uyulmamakta, var olan

haklar geriletmeye çalÔ÷Ôlmakta, sigortasÔz, kaçak i÷çi çalÔ÷tÔrma her
geçen gün yaygÔnla÷maktadÔr.
Küreselle÷en dünyada her alanda maliyetlerin dü÷ürülmesi temel
hedef haline gelmi÷tir. Maliyetlerin
ilk dü÷ürüldüôü alan ise i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôi alanÔdÔr. Günümüzde açlÔk ve i÷ kazasÔ riski arasÔnda tercih
yapmaya zorlanan vatanda÷larÔmÔz,
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi önlemlerinin
olmadÔôÔ i÷yerlerinde çalÔ÷makta;
ölüm, sakat kalma ve meslek hastalÔklarÔna yakalanma riskiyle kar÷Ô
kar÷Ôya bÔrakÔlmaktadÔrlar.
Nitekim
son
yÔllarda
Davutpa÷a’da, Tuzla tersanelerinde, Bursa’nÔn Mustafakemalpa÷a,
BalÔkesir’in Dursunbey ilçelerindeki kömür ocaklarÔnda, Zonguldak
Karadon’da, Ankara OSTõM’de,
Adana Kozan’da baraj in÷aatÔnda, Erzurum’da baraj göletinde,
Esenyurt’ta bir AVM in÷aatÔnÔn
÷antiyesinde meydana gelen i÷ kazalarÔnda ve patlamalarda onlarca
i÷çimiz hayatlarÔnÔ kaybetmi÷tir.
Kendilerine Allah’tan rahmet, yakÔnlarÔna ba÷saôlÔôÔ diliyorum.
SGK verilere göre, i÷ kazalarÔ ve
meslek hastalÔklarÔ sonucunda 2008
yÔlÔnda 866 i÷çimiz hayatÔnÔ kaybederken, 2010 yÔlÔnda 1.454 i÷çimiz
hayatÔnÔ kaybetmi÷tir. Üç yÔlda i÷ kazalarÔ nedeniyle hayatÔnÔ kaybeden
i÷çilerimizin sayÔsÔnda yüzde 67.9
oranÔnda artÔ÷ gerçekle÷mi÷tir.
Ülkemizde i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi tablosunun olumsuz olmasÔnÔn
nedeni, bu alanda ciddi önlemlerin
alÔnmamasÔdÔr. Diôer bir deyi÷le, i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôi politikalarÔyla
stratejilerinin sosyal taraflarÔn katÔlÔmlarÔyla etkin bir biçimde uygulanamamasÔndan kaynaklanmaktadÔr.
Ülkemizdeki kayÔt dÔ÷ÔlÔk, ta÷eronluk ve örgütsüzlük i÷ kazalarÔnÔ ürkütücü boyutlara ta÷ÔmaktadÔr.
Öte yandan, i÷ kazalarÔnÔn yüzde 58’inin i÷yeri büyüklüôü 50’nin
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altÔnda i÷çi çalÔ÷tÔran i÷yerlerinde
olmasÔ dikkat çekicidir. Türkiye i÷
kazalarÔnda dünyanÔn en önde gelen
ülkelerinden biri iken, meslek hastalÔklarÔnda ise sonlarda gelmektedir.
SGK verilerine göre meslek hastalÔôÔ
vaka sayÔsÔ çok dü÷üktür. SGK 2010
yÔlÔ istatistiklerine göre 533 meslek
hastalÔôÔ vakasÔ tespit edilmi÷tir. Bu
sayÔ ülkemiz için oldukça dü÷ük bir
sayÔdÔr.
TÜRK-õö olarak 4857 sayÔlÔ õ÷
Kanununun içinde yer alan deôil,
örneklerini geli÷kin AB ülkelerinde
gördüôümüz müstakil bir õ÷ SaôlÔôÔ
ve Güvenliôi Kanununa ihtiyaç olduôunu dile getirdik ve talep ettik.
Ulusal õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Konseyince de kabul edilmesine ve politika belgelerinde yer almasÔna kar÷Ôn
2006 yÔlÔndan bu yana bu Kanunu
çÔkaramadÔk. Geçen yÔldan bu yana
tek gündem maddesinin i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôi konusunun olduôu Üçlü
DanÔ÷ma Kurulu toplantÔlarÔ yaptÔk.
Son Üçlü DanÔ÷ma Kurulu toplantÔsÔnÔ 15 KasÔm 2011 tarihinde ger-

çekle÷tirerek õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi
Kanununun kabul edilmesi yönünde önemli bir mesafe aldÔk.
Buna göre, kamu-özel, i÷çi-memur, küçük-büyük i÷letme ayrÔmÔ
olmaksÔzÔn her i÷letme ve her çalÔ÷an i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôinin koruyucu ÷emsiyesi altÔna alÔnabilecek.
Bundan sonraki beklentimiz, Yasa
TasarÔsÔnda herhangi bir deôi÷iklik
yapÔlmadan õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Kanununun Meclis’ten geçerek
kabul edilmesidir. Bu hiç ku÷kusuz
ki bir ba÷langÔçtÔr, bundan sonra
yapÔlmasÔ gereken i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôiyle ilgili ba÷ta in÷aat, maden
ve tarÔm olmak üzere ILO Sözle÷melerinin ülkemiz tarafÔndan onaylanmasÔ, Kanunun yanÔnda gerekli
tüzüôün ya da yönetmeliklerin sosyal taraflarÔn, meslek birlikleri ve
odalarÔn temsilcilerinin katÔlÔmÔyla
hazÔrlanmasÔdÔr.
TÜRK-õö olarak i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôi alanÔndaki görü÷lerimizi
her platformda dile getiriyor, ilgili
birimlere raporlar sunuyor, i÷ kaza-

larÔ ve meslek hastalÔklarÔ konusunu eôitim seminerlerimizde i÷liyor,
meslek birlikleri ve odalar ile ortak
sempozyumlar düzenliyor, kitaplar
yayÔmlÔyoruz. Ama bunlarÔn yeterli
olduôu söylenemez. Ba÷ta devlet olmak üzere, sosyal taraflar, ilgili meslek birlikleri ve odalar olarak birlikte çalÔ÷malÔyÔz.
õ÷verenler i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi
ile ilgili alacaklarÔ tedbirleri ek bir
maliyet olarak görmemeli, tam tersine tedbirleri, i÷ kazalarÔ ve meslek
hastalÔklarÔnÔ azaltan, dolayÔsÔyla
maliyeti azaltan, verimliliôi ve üretim artÔ÷ÔnÔ saôlayan uygulamalar
olarak dü÷ünmelidirler. Küreselle÷en dünyada saôlÔklÔ ve güvenlikli
bir i÷yerinin ve bu i÷yerinde üretilmi÷ mallarÔn rekabet ÷ansÔnÔ artÔrdÔôÔ göz ardÔ edilmemelidir.
Sendikalar her türlü olumsuzluôa kar÷Ôn, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi
konusunda birimleriyle, eôitimleriyle, ara÷tÔrmalarÔyla iyi bir düzeye gelmeli, i÷kollarÔnÔn gerektirdiôi
eôitimleri yaygÔnla÷tÔrmalÔ, i÷çilerin

hak ve özgürlüklerini koruyup geli÷tirmeye çalÔ÷Ôrlarken, bu konuyla
ilgili maddelerin TõS’lerde yer almasÔ için mücadele etmeli, i÷çilerin
saôlÔk-güvenlik haklarÔnÔ geli÷tirmelidirler. ÇalÔ÷anlar öncelikle kendi
saôlÔklarÔ ve güvenlikleri için tedbirlerini almalÔ, õSG KurullarÔnda etkin
olarak çalÔ÷malÔdÔrlar.
Tüm taraflarca göz ardÔ edilmemesi gereken en önemli nokta ise, i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôi sorunlarÔnÔn çözümünün “önce insan” anlayÔ÷Ônda
odaklanan adaletçi, e÷itlikçi ve katÔlÔmcÔ bir yakla÷Ômla her alanda örgütlenme kültürünün edinilmesiyle
mümkün olacaôÔdÔr.”
7-8 Haziran 2012 günlerde
Bursa’da yapÔlan i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi seminerinin açÔlÔ÷Ônda konu÷an
TÜRK-õö 8. Bölge Temsilcisi Sabri Özdemir, ölümlü i÷ kazalarÔnda
Türkiye’nin dünyada birinci sÔrada
yer aldÔôÔnÔ bildirdi. Özdemir, yaptÔôÔ
yazÔlÔ açÔklamada, Özelle÷tirme, ta÷eronla÷tÔrma, sendikasÔzla÷tÔrma ve esnek çalÔ÷ma biçimlerinin Türkiye’de

ĄZMĄR

saôlÔksÔz ve güvenliksiz bir çalÔ÷ma
hayatÔnÔ i÷çilere dayattÔôÔnÔ iddia etti.
Esnek, güvenliksiz, güvencesiz, sigortasÔz ve kaçak i÷çi çalÔ÷tÔrmanÔn
her geçen gün yaygÔnla÷makta olduôunu öne süren Özdemir, ÷unlarÔ
kaydetti: ‘Yeterince tedbir alÔnmadÔôÔnÔn, denetimlerinin yeterince yapÔlmadÔôÔnÔn kanÔtÔ olan bu kazalardan
sonuncusu önceki gün Ankara Ostim
ve õvedik Organize Sanayi bölgelerinde meydana gelmi÷tir. Ya÷anan can
kayÔplarÔ için ‘i÷ kazasÔ’ yerine ‘i÷ cinayeti’ tanÔmlamasÔ yapmak daha doôru
olacaktÔr. PatlamalarÔn gerçekle÷mesine zemin hazÔrlayan nedenlerin ve
nedenlerle ilgili sorumlularÔn tespiti
bu tür üzücü olaylarÔn ya÷anmamasÔ
için önem ta÷ÔmaktadÔr. Ülkemizin
ölümlü i÷ kazalarÔnda dünyada birinci sÔrada yer almaktadÔr.”
20-21 Haziran 2012 günlerinde õzmir’de düzenlenen i÷ saôlÔôÔ
ve güvenliôi seminerinin açÔlÔ÷Ônda
konu÷an TÜRK-õö 3. Bölge Temsilci YardÔmcÔsÔ Tuncay Kireçkaya,
TÜRK-õö’in õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenli-

ôi seminerlerine her zaman önem
verdiôini belirterek, “Küreselle÷en
dünyada ya÷anan geli÷meler günümüzde i÷letmelerin varlÔklarÔnÔ koruyabilmeleri için, yenilikçi, bilinçli
ve saôlÔklÔ yapÔlanmalarÔnÔ gerektirmektedir. Bu çerçevede çalÔ÷malarÔn
temelini ülkemiz ekonomisi için
vazgeçilmez olan aynÔ zamanda
TÜRK-õö tarafÔndan yürütülen õ÷
SaôlÔôÔ ve güvenliôi çalÔ÷malarÔ olu÷turmaktadÔr” dedi. Kamuoyunda
ölümlü i÷ kazasÔ denildiôinde maden ocaklarÔ, tuzla tersaneleri, sanayi siteleri, OSTõM geldiôini ifade
eden Kireçkaya, “Türkiye’de 2010
yÔlÔnda i÷ kazalarÔndan dolayÔ 1454
i÷çi hayatÔnÔ kaybetmi÷tir. Bu çalÔ÷malarÔn amacÔ çalÔ÷anlarÔn bedensel
ve ruhsal bütünlüôüne zarar verebilecek olasÔ riskleri ortadan kaldÔrarak saôlÔklÔ ve güvenli bir i÷yeri
ortamÔ yaratmaktÔr. Yürütülen çalÔ÷malar doôrultusunda i÷ kazalarÔ ve
meslek hastalÔklarÔ önlenebilecek, i÷
gücü ve i÷ günü kazalarÔnÔ azaltacaktÔr” diye konu÷tu.
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Yćlmaz: “Sendikalar güçlerini toplamak ve

B

iktidarda kim olursa olsun mücadele etmek
zorundadćr.”

anka ve Sigorta õ÷çileri
SendikasÔ’nÔn 17. Olaôan Genel Kurulu 26-27 MayÔs 2012
günlerinde Ankara’da yapÔldÔ. Genel
Kurulda Divan Ba÷kanlÔôÔna TÜRKõö Genel Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu,
yardÔmcÔlÔklarÔna ise, Koop-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Eyüp Alemdar
ve Çimse-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ
Zekeriye NazlÔm seçildi.

ken, bugün geriletiliyorsa/geriliyorsa bundan en çok zarar görecek olan
da demokrasi ve dolayÔsÔyla tüm insanlÔk olacaktÔr.

Genel Kurulda bir konu÷ma yapan BASS Genel Ba÷kanÔ Turgut YÔlmaz ÷unlarÔ söyledi:

Bugün en önemli sorunlarÔmÔzÔn
ba÷Ônda örgütlenme sorunu gelmektedir.

“Türkiye’de sendikal hareket ve
sendikal örgütlenme güç kaybettikçe, bir yandan çalÔ÷anlarÔn haklarÔndaki gerileme ve emeôe yönelik
saldÔrÔlar artÔyor, öbür yandan da
zaten eksik olan demokrasimiz iyice
çÔkmaza sürükleniyor.

Sendikalar bir yandan üye kazanma mücadelesi verirken, diôer
yandan var olan üyelerini korumakta zorlanmaktadÔr.

Sendikalar demokratik rejimin
vazgeçilmez unsurlarÔdÔr. Sendikalar bütün dünyada 20. yüzyÔlÔn en
ba÷arÔlÔ örgütleri olarak gösterilir-

O nedenle sendikalar güçlerini
toplamak ve toparlanmak zorundadÔrlar. Bunun da yolu iktidarda
kim olursa olsun, hangi siyasal parti olursa olsun mücadele etmektir.
Güven vermektir.

Ülkemizde 12 Eylül 1980’de nüfusumuz 44 milyon, toplu sözle÷me
hakkÔnÔ kullanabilen sendikalÔ i÷çi sayÔsÔ 2,5 milyon iken, bugün nüfus 75
milyona ula÷mÔ÷, toplu sözle÷me hakkÔndan yararlanabilen sendikalÔ i÷çi
sayÔsÔ ise 567 bine kadar gerilemi÷tir.
Yakla÷Ôk 2,7 milyon memurun
da ancak 1,1 milyonu sendikalara
üyedir.
Bu durum da ülkemizde emekçilerin örgütlülük düzeyini ve demokrasimizin geli÷mi÷lik seviyesini
göstermeye yeterlidir.”
BASS Genel Kurulunda SendikanÔn Genel Merkezinin õstanbul’a
ta÷ÔnmasÔ kararla÷tÔrÔldÔ.

Genel Kurul sonunda BASS yeni Yönetim Kurulu ÷u ÷ekilde
olu÷tu:
Genel Ba÷kan
: Turgut Y×lmaz
Genel Sekreter
: Mustafa Eren
Genel Mali Sekreter : Salih Kalfa

Türk Metal Genel Kurulu Yapćldć

Kavlak: “Kćdem tazminatć, Türk iĆçi hareketi için ya hep
ya hiç davasćdćr. Kćdem tazminatćna uzanan
elleri kćrarćz.”

T

ürk Metal SendikamÔzÔn 14.
Olaôan Genel Kurulu, 15-17
Haziran 2012 günlerinde yapÔldÔ. Genel Kurulda Divan Ba÷kanlÔôÔna TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Mustafa
Kumlu, yardÔmcÔlÔklarÔna TÜRK-õö
Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri
Nazmi Irgat ve Çimse-õ÷ SendikasÔ
Genel Ba÷kanÔ Zekeriye NazlÔm seçildiler. Genel Kurulun açÔlÔ÷Ôna CHP
Genel Ba÷kanÔ Kemal KÔlÔçdaroôlu,
ikinci gününe ise Ba÷bakan YardÔmcÔsÔ Be÷ir Atalay katÔldÔ.

Genel Kurulun açÔ÷ konu÷masÔnÔ
yapan TÜRK-õö Genel Sekreteri ve
Türk Metal SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ
Pevrul Kavlak ÷unlarÔ söyledi:
“Ulusal õstihdam Stratejisinin
gündemindeki önemli bir konu
kÔdem tazminatÔdÔr. KÔdem tazminatÔ i÷çinin güvencesidir. Ödemesi sonraya bÔrakÔlmÔ÷ ücretin bir
parçasÔdÔr. Oôlumuzun damatlÔôÔ,
kÔzÔmÔzÔn gelinliôidir. Emeklilikte

ya÷ayacaôÔmÔz huzurlu günlerin bir
nebze de olsa teminatÔdÔr.
õ÷verenler kÔdem tazminatÔnÔ
yük olarak görüyorlar. õ÷çilerimizi
i÷ten atmanÔn önündeki engel olarak
görüyorlar. Fona devretmek, süresini 15 güne indirmek istiyorlar.
KÔdem tazminatÔna yapÔlacak bir
müdahale genel grev sebebi olacak.
KÔdem tazminatÔ, Türk i÷çi hareketi
için ya hep ya hiç davasÔdÔr. KÔdem
tazminatÔna uzanan elleri kÔrarÔz.
“KÔdem tazminatÔnda müktesep
haklara dokunmayacaôÔz” diyorlar.

Bu “müktesep haklar” sadece senin, benim deôil, bugün çalÔ÷anlarÔn
deôil, hepimizin ortak kazanÔlmÔ÷
haklarÔdÔr. Bugün çalÔ÷anÔn da, yarÔn
çalÔ÷acak olanÔn da… Biz “Gemisini
kurtaran kaptan” deôiliz… Biz “Bize
dokunmayan yÔlan bin ya÷asÔn” diyemeyiz. Biz kendimizin olduôu kadar, geleceôimizin, çocuklarÔmÔzÔn
da haklarÔnÔ savunmaya mecburuz.
Ben, onlar için elimizi ta÷Ôn altÔna
koymaya, sonuna kadar mücadele
etmeye hazÔrÔm… Onun için buradayÔm.”

Genel Kurul sonunda Türk Metal SendikasÔ’nÔn yeni Yönetim Kurulu ÷u
÷ekilde olu÷tu:
Genel Ba÷kan
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ
Genel Sekreter
Genel Mali Sekreter

:
:
:
:
:
:

Pevrul Kavlak
Muharrem Asl×yüce
Süleyman Y×ld×r×m
Mesut Gezer
Yücel Yücel
åsmail Dursun
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Vergi Gelirleri
Enis BAĂDADĄOĂLU
TÜRK-Ąą AraĆtćrma Müdür Yardćmcćsć
enisbagdadioglu@gmail.com

D

evletin gelirleri (ve doôal
olarak harcamalarÔ) ekonomik politikasÔnÔn en önemli
aracÔdÔr. Devletin en önemli geliri
topladÔôÔ vergilerdir. Vergiler tarih
boyunca bireyi ve toplumu yakÔndan
ilgilendirmi÷, egemenlik hakkÔnÔn
vazgeçilmez unsuru olmu÷tur.

30

Uygulanmakta olan maliye politikasÔnÔn temel uygulama aracÔ
bütçedir ve TBMM’de görü÷ülerek
kanunla düzenlenmektedir. Ekonomik faaliyetlerde devletin yerini ve
rolünü belirleyen özelliôe sahiptir.
Devlet, merkezi ve yerel düzeydeki
bütçesi aracÔlÔôÔyla çok önemli kaynaklarÔ toplamakta ve harcamaktadÔr. Devletin ekonomiye kamu bütçesiyle yaptÔôÔ müdahale, bir bakÔma
hükümetin siyasal tercihinin göstergesidir.
Demokratik kurallarÔn egemen
olduôu ve i÷lediôi toplumlarda vatanda÷ odaklÔ yönetim anlayÔ÷Ô ön
plana çÔkmakta, devletin i÷levleri bu
çerçevede biçimlenmektedir. Devlet
çatÔsÔ altÔnda ya÷ayan insanlarÔn ya÷amsal gereksinimlerinin kar÷ÔlanmasÔ, ya÷ama ve çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn
insancÔlla÷tÔrÔlmasÔ, kendini yeniden
üretmesi “sosyal devlet” anlayÔ÷ÔnÔn
bir sonucudur. Günümüzde sosyal
ve ekonomik haklar -en az- temel insan hak ve özgürlükleri kadar önem
ta÷ÔmaktadÔr. Sosyal haklardaki bu
geli÷me devleti ve doôal olarak siyasal iktidarÔ, refahÔ saôlamak ve yaygÔnla÷tÔrmak konusunda sorumlu
kÔlmaktadÔr. Siyasal iktidar, toplum
refahÔnÔn en üst düzeye çÔkarÔlmasÔ için, kamu kaynaklarÔnÔn etkili,
ekonomik ve verimli, aynÔ zamanda
hukuka uygun olarak yönetilmesi ve
kullanÔlmasÔ için çaba göstermek durumundadÔr.

Bütçelerin gelir bile÷imi, toplumu olu÷turan bireylerin gereksinimlerinin kar÷ÔlanmasÔ için gereken
finansman yükünün toplumda nasÔl
daôÔldÔôÔnÔ göstermektedir. HalkÔmÔz
ve toplumun önemli bir kesimini
olu÷turan çalÔ÷anlar demokratik tercihleriyle parlamentoyu olu÷turmakta, böylece talep ve beklentilerinin
-bütçe yoluyla- yerine getirilmesini
talep etmektedir.
Son yÔllarda “küreselle÷me” sözcüôü ile tanÔmlanan dünyadaki deôi÷im bütçe anlayÔ÷ÔnÔ da deôi÷tirmi÷tir. Uygulanan neo-liberal ekonomi
çerçevesinde yeniden geçerlilik kazanan yakla÷Ômlarla kamu harcamalarÔ azaltÔlmak istenmektedir. Oysa
çalÔ÷anlarÔn ya÷ayarak öôrendiôi gerçek; bütçenin küçültülmesi talebinin
arkasÔnda sermaye kesiminin vergi
yükünün azaltÔlmasÔ, küçültülen
bütçenin ortaya çÔkarabileceôi kaynak fazlasÔnÔn sermaye tarafÔndan
daha fazla biçimde kullanÔlmasÔ, devletin çekildiôi sosyal hizmet alanÔnda
özel kesimin daha karlÔ çalÔ÷abilmesi
ko÷ullarÔnÔn yaratÔlmasÔ isteklerinin
bulunduôudur.
ÇalÔ÷anlarÔn daha fazla hak ve
hizmet talepleri “o zaman daha fazla
vergi alÔnmasÔ gerekeceôi” ile bastÔrÔlmak istenmektedir.
Orta Vadeli Program’a (20122014) göre 2012 yÔlÔ itibariyle merkezi yönetim bütçe gelirinin 329,8
milyar lira olmasÔ öngörülmü÷tür.
Buna göre merkezi yönetim bütçe
gelirinin gayrisafi yurtiçi hasÔlaya
oranÔ yüzde 23,1 olacaktÔr.
Kamu harcamalarÔnÔn finansmanÔnda kullanÔlan en önemli ve saôlam gelir kaynaôÔ olan vergilerin,
hangi kesimlerden ne oranda alÔndÔôÔ büyük önem ta÷ÔmaktadÔr.
Demokrasinin egemen olduôu
yapÔlarda; kamuya ait gelir, gider
ve mallarÔn iyi yönetildiôine, kamu
i÷letmelerinin satÔ÷larÔnÔn doôru yapÔldÔôÔna, vatanda÷larÔn ödedikleri
vergilerle yapÔlan kamu harcamalarÔnÔn yerinde ve uygun olduôuna,

kar÷ÔlÔôÔnÔn alÔndÔôÔna ili÷kin güven
önem ta÷ÔmaktadÔr. Vatanda÷lar ve
özellikle çalÔ÷anlar, bütçe gelirleri içinde aôÔrlÔklÔ bir yer olu÷turan
vergi gelirlerinin adaletli bir biçimde toplandÔôÔ dü÷üncesini ne ölçüde
ta÷ÔmaktadÔr? Bu ve benzeri sorulara
2012 yÔlÔ merkezi yönetim bütçesi
verileri ve vergi gelirleri Ô÷ÔôÔnda bakÔlmasÔ anlamlÔ olacaktÔr.
2012 yÔlÔ ba÷langÔç ödeneôi itibariyle merkezi yönetim bütçesi gelirlerine bakÔldÔôÔnda; vergi gelirleri
toplam gelirlerin yakla÷Ôk yüzde
85’ini olu÷turmaktadÔr. Vergi gelirlerinin milli gelir içindeki payÔ ise
yüzde 19,5 olarak hesaplanmaktadÔr.
2012 yÔlÔ itibariyle Türkiye’de
277,7 milyar lira vergi toplanacaôÔ
öngörülmektedir. Gelir ve kazanç
üzerinden alÔnan vergiler (gelir ve
kurumlar vergisi toplamÔ) toplam
vergi gelirlerinin yakla÷Ôk üçte birini olu÷turmaktadÔr. Gelir ve kazanç
üzerinden alÔnacak 81 milyar liranÔn
yakla÷Ôk üçte ikisi olan 53,8 milyar
lirasÔ gelir vergisidir ve bu vergiyi
“tevkifat” yöntemiyle aôÔrlÔklÔ olarak
“bordro mahkumlarÔ” olarak nitelendirilen ücretli çalÔ÷anlar ödemektedir.
Mülkiyet üzerinden alÔnan vergiler (veraset ve intikal vergisi ile
motorlu ta÷Ôtlar vergisi) toplamÔ 7,0
milyar liradÔr. Servetten alÔnan vergilerin en önemli kalemi olan motorlu ta÷Ôtlar vergisi her yÔl düzenli
olarak yükselmektedir. Motorlu ta÷Ôtlar vergisi 2012 yÔlÔ tahsilatÔ 6,7
milyar liraya ula÷mÔ÷tÔr. Dahilde
alÔnan mal ve hizmet vergisi toplamÔ
114,2 milyar lira, uluslararasÔ ticaret
nedeniyle alÔnan ithalat ve gümrük
vergileri toplamÔ ise 58,9 milyar lira
olmu÷tur.
1999 depremiyle birlikte geçici
olarak getirildiôi söylenen ve fakat
kalÔcÔ hale dönü÷en özel ileti÷im vergisinin yÔllÔk tutarÔ 2012 yÔlÔ itibariyle 4,8 milyar liradÔr.
Adaletsiz ve dengesiz gelir daôÔlÔmÔnÔn bulunduôu ülkemizde ÷ans

oyunlarÔna ilgi 2012 yÔlÔnda 564 milyon lira ‘÷ans oyunlarÔ vergisi’ ödenmesiyle kendini göstermektedir.
Vergi gelirlerinin çarpÔk yapÔsÔ dolaylÔ/dolaysÔz vergi ayÔrÔmÔnda kendini göstermektedir. DolaylÔ
vergilerin yükümlünün gelirini ve
ki÷isel konumunu genellikle dikkate almayan yapÔsÔ söz konusudur.
DolaylÔ vergilerin göreli aôÔrlÔôÔndan
dolayÔ Türkiye’deki vergi sistemi
adaletsiz bir yapÔya sahiptir. OECD
üyesi ülkelerin tersine Türkiye’de
toplam vergi gelirleri içerisinde yüzde 70’lere ula÷an dolaylÔ vergiler çalÔ÷anlarÔn vergi yükünü daha da artÔrmaktadÔr.
Dahilde alÔnan mal ve hizmet
vergisi (dahilde alÔnan katma deôer
vergisi, özel tüketim vergisi vb.) ile
uluslararasÔ ticaret nedeniyle alÔnan
vergilerin (ithalattan alÔnan katma
deôer vergisi, gümrük vergileri) toplamÔ aôÔrlÔklÔ yerini korumaktadÔr.
Ba÷ta ücretli çalÔ÷anlar olmak
üzere geni÷ halk kesimlerinin yaptÔklarÔ harcamalarÔ da kapsayan katma deôer vergisi ile özel tüketim
vergisi toplamÔ 2012 yÔlÔ itibariyle
104,2 milyara ula÷maktadÔr. Benzin,
doôalgaz, elektrik, telefon, sigara,
içki, kolalÔ gazoz vb yüzlerce, binlerce mal ve hizmetten alÔnan vergilerle
çalÔ÷anlarÔn bütçesi bozulurken devletin bütçesi dengelenmeye çalÔ÷ÔlmaktadÔr.
Yüksek gelirli gruplarÔn dolaysÔz
vergi yüklerini, kurumlar ve gelir
vergilerinde çok sayÔda olan istisna
ve muafiyet uygulayarak dü÷ürme
imkanÔ bulunmaktadÔr. Bu düzenlemenin gerisinde, sermaye kesiminin
tasarruf oranÔnÔn yükseltilmesi ve
böylece azalan kamu yatÔrÔmlarÔnÔ
ikame edecek biçimde yatÔrÔmlarÔnÔ
artÔracaklarÔ varsayÔmÔ bulunmaktadÔr. Sermaye üzerindeki dolaysÔz
vergi yükü geçmi÷ten bu yana dü÷ürülmesine kar÷Ôn, özel kesim sabit
sermaye yatÔrÔmlarÔ geçmi÷ yÔllara
göre reel olarak gerilemi÷ ve milli gelir içindeki payÔ dü÷mü÷tür.

Tablo: Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri
(Milyon TL)

2012
Merkezi Yönetim Bütçesi

329.845

Vergi Gelirleri

277.677

Gelir ve Kazanç Üzerinden AlÔnanlar
Gelir Vergisi

80.955
53.804

Beyana Dayanan Gelir Vergisi
Basit Usulde Gelir Vergisi

2.968
357

Gelir Vergisi TevkifatÔ

48.917

Geçici gelir Vergisi

1.561

Kurumlar Vergisi

27.151

Mülkiyet Üzerinden AlÔnanlar

6.982

Veraset ve õntikal Vergisi

289

Motorlu Ta÷Ôtlar Vergisi

6.693

Dahilde AlÔnan Mal ve Hizmet Vergisi

114.150

Dahilde AlÔnan KDV

33.602

Özel Tüketim Vergisi

70.590

Petrol ve Doôalgaz Ürünlerine õli÷kin ÖTV
Motoru Ta÷Ôt AraçlarÔna ili÷kin ÖTV
KolalÔ Gazoz, Alkollü õçki ve Tütün Mam. õli÷kin ÖTV
Alkollü õçki

23.980
19.218

KolalÔ Gazoz

260

DayanÔklÔ Tüketim ve Diôer Mallara õli÷kin ÖTV
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
öans OyunlarÔ Vergisi

2.765
4.545
564

Özel õleti÷im Vergisi

4.848

UluslararasÔ Tic ve Muam. Al. Vergi
Gümrük Vergileri

7.361
4.502

Tütün Mamulleri

õthalatta AlÔnan KDV

36.484

58.922
53.944
4.855

Damga Vergisi

7.297

Harçlar

9.277

Diôer Vergiler
Diôer Gelirler

94
52.168

Kaynak: Maliye BakanlÔôÔ

Sermaye kesimine kolaylÔklar
saôlanÔp vergi yükleri geriletilirken,
ücretli çalÔ÷anlarÔn doôrudan ve pe÷in ödediôi gelir vergisi ile yaptÔklarÔ
zorunlu tüketim harcamalarÔ nedeniyle alÔnan katma deôer vergisi, özel

tüketim vergisi, özel ileti÷im vergisi
vb. dolaylÔ vergiler giderek artmaktadÔr.
Bütçe gelirlerinde görülen bu
çarpÔk yapÔ vergi adaletsizliôinin de
önemli bir göstergesi olmaktadÔr.
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Bireysel Emeklilikte
Ne DeăiĆti?
Namćk TAN
TÜRK-Ąą AraĆtćrma Müdür Yardćmcćsć
namiktan@turkis.org.tr

B

ireysel emeklilik, 2001 yÔlÔ
itibariyle uygulanmaktadÔr.
Genelde tasarruflarÔ artÔrmanÔn bir aracÔ olarak görülen bireysel emeklilik sistemi, aynÔ zamanda
ikinci bir emekli aylÔôÔ olarak da deôerlendirilmektedir. Bireysel emeklilik sistemini, gerçek bir emeklilik

güvencesi olarak deôerlendirmek
ne derecede gerçekçi? 10 yÔl prim
ödeme ve 56 ya÷ ko÷ulu yerine getirildiôinde; toptan ödeme, içerdeki birikimlere göre aylÔk ödenmesi
veya ömür boyu aylÔk, ödeme gibi,
seçeneklerden birinin tercih edilmesi istenmektedir. Ömür boyu aylÔk
hem dü÷ük belirlenmekte, hem de
riskli olmaktadÔr. Ömür boyu aylÔk
anla÷masÔnda, ki÷inin ölümü durumunda, e÷ ve çocuklar hak sahibi
olmamakta ve içerdeki birikimler,

emeklilik ÷irketine kalmaktadÔr. Bu
yönüyle, bireysel emeklilik, hak sahipleri açÔsÔndan güvencesiz bir sistemdir. Öncelikle, bireysel emeklilik
sisteminin, sosyal güvenlik normlarÔna göre uyarlanmasÔ saôlanmadÔôÔ
sürece, büyümesi ve güven vermesi
mümkün deôildir. Bu yönüyle son
yapÔlan deôi÷ikler, bu güveni saôlamamÔ÷tÔr.
4632 sayÔlÔ Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve YatÔrÔm Sistemi Kanununda yapÔlan deôi÷ikliôin ge-

rekçesinde; “Ülkemizde, bireysel
emeklilik sistemindeki katÔlÔmcÔlara
halihazÔrda saôlanan en temel te÷vik,
ödenen katkÔ paylarÔnÔn gelir vergisi
matrahÔndan indirim konusu yapÔlabilmesidir. Ancak, ba÷ta sistemde
önemli oranda vergi mükellefi olmayan katÔlÔmcÔlarÔn bulunmasÔ ve
matrahtan indirim sürecine ili÷kin
olarak ortaya çÔkan operasyonel sorunlar olmak üzere çe÷itli problemlerden dolayÔ söz konusu te÷vik etkin bir biçimde çalÔ÷mamaktadÔr. Bu
kapsamda, ilgili vergi kanunlarÔ ile
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve YatÔrÔm Sistemi Kanununda yapÔlan deôi÷ikliklerle, mevcut sistemin yerine
sistemdeki katÔlÔmcÔlarÔn doôrudan
devlet katkÔsÔ yöntemi ile daha etkin ÷ekilde te÷vik edilmesi hedeflenmektedir” denilmi÷tir.
Son yapÔlan deôi÷iklikler incelendiôinde, bireysel emeklilik sisteminde bulunan ve vergi mükellefi olmayanlara devlet katkÔsÔ adÔ
altÔnda bir avantaj öngörülürken,
vergi mükellefi olan ücretlilerin ise,
aleyhine olacak farklÔ sisteme gidilmi÷tir. Bu durumda, vergi mükellefi
olamayanlara te÷vik getirilmi÷, vergi
mükellefli olanlarÔn her ay yararlandÔklarÔ vergi avantajlarÔ kaldÔrÔlmÔ÷tÔr. KatÔlÔmcÔlar, devlet katkÔsÔnÔ
almak için uzun yÔllar beklemek zorunda bÔrakÔlmÔ÷tÔr. Vergi avantajÔ
yerine devlet katkÔsÔnÔn getirilmesi
ve yÔllÔk asgari ücret ile sÔnÔrlandÔrÔlmasÔ, daha önce sisteme yüksek
prim ödeyenlerin her ay elde ettikleri vergi gelirinin devlet katkÔsÔna
dönü÷türülmesi, bu grubun aleyhine olmu÷tur.
TamamlayÔcÔ bir emeklilik programÔ olarak deôerlendirilen bireysel
emeklilik sistemine yatÔrÔlan birikimlerin enflasyon kar÷ÔsÔnda reel
olarak korunmasÔna ili÷kin bir hükmün olmamasÔ, büyük bir eksiklik
olarak görülmelidir. Örneôin, zorunlu sigorta mevzuatÔnda olduôu
gibi, yÔllÔk enflasyon ve geli÷me hÔzÔ
artÔ÷larÔ ile primlerin güncellenmesi

ve aylÔk hesaplanmalarÔ gibi deôi÷iklilere gidilmelidir. Bireysel emeklilik
sisteminin güçlenmesi ve geni÷lemesi için güvenceler ön plana çÔkarÔlmadÔr.
õzlenimlerime ve yaptÔôÔm ara÷tÔrmalara göre, fon sistemindeki
birikimlerin önemli bir kÔsmÔnÔn
borsa gibi riskli kaôÔtlarda deôerlendirilmi÷tir. KatÔlÔmcÔlar bu durumu
tam olarak bilmediôinden, karlÔ/
zararlÔ olduklarÔndan bile haberdar
deôiller. Uzmanlar tarafÔndan yapÔlan bilgilendirmelerde, sistem bütün
ayrÔntÔlarÔyla anlatÔlmadÔôÔndan, genelde ÷ikayetler bu yönde olmaktadÔr. Örneôin, yönetim gideri olarak
yapÔlan yüzde 8 (tavan) kesintiden
çoôu katÔlÔmcÔ bilgi sahibi deôil.
KatÔlÔmcÔlara geni÷ bilgi verilmesi
durumunda, birikimlerin ne ÷ekilde
deôerlendirileceôi konusunda yönlendirme yapÔlabilir, ÷irkete yapÔlan
yönetim kesintisi en aza kadar dü÷ürülebilir.
Bir diôer olumsuz deôi÷iklik ise,
yeni sistemde 10 yÔl prim ödeyip
ayrÔldÔôÔ zaman; gelir vergisi istisnasÔndan, ikramiye üzerindeki yüzde
25 gelir vergisi istisnasÔndan, devlet
katkÔ payÔnÔn yüzde 40’lÔk payÔndan
yararlanamayacaktÔr. Bunun anlamÔ,
katÔlÔmcÔlardan çok, sigorta ÷irketlerinin lehine düzenlemeler getirilmi÷tir.
Son yapÔlan deôi÷ikliklerde, bireysel emeklilik sisteminin geli÷mesi
ve bu ÷ekilde tasarruflarÔn artÔrÔlmasÔ hedeflenmi÷tir. öurasÔ bir gerçek
ki, ülkemizde tasarruflar olmasÔ
gereken yerde deôil. Bunun bir çok
nedeni var. Elbette, bireysel emeklilik sistemi, tasarruflarÔn artÔrÔlmasÔ
bakÔmÔndan önemli bir araçtÔr. Ama
tek ba÷Ôna yeterli bir araç olmadÔôÔnÔ, ülkeyi yönetenler de bilmektedir.
TasarruflarÔn artÔrÔlmasÔ için bireysel emeklilik sisteminin daha cazip
hale getirilmesi gerekiyor.
Ülkemizin en büyük problemlerinden biri kayÔt dÔ÷Ô ekonominin

büyüklüôüdür. Geli÷mi÷ ülkelerle
kÔyaslanma yapÔldÔôÔnda, kayÔt dÔ÷Ô
ekonomide ve istihdamda farklÔlÔklarÔn çok büyük olduôu dikkat çekmektedir. Bunun içindir ki, vergi
gelirlerimiz büyük ölçüde harcama
üzerinden alÔnan dolaylÔ vergilerden
olu÷maktadÔr.
2012 yÔlÔ Merkezi Yönetim Bütçesi incelendiôinde; 301 milyar
vergi gelirlerinin daôÔlÔmÔ ÷u ÷ekildedir: Gelir üzerinden 86.7 milyar,
servet üzerinden 7 milyar, harcama
üzerinden 207 milyar lira vergi toplanmaktadÔr. 2012 yÔlÔ bütçesinde
öngörülen beyana dayalÔ gelir vergisi toplamÔ sadece 3,5 milyar liradÔr.
Bu tutar öngörülen vergi gelirlerinin
yakla÷Ôk %1,25’ine tekabül etmektedir. KayÔt dÔ÷Ô ekonominin sonucu
olan bu durum, vergi sistemimizin
ne kadar sorunlu olduôunu göstermektedir. Bu durum dünyanÔn en
büyük ekonomilerinden biri olma
iddiamÔzÔ zorla÷tÔrdÔôÔndan, kÔsa sürede kapsamlÔ, çaôda÷ ve adil bir vergi reformuna ihtiyaç bulunmaktadÔr.
Türkiye’deki tasarruflarÔn milli
gelire oranÔ da oldukça dü÷üktür.
2011 yÔlÔnda bu oran 13,3’e dü÷mü÷tür. Geli÷mekte olan ülkemizin
saôlÔklÔ ve kalÔcÔ büyümesi için bu
oranÔn yüzde 30’lara yükseltilmesi
gerekiyor.
Her ÷eyden önce, kayÔt dÔ÷Ô ekonomiyi ortadan kaldÔrmadan, adil
bir vergi reformu yapmadan, tasarruflarÔ artÔrmak ve gelir daôÔlÔmÔnÔ
iyile÷tirmek mümkün deôildir. Bu
tablo kar÷ÔsÔnda, iç ve dÔ÷ borç stoku
ve cari açÔk giderek büyümektedir.
Ekonomik sorunlarÔn, sosyal haklar
kÔsÔtlanarak çözülmeyeceôini herkesin bilemesi gerekiyor.
Uzun vadeli program ve hedefler
ile çözüm araçlarÔ iyi belirlenmeli
ve toplumsal destek saôlanmalÔdÔr.
õlk büyük 10. ekonomi hedefini yakalamak için, ekonomik ve sosyal
uygulamalar yeniden deôerlendirilmelidir.
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506 sayÔlÔ Sosyal Sigortalar
Kanunu’nun 23 ve 68. maddeleri
“(…) ya÷larÔ ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan bo÷anan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli SandÔklarÔna
tabi bir i÷te çalÔ÷mayan, buralardan
gelir veya aylÔk almayan kÔz çocuklarÔn her birine yüzde 25 oranÔnda
ölüm geliri veya aylÔôÔ baôlanmasÔnÔ” öngörmü÷tür.
Ancak madde metni içerisinde
yer alan “Buralardan gelir veya aylÔk
almayan” ibaresi, uygulamada farklÔ
yorumlanarak kÔz çocuklarÔnÔn hak
sahibi olarak sosyal güvenlik kurumlarÔndan gelir aylÔk almasÔ halinde de kendilerine dul ya da yetim
aylÔôÔ baôlanmamÔ÷tÔr. Baôlanan gelir aylÔklarda kesilerek yapÔlan ödemeler geri istenmi÷tir.
Kanun metninin farklÔ yorumlanmasÔndan doôan uygulamalardaki haksÔzlÔklarÔn giderilmesi için,
02.07.2005 tarihinde kabul edilen 5386 sayÔlÔ Kanunun geçici 91.
maddesi ile madde metnine açÔklÔk
getirilerek geçmi÷te yapÔlan hatalÔ
uygulamalarÔn düzeltilmesi amaçlanmÔ÷tÔr.
506 sayÔlÔ Sosyal Sigortalar Kanununda dul ve yetim gelir/aylÔklarÔnÔ hak etme ko÷ullarÔnÔ 23 ve 68.
maddelerine “Buralardan gelir aylÔk
almayan” ibaresi, 06.08.2003 tarihinde yürürlüôe giren 4958 sayÔlÔ
Kanunla ilave edilmesine kar÷Ôn Kurum uygulamasÔnÔ deôi÷tirmemi÷tir.

YargÔtay Hukuk Genel Kurulu
geçici 91. maddedeki düzenlemeye
göre haklÔ olarak e÷inden dolayÔ dul
aylÔôÔ alan kÔz çocuôuna, 06.08.2003
tarihinden önce ölen babasÔndan
dolayÔ da yetim aylÔôÔ baôlanmasÔna
karar vermi÷tir.
Yarg×tay Hukuk Genel Kurulu
Karar×n×n årdelenmesi
27.08.2003 ölen e÷inden dolayÔ dul aylÔôÔ almakta olan kadÔn e÷,
01.04.1996 tarihinde ölen babasÔndan dolayÔ da kendisine yetim aylÔôÔ
baôlanmasÔ için, 04.01.2008 tarihinde Kuruma ba÷vurmu÷tur. Kurum
e÷inden dolayÔ dul aylÔôÔ aldÔôÔnÔ
belirterek, dul e÷in bu talebini reddetmi÷tir.
Kurum tarafÔndan talebi reddedilen dul e÷ yargÔ yoluna ba÷vurmu÷tur. Davaya bakan Ankara 13. õ÷
Mahkemesi, dul e÷in talebini reddetmi÷tir.
YargÔtay 21. Hukuk Dairesi dul
e÷in yetim aylÔôÔ talebini haklÔ bularak Ankara13. õ÷ Mahkemesinin
kararÔnÔ bozmu÷tur.
Yerel mahkeme önceki kararÔnda direnmi÷tir. Yerel mahkemenin
önceki kararÔnda direnmesi üzerine
dava YargÔtay Hukuk Genel Kuruluna intikal etmi÷tir. YargÔtay Hukuk
Genel Kurulu konu ile ilgili olarak
verdiôi kararda; “(…) 02.07.2005
tarih ve 5368 sayÔlÔ Yasa’nÔn 2. maddesi ile 506 sayÔlÔ Yasa’ya eklenen
geçici 91. maddesinin 1 ve 2. FÔkralarÔna göre 06.08.2003 tarihinden
önce hak sahibi kÔz çocuklarÔna baôlanan gelir ve aylÔklar, bunlarÔn evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli
SandÔklarÔna tabi çalÔ÷malarÔ veya
kendi çalÔ÷malarÔndan dolayÔ buralardan gelir veya aylÔk almalarÔ halleri hariç olmak üzere geri alÔnmaz.
Bunlardan yukarÔda belirtilen haller

haricindeki nedenlerle gelir veya aylÔklarÔ kesilen veya durdurulan kÔz
çocuklarÔn gelir ve aylÔklarÔ, kesme
veya durdurma tarihi itibariyle talep
÷artÔ aranmaksÔzÔn yeniden ba÷latÔlÔr. Gelir ve aylÔôÔ kesilmesi nedeniyle diôer hak sahiplerine önceki
hisselerinden fazla ödenen tutarlar,
gelir ve aylÔôÔ tekrar ba÷latÔlacak hak
sahibine yapÔlan ödemeden mahsup
edilir. Gelir ve aylÔôÔ kesilenlerden
tahsil edilmi÷ olan tutarlar aynen
iade edilir.
Somut olayda, davacÔ 01.10.2003
tarihinden itibaren ölen e÷inden
ölüm aylÔôÔ almaktadÔr. DavacÔ,
01.04.1996 tarihinde ölen babasÔndan dolayÔ ölüm aylÔôÔ talebini
04.01.2008 tarihinde dile getirmi÷tir. DavacÔnÔn evli olmasÔ nedeniyle
e÷inin ölüm tarihi olan 27.08.2003
tarihinden önce ölüm aylÔôÔ talep etmesi mümkün deôildir. Ancak 02.07.2005 tarih 5386 sayÔlÔ
Yasa’nÔn 2. maddesi ile 506 sayÔlÔ
Sosyal Sigortalar Kanunu’na eklenen
geçici 91. madde ile getirilen düzenlemeye göre 06.08.2003 tarihinden
önce ölen babasÔ nedeniyle hak sahibi olan davacÔ, e÷inden ölüm aylÔôÔ
almakta olsa dahi evliliôin ölüm nedeniyle son bulmasÔndan sonra babasÔndan da ölüm aylÔôÔ talep etme
hakkÔna sahiptir” gerekçesi ile yerel
mahkemenin direnme kararÔnÔ davacÔ dul e÷ lehine bozmu÷tur.
5386 sayÔlÔ kanunla, 506 sayÔlÔ
Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen geçici 91. maddenin gerekçesinde “506 sayÔlÔ Kanunun 23 ve
68. maddelerinde 21.6.1973 tarihli
1753 sayÔlÔ Kanunla yapÔlan deôi÷iklikle getirilen ölüm geliri veya aylÔôÔ
baôlama ÷artlarÔ içerisinde yer alan
‘buralardan gelir veya aylÔk almayan’
ibaresi, ba÷langÔçta kÔz çocuklarÔnÔn
hem kendi çalÔ÷malarÔndan hem de
hak sahibi olarak sosyal güvenlik

kurumlarÔndan gelir veya aylÔk almamalarÔ olarak yorumlanÔp uygulanÔrken, bilahare uygulama deôi÷tirilerek yalnÔzca kendi çalÔ÷malarÔndan
dolayÔ sosyal güvenlik kurumlarÔndan gelir veya aylÔk almama olarak
yorumlanmÔ÷ ve uygulanmÔ÷tÔr.
23.12.1981 tarihinden 6.8.2003
tarihine kadar söz konusu ibarenin
kÔz çocuklarÔnÔn yalnÔzca kendi çalÔ÷malarÔndan dolayÔ gelir veya aylÔk
alma olarak yapÔlan Kurum genel
uygulamasÔ dahilinde hak sahibi kÔz
çocuklarÔna ölüm geliri veya aylÔôÔ
baôlanmÔ÷ ve ödenmi÷tir. Bu gelir
ve aylÔklarÔn kesilmesinin ve geri
alÔnmasÔnÔn ortaya çÔkaracaôÔ maôduriyetler nazara alÔnarak belirtilen
uygulama dahilinde baôlanan gelir
ve aylÔklarÔn kesilmemesi ve geri
alÔnmamasÔ öngörülmü÷tür” denilmi÷tir.
Gerekçede açÔkça belirtildiôi
gibi, yapÔlan düzenlemenin amacÔ,
sosyal güvenlik kurumlarÔndan kendi çalÔ÷malarÔnÔn dÔ÷Ônda, hak sahibi
olarak gelir veya aylÔk almasÔ nedeniyle ana veya babasÔndan doôan
gelir veya aylÔôÔ baôlanmayan ya da
kesilen dul ve yetim kÔz çocuklarÔna,
farklÔ yorumlardan doôan farklÔ uygulamalarÔn giderilerek, 06.08.2003
tarihinden önceki mevzuat doôrultusunda gelir ve aylÔklarÔnÔn baôlanmasÔ, kesilen gelir ve aylÔklarÔn ise
kesilme tarihi itibariyle ba÷latÔlmasÔdÔr.
Ancak Kurum, hak sahibi durumundaki yetim kÔz çocuôunun
evlendiôinde gelirin veya aylÔôÔnÔn
kesilmesi, bo÷anmasÔ ya da dul kalmasÔ halinde kesilen gelir ve aylÔôÔn
yeniden baôlanmasÔ, dul kalan kÔz
çocuôuna kocasÔndan dolayÔ da gelir
veya aylÔk hakkÔ doômu÷ ise yüksek
alan gelir ve aylÔôÔn ödenmesi diôerinin kesilmesi uygulamasÔna devam
etmi÷tir.
Oysa YargÔtay Hukuk Genel Kurulu KararÔnda da açÔkça belirtildiôi gibi, 5386 sayÔlÔ Kanunla Sosyal

Sigortalar Kanununa eklenen geçici 91. madde “6.8.2003 tarihinden
önce hak sahibi kÔz çocuklarÔna baôlanan gelir ve aylÔklar; bunlarÔn evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli
SandÔklarÔna tabi çalÔ÷malarÔ veya
kendi çalÔ÷malarÔndan dolayÔ buralardan gelir veya aylÔk almalarÔ halleri hariç olmak üzere geri alÔnmaz.
Bunlardan, yukarÔda belirtilen haller
haricindeki nedenlerle gelir veya aylÔklarÔ kesilen veya durdurulan kÔz
çocuklarÔnÔn gelir ve aylÔklarÔ, kesme veya durdurma tarihi itibariyle
talep ÷artÔ aranmaksÔzÔn yeniden
ba÷latÔlÔr” hükmüne yer verilmi÷tir.
Kurum, yapÔlan düzenlemenin
amacÔna uygun olarak, YargÔtay Hukuk Genel Kurulunun KararÔnda da
belirtildiôi gibi, kocasÔndan dul aylÔôÔ alan kÔz çocuklardan, 06.08.2003
tarihinden önce ölen ana veya babalarÔndan dolayÔ da ölüm aylÔôÔ alma
hakkÔ doôanlara da, yetim aylÔklarÔnÔ baôlanmasÔ gerekmektedir.
06.08.2003 Tarihinden Önce
Dul ve Yetim Olarak Hak
Sahibi Durumunda Olan
K×z Çocuklar×na Ana Veya
Babas×ndan Dolay× Ölüm Ayl×ä×
Baälanmas×
506 sayÔlÔ Sosyal Sigortalar Kanunun Geçici 91. maddesine ve
YargÔtay Hukuk Genel Kurulunun
kararÔna raômen Kurum, “YargÔtay
Hukuk Genel Kurul KararÔ tamamen
506 sayÔlÔ Kanun’un geçici 91. maddesi gerekçe gösterilerek tesis edilmi÷tir. Geçici 91. madde, tüm hak
sahiplerine ölüm aylÔôÔ baôlanmasÔ,
kesilmesi ve birden fazla dosyadan
aylÔôa hak kazanma ko÷ullarÔnÔ hüküm altÔna alÔn 68. maddeyi mülga
etmemi÷tir. Geçici 91. madde hükmüne bakÔldÔôÔ zaman hem e÷inden
hem de ana veya babasÔndan aylÔôa
hak kazanan kÔz çocuklarÔyla ilgili bir ibareye yer verilmediôi gibi
madde gerekçesine bakÔldÔôÔnda, 68.
maddede yer alan ‘buradan gelir ve
aylÔk alma’ ifadesine açÔklÔk getirme-

yi ve bu ibarenin 4958 sayÔlÔ Kanunla yapÔlan deôi÷iklikten sonra olu÷an
maôduriyetlerin giderilmesini amaçladÔôÔ açÔktÔr” gerekçesi ile uygulamasÔnÔ deôi÷tirmemi÷tir.
Oysa, Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen geçici 91. maddedeki
düzenleme ile YargÔtay Hukuk Genel Kurulunun kararÔ doôrultusunda, Kurumun, 06.08.2003 tarihinden önce ana veya babasÔndan ölüm
aylÔôÔ hakkÔ doôan kÔz çocuklarÔna,
dul kalmalarÔ halinde (kocalarÔnÔn
ölümü halinde) çalÔ÷madÔkça, kendi
çalÔ÷anlarÔndan dolayÔ sosyal güvenlik kurumlarÔndan gelir veya aylÔk
almadÔkça, hem ana veya babalarÔndan hem de kocalarÔndan doôan
ölüm gelir veya aylÔklarÔnÔ baôlamasÔ
gerekmektedir.
Ancak kurum ÷imdilik böyle bir
uygulamadan yana görünmemektedir. 06.08.2003 tarihinden önce
ölen ana ve babasÔndan dolayÔ ölüm
gelir veya aylÔôÔ alma hakkÔ bulunan
ve dul kalÔp e÷lerinden ölüm aylÔôÔ baôlanan kÔz çocuklarÔ, ana veya
babalarÔndan doôan ölüm gelir ve
aylÔôÔnÔn baôlanmasÔnÔ Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edecektir.
Kurum bu talebi yerine getirmeyip
reddetmesi durumunda YargÔtay
Hukuk Genel Kurul KararÔnÔ delil
olarak gösterip yargÔya ba÷vurmalarÔ
gerekmektedir.
Notlar
1 09.07.2005 tarih 25870 sayÔlÔ Resmi Gazete.
2 A13.õM. 20.10.2011t., E. 2011/900, K.
2011/615.
3 Y21.HD. 29.03.2011 t., E. 2010/1954,
K.2011/2938.
4 YHGK. 21/3/2012 t., E. 2012/21-21, K.
2012/223.
5 506 sayÔlÔ SSK md.23,68.
6 Nergis öim÷ek’in “Hem E÷inden Hem de
Ana veya BabasÔndan Ölüm AylÔôÔna Hak
Kazanan KÔz ÇocuklarÔna Ölüm AylÔôÔ
BaôlanmasÔ” ba÷lÔklÔ makalesi; Yakla÷Ôm
Dergisi Temmuz 2012 sayÔsÔ, s.197.
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Tasarruf Önlemleri
Tuzaä×ndan Nas×l
Ç×k×l×r?
Avrupa genelinde istihdam
koçullar× bozuluyor ve diäer
birçok ülkede de uzun süre
düzelmesi beklenmiyor…
Geçen yÔl emek piyasalarÔ küresel büyümedeki yava÷lamadan etkilendi. Bu kar÷Ôla÷Ôlan sorunlarÔn
içindeki en dikkat edilmesi gereken
durumdu. Çünkü 2008’de patlak
veren krizden sonra emek piyasalarÔnda tam anlamÔyla bir toparlanma
gerçekle÷memi÷ti. Kriz öncesi du-

rumla kar÷Ôla÷tÔrÔldÔôÔnda hala 50
milyon yeni i÷ olanaôÔna gereksinim
olduôu görülüyor. Önümüzdeki birkaç yÔl içinde dünya ekonomisinin
hem mevcut i÷ olanaôÔ açÔôÔnÔ kapatmasÔ hem de bu zaman zarfÔ içinde
emek piyasasÔna girmesi beklenen
80 milyon ki÷iye yeni i÷ olanaôÔ saôlayarak bir büyüme sürecine girmesi
beklenmiyor.
õ÷sizlik oranlarÔnÔn 2010’dan beri
Avrupa bölgesinde yer alan ülkelerin üçte ikisinde bozulmasÔna neden olan eôilimler özellikle endi÷e
yaratÔyor; diôer yandan Japonya ve
ABD gibi geli÷mi÷ ekonomilerdeki
emek piyasalarÔna ili÷kin düzelme
de durdu. Diôer yandan, Çin’de olduôu gibi çalÔ÷ma çaôÔnda olan daha
iyi eôitimli emek gücünün elde ettiôi kazançlar büyüme gereksinimiyle ilgili olarak zayÔflamaya ba÷ladÔ.
õ÷ olanaklarÔ yaratÔlmasÔna ili÷kin
sorunlar Arap ve Afrika bölgesinin
büyük bir kÔsmÔnda kalÔcÔ hale geldi.

…sonuç olarak küresel kriz yeni
ve daha yap×sal bir açamaya
girdi.
Bu istihdama ili÷kin normal bir
yava÷lama olarak deôerlendirilemez.
Küresel krizle geçen dört yÔl içinde
emek piyasasÔ dengesizlikleri daha
yapÔsal bir hale geldi. Bu nedenle
üstesinden gelinmesi daha zor bir
hal aldÔ. Uzun dönemli i÷sizler gibi
belirli gruplar emek piyasasÔndan
dÔ÷lanma riskiyle kar÷Ô kar÷Ôya. Bu,
söz konusu gruplarÔn kapsamlÔ bir
ekonomik bir toparlanma olsa dahi
yeni istihdam olanaôÔ bulamayabileceôi anlamÔna geliyor.
Buna ek olarak, bir mesleôi olmayan i÷çilerin istihdamlarÔnÔn
daha istikrarsÔz ve daha güvencesiz
olacaôÔ anlamÔna da geliyor. Geli÷mi÷ ekonomilerin yarÔsÔndan fazlasÔnda, gayri iradi yarÔ zamanlÔ istihdam ve geçici istihdam yüzde 66’dan
fazla bir artÔ÷ gösterdi. Enformel is-

tihdam mevcut veriler Ô÷ÔôÔnda, yükselen ekonomiler ve geli÷mekte olan
ülkelerin üçte ikisinde yüzde 40’tan
fazla bir oranla yüksek seyrini korudu. KadÔnlar ve gençler i÷sizlikten ve
istihdam güvencesizliôinden daha
fazla bir oranda etkilendi. Özellikle
genç i÷sizliôine ili÷kin oran geli÷mi÷
ekonomilerin yüzde 80’ninde, geli÷mekte olan ekonomilerin ise üçte
ikisinde artÔ÷ gösterdi.
ÇalÔ÷maya devam etmede kar÷Ôla÷Ôlan istikrarsÔzlÔk i÷çiler ve aileleri açÔsÔndan bir insanlÔk trajedisine
dönü÷mekte. Bu durum çok sÔk i÷
deôi÷tirme, uzun süren i÷sizlik ve
aktif olmama gibi biçimler aracÔlÔôÔyla üretken kapasitenin de bo÷a
harcanmasÔna neden olmakta. Büyük ÷irketlerin hesaplarÔnda yer alan
yatÔrÔlmamÔ÷ nakit hesabÔ e÷i görülmemi÷ bir seviyeye ula÷Ôrken geli÷mi÷ ekonomilerde, küçük firmalarÔn
yatÔrÔm ve i÷ olanaôÔ yaratmalarÔnÔn
önünü açacak kredilere ula÷malarÔna ili÷kin zorluklar devam ediyor.
Raporda, yatÔrÔmlarÔn daha dalgalÔ
bir hale geldiôi ve bunun yükselen
piyasalar ve geli÷mekte olan ülkelerin yanÔ sÔra geli÷mi÷ ülkelerdeki
güvencesizliôi alevlendirdiôi bulgusuna ula÷ÔldÔ.
Sonuç olarak, toplumlarÔn insan
onuruna yara÷Ôr i÷lerin yetersizliôi
konusunda duyduklarÔ endi÷e artÔyor. Bu rapor için geli÷tirilen “Toplumsal Huzursuzluk Endeksi”ne
bakÔldÔôÔnda, ara÷tÔrmaya dahil edilen106 ülkenin 57’sinde 2010 yÔlÔna
göre 2011’de endeksin artÔ÷ gösterdiôi tespit edildi. Avrupa, Orta Doôu
ve Kuzey Afrika, Sahra-altÔ Afrika
toplumsal huzursuzluk riskinin en
fazla artÔ÷ gösterdiôi bölgeler olarak
tespit edildi. Ortalama olarak istihdamÔn belirli bir oranda toparlanma
ve sÔnÔrlÔ bir ÷ekilde i÷ niteliklerinde
artÔ÷ gösterdiôi Latin Amerika’da,
toplumsal huzursuzluk riskinde
azalma görüldü.
Kötüleçen durum Avrupa’n×n baç×
çektiäi geliçmiç ekonomilerdeki

ILO taraf×ndan her y×l yay×mlanan Emeùin Dünyas×
Raporunun 2012 versiyonunda, 2008 küresel krizini
takiben istihdama iliükin göstergelerde tam anlam×yla
bir toparlanma olmad×ù× belirtiliyor. Son bir buçuk iki
y×ld×r özellikle Güney Avrupa ülkelerinde al×nan tasarruf
önlemleri ve uygulamaya konulan mali reform paketlerinin
istihdam× art×rmadan çok gerilettiùi raporda vurgulan×yor.
Önümüzdeki dönemde küresel krizin yeni bir aüamaya
girip daha yap×sal bir hal alacaù× ifade edilen raporda, uzun
dönemli iüsizliùi deneyimleyenlerin iü bulma olas×l×ù×n×n
giderek zay×Áad×ù×na da dikkat çekiliyor. Belirli bir vas×f
düzeyine sahip olmayan iüçilerin çal×üma koüullar×n×n
ise her geçen gün daha güvencesiz ve daha k×r×lgan bir
hal alacaù× dile getiriliyor. Önümüzdeki dönemde dünya
emek arz×yla emek talebinin birbirini karü×lamayacaù×,
emek talebinin emek arz× karü×s×nda yetersiz kalacaù× da
vurgulan×yor. Krizden ç×k×ü×n emek piyasalar× aç×s×ndan
herhangi bir olumlu sonucu olmayan tasarruf önlemleri
politikalar×yla deùil, istihdam yaratacak yeni politikalar
arac×l×ù×yla mümkün olacaù× belirtiliyor.
Emeùin Dünyas× 2012 Raporu “Sorun krizde mi yoksa
serbest piyasa ekonomisinin özünde mi?”
sorusunu akla getiriyor.
tasarruf önlemleri tuzaä×n× ortaya
koymaktad×r…
2010’dan beri ve özellikle i÷ olanaklarÔ yaratmayÔ taahhüt eden ba÷arÔlÔ G20 toplantÔlarÔ ve diôer küresel toplantÔlara raômen, politika
stratejisi i÷ olanaklarÔ yaratma ve
geli÷tirme yerine mali açÔklarda ve
nihayetinde tüm maliyetlerde kesinti yapmaya yöneldi. Avrupa ülkelerinde mali açÔklarÔn engellenmesi
mali piyasalarÔn sakinle÷mesiyle
ili÷kilendirildi. Krizden etkilenmeyen ülkelerde dahi tasarruf önemleri
uygulanmaya konuldu, mali piyasalarÔn mali açÔklardan olumsuz bir
÷ekilde etkilenmesi engellenmeye
çalÔ÷ÔldÔ. Bu yakla÷Ôm daha dü÷ük
mali açÔklarla daha fazla yatÔrÔm ve
büyümenin önünün açÔlmasÔnÔ hedefliyordu.
AyrÔca politika deôi÷ikliôinin bir
parçasÔ olarak, geli÷mi÷ ekonomilerin çoôunda, istihdama ili÷kin yasal

düzenlemeler ve emek piyasasÔ kurumlarÔ zayÔflatÔldÔ. Diôer yandan
emek piyasasÔna kar÷Ô daha fazla
kuralsÔzla÷tÔrma önleminin alÔnacaôÔ
ilan edildi. Bu adÔmlar, mali piyasalarÔn olumlu yönde göstereceôi böylece büyüme ve i÷ olanaôÔ yaratÔlmasÔnda bir artÔ÷ saôlanacaôÔ umuduyla
atÔldÔ.
Buna raômen söz konusu beklentiler kar÷ÔlanmadÔ. Özellikle Güney
Avrupa ülkelerinde izlenen tasarruf
önlemleri ve kuralsÔzla÷tÔrma programlarÔ, ekonomi ve istihdamdaki
büyümenin olumsuz yönde etkilenmesine neden oldu. Önlemler birçok
açÔdan mali durumlarÔn bozulmasÔnÔ
engellemede de ba÷arÔsÔz oldu. Bu
ba÷arÔsÔzlÔklarÔn temel nedeni sÔnÔrlÔ
talep öngörüleri ve “kaldÔraç oranÔnÔ
azaltÔcÔ” süreçle ba÷a çÔkmaya çalÔ÷an bankacÔlÔk sistemine eklenen
politikalarÔn özel yatÔrÔmÔ canlandÔramamasÔdÔr. Tasarruf önlemleri tu-
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zaôÔ ba÷ gösterdi. Tasarruf önlemleri
aslÔnda zayÔf ekonomik büyümeye,
kredi daralmasÔna öncülük eden
banka bilançolarÔnÔn kötüle÷mesine
ve artan dalgalanmaya, dü÷ük yatÔrÔma ve nihayetinde daha fazla i÷ kaybÔna neden oldu. Ne gariptir ki bu
olumsuzluklar hükümet bütçelerini
etkiledi, bununla birlikte tasarruf
önlemlerine olan talep arttÔ. Etkili
bir biçimde tasarruf önlemleri uygulayan ülkelerde mali açÔklara ili÷kin
oldukça sÔnÔrlÔ bir geli÷me olduôu
bir gerçektir.
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Emek piyasasÔna ili÷kin, kÔsa
vadede büyüme ve istihdama konularÔnda bir geli÷me beklenmiyor.
AslÔnda emek piyasasÔ reformlarÔnÔn
istihdama etkisi konjonktür harekelerine baôlÔ. Resesyon durumunda
daha az katÔ olan düzenlemeler yeni
i÷ olanaôÔ yaratmadan daha fazla i÷ten çÔkarmaya neden olabilir. Benzer
÷ekilde toplu sözle÷me düzenin bozulmasÔ ücretlerin dü÷ü÷ünün önünü açÔp toparlanmaya ili÷kin beklentileri erteleyebilir.
Genel olarak rapor, önceki çalÔ÷malarda bulgulanan emek piyasasÔ
reformlarÔ ile istihdam seviyesi arasÔnda bir ili÷ki olmadÔôÔ olgusunu
doôrulamakta. Ara÷tÔrmaya dahil
edilen ülkelerin çoôunda istihdama
ili÷kin yeterli düzenlemelerin istihdam yaratÔlmasÔyla olumlu bir baôlantÔya sahip olduôu eôilimi hakim.
Bunun ötesinde olumsuz bir ÷ekilde
tasarlanmÔ÷ düzenlemeler emek piyasasÔ performansÔnÔ olumsuz yönde
etkileyebilir. Bu gibi durumlarda reformlarÔn, sosyal diyalogun bir parçasÔ ve sosyal güvenlik önlemleriyle
ili÷kili olduôunu dü÷ündürecek bir
zemin mevcut. Bu politika geçtiôimiz yÔllarda özellikle Avusturya ve
Brezilya’da ba÷arÔlÔ bir ÷ekilde uygulandÔ.
…fakat diäer ülkelere de
yay×l×yor.
Yükselen piyasalar ve geli÷mekte

olan ülkeler, geli÷mi÷ ülkelere yapÔlan ihracata ili÷kin zayÔf öngörüleri
telafi etmek için iç talep artÔrÔmÔnÔ
güçlendirecek bir strateji izledi. Hindistan, Latin Amerika, Güney Afrika
ve Çin gibi ülkelerde ücretlerle verimlilik arasÔndaki fark kapanmaya
ba÷ladÔ. Kamu yatÔrÔmlarÔ ve sosyal
koruma takviye edilmi÷ ve bölgesel
bütünle÷menin toparlanmaya yardÔmcÔ olduôu kanÔtlandÔ.
Buna raômen söz konusu ülkelerde dahi emek piyasalarÔ ve reel
yatÔrÔm küresel ekonomik zayÔflamaya çare olmadÔ. DalgalÔ sermaye
akÔmlarÔ da reel ekonomideki ve
yeni i÷ olanaklarÔ yaratma olasÔlÔôÔndaki dengesizlikleri artÔrdÔ.
Bu nedenle hali hazÔrdaki iç talep
yaratmaya yönelik politikalarÔn önümüzdeki dönemde de uygulanmasÔ
ya÷amsal önem ta÷Ômakta. õç talep
yaratmaya yönelik politikalar temel
çalÔ÷ma standartlarÔnÔn daha iyi bir
÷ekilde takviye edilmesi ve istikrarsÔzlÔôa yol açÔcÔ sermaye akÔmlarÔndan kaçÔnÔlmasÔ ile desteklenmeli.
Alternatif bir yaklaç×m
mevcuttur…
Tasarruf önlemleri tuzaôÔndan
kurtulmak mümkün. Geçen yÔlÔn
Emeôin DünyasÔ Raporunda, bugün
de geçerliliôini koruyan üç yönlü
bir yakla÷Ôm önerilmi÷ti. õlk olarak
emek piyasasÔ kurumlarÔ, ücretlerin
verimlilik artÔ÷Ôyla aynÔ doôrultuda
yükseli÷ini saôlayacak bir ÷ekilde
güçlendirilmelidir. Güncel ko÷ullar
altÔnda asgari ücretin düzenli ve koordineli biçimde artÔrÔlmasÔ konusuna yoôunla÷Ôlabilir. Sorunun ciddi
boyutlarda olduôu özellikle yükselen piyasalar ve geli÷mekte olan ülkelerde temel çalÔ÷ma standartlarÔ
uygulanmasÔna ili÷kin daha fazla
çaba gösterilmesi de sorunun çözülmesine yardÔmcÔ olabilir. Tüm G20
ülkelerin ILO’nun Temel Sözle÷melerinin onaylanmasÔ bu konuda verilmi÷ önemli bir mesaj olacaktÔr.

õkinci önemli nokta küçük i÷letmelerin faaliyet gösterebileceôi daha
cazip bir i÷ ortamÔnÔn yaratÔlmasÔ
ve kredi saôlama ko÷ullarÔnÔn gözden geçirilmesidir. Bu durum özellikle Merkez BankasÔnÔn bankalara
likidite saôlayarak, reel ekonomiye
kredi tedariôini ba÷arÔsÔzlÔôa uôratan
politikalarÔ deneyimleyen Avro-bölgesinde bulunan ülkelerde baskÔya neden olmaktadÔr. õ÷letmelerin
karlarÔnÔ tekrar bir yatÔrÔm olarak
kullanmayacaklarÔ daha yüksek bir
vergilendirme ve/veya yatÔrÔm ile i÷
olanaôÔ yaratmaya yönelik daha dü÷ük bir vergilendirme politikasÔ, sorunun çözümü için i÷levsel olabilir.
Üçüncü nokta mali hedefler
kar÷ÔlanÔrken istihdamÔ artÔrmanÔn
mümkün olmasÔdÔr. Rapor, harcama
ve gelirlerin bile÷iminde, mali açÔdan
etki yaratmayacak bir deôi÷imin, bir
iki yÔl içinde, 1,8 ile 2,1 milyon yeni
i÷ olanaôÔ yaratÔlmasÔnÔn önünü açacaôÔnÔ ortaya koymaktadÔr. Yükselen
piyasalar ve geli÷mekte olan ekonomilere de kamu yatÔrÔmlarÔna, yoksulluk ve gelir adaletsizliôini azaltmak için sosyal güvenliôe ve toplam
talebin artÔrÔlmasÔna odaklanÔlmalÔdÔr. Geli÷mi÷ ekonomilerde ise i÷sizlere -özellikle de gençlere- yeni
i÷ bulmalarÔnda yeterince yardÔmcÔ
olacak politikalara odaklanÔlmalÔdÔr.
Daha temel bir konu olarak büyüme ve i÷ olanaklarÔ yaratÔlmasÔna
ili÷ki bir stratejiye geçi÷in çoktan
zamanÔnÔn geldiôi belirtilmelidir.
Bu strateji, politikalarÔn koordinasyonunda ve mali tasarruf önlemleri
tarafÔndan ortaya çÔkan sorunlarÔn
ortadan kaldÔrÔlmasÔnda yardÔmcÔ olabilir. Avrupa’da uygulanacak
strateji borç krizinin çözümü amaçlÔ
bir yakla÷ÔmÔ içerebilir. Bu nedenle
yenilikçi fon mekanizmalarÔ ve Avrupa YapÔsal FonlarÔnÔn geli÷tirilmi÷
bir biçimde i÷levsel hale getirilmesi, uygun biçimde mevcut istihdam
açÔklarÔyla mücadele etmek açÔsÔndan kullanÔ÷lÔ olabilir.

Açćklamalar
Kćlćçdaroălu’na
Yanćt
TÜRK-õö
Yönetim
Kurulu, CHP Genel Ba÷kanÔ Kemal
KÔlÔçdaroôlu’nun Partisinin TBMM
Grup
ToplantÔsÔnda
söylediôi
“TÜRK-õö’i kapatsalar daha iyi olur”
sözleri ile ilgili olarak 06.06.2012
günü bir açÔklama yaptÔ. Yönetim
Kurulu açÔklamasÔnda ÷unlara yer
verildi:
“CHP Genel Ba÷kanÔ Kemal KÔlÔçdaroôlu, TÜRK-õö’e yönelik mesnetsiz saldÔrÔlarÔna 5 Haziran 2012
tarihinde yaptÔôÔ TBMM Grup Konu÷masÔnda bir yenisini daha eklemi÷ ve TÜRK-õö’e yönelik ele÷tirilerini sÔraladÔktan sonra, ‘TÜRK-õö’i
kapatsalar daha iyi olur’ diyerek anti
demokratik zihniyetini açÔk seçik
sergilemi÷tir. Bir konfederasyonun
kapatÔlmasÔnÔ isteyerek CHP’yi utanç
verici bir noktaya getirmi÷tir.
TÜRK-õö 1952 yÔlÔnda kurulmu÷tur ve kurulduôu günden bu yana
temsil ettiôi kitlenin yanÔ sÔra hak ve
kazanÔmlarÔn savunulmasÔ ve yeni
haklar elde edilmesi mücadelesinde
tüm çalÔ÷anlarÔn umudu olmu÷tur.
Konfederasyonlar uygulayacaklarÔ
politikalarÔ kendi kurumlarÔnda kararla÷tÔrÔr. Bu demokratik örgütlenmenin doôal bir sonucudur. KonfederasyonlarÔn bir siyasi partinin
taleplerine ve isteôine baôlÔ bir yakla÷Ôm sergilemesi onlarÔn alt yapÔsÔnÔ
olu÷turan baôÔmsÔz politika üretme
ilkesine aykÔrÔdÔr. Konfederasyonlar
bazÔ dönemlerde kimi siyasi partiler
açÔsÔndan ‘hatalÔ’ bir politika sergilemekle suçlanabilir. Ama demokrasinin en önemli ayaklarÔndan biri
olan demokratik kitle örgütlerinden
her hangi birinin her ne olursa olsun
kapatÔlmasÔnÔ hem de TBMM kürsüsünden talep etmek gerici, fa÷ist,

o çok ele÷tirdiôimiz askeri yönetim
anlayÔ÷ÔnÔn bir yansÔmasÔdÔr.

açÔklama yaptÔ. AçÔklamada ÷öyle denildi:

TÜRK-õö, ülkemizde varolan
demokrasi temelinde ÷ekillenen bir
kurulu÷tur. TÜRK-õö Yönetimi ‘atama’ ile deôil, ‘seçimle’ i÷ba÷Ôna gelmektedir. TÜRK-õö ve üye sendikalarÔ, kurulduklarÔ günden bu yana
verdikleri mücadele ile i÷çi hak ve
özgürlükleri açÔsÔndan varolan tüm
kazanÔmlara imza atmÔ÷, hak kaybÔ
söz konusu olduôunda da en etkili
ve yaygÔn mücadeleyi sergilemi÷tir.

“Bugün Türkiye yine ÷ehit
haberleriyle
kan
aôlamaktadÔr.
Hakkari’nin öemdinli ilçesinin DaôlÔca kesimindeki birliklere bu sabah
aôÔr silahlarla yapÔlan saldÔrÔ sonucunda 8 askerimizin ÷ehit olmasÔ ve
16 askerimizin yaralanmasÔ te÷kilatÔmÔzda büyük bir üzüntüye neden
olmu÷tur.

TÜRK-õö, 60 yÔllÔk geçmi÷inde,
çoôu zaman hükümet ve kimi zaman muhalefet partileriyle ters dü÷mü÷tür. Ama altÔ çizilmesi gereken
gerçek ÷udur ki, 60 yÔllÔk geçmi÷i
boyunca hiçbir siyasi parti lideri
TÜRK-õö’in kapatÔlmasÔnÔ istememi÷tir.
TÜRK-õö Yönetimleri gelip geçicidir. Ama TÜRK-õö, 35 sendikasÔ
ve onlara üye yüzbinlerce i÷çi ile bu
ülkenin en büyük i÷çi kurulu÷udur.
Sendikal örgütlenmenin yaygÔnla÷masÔnÔ talep etmesi gereken bir sosyal demokrat parti liderinin ülkenin
en büyük i÷çi örgütünün kapatÔlmasÔnÔ istemesi hazin bir çeli÷kidir.
CHP Lideri’nin TBMM kürsüsünden ‘TÜRK-õö kapatÔlsÔn’ diye
seslenmesi, demokrasi tarihimize ve
CHP tarihine kara bir leke olarak geçecektir.”

Teröre
Lanet
TÜRK-õö Yönetim Kurulu, öemdinli’nin DaôlÔca
kesimindeki birliklere yapÔlan terör saldÔrÔsÔ sonucunda 8 askerimizin ÷ehit
olmasÔ, 16 askerimizin
yaralanmasÔ ile ilgili bir

Önceki gün Hatay’Ôn Belen ilçesi
MazÔcak Deresi mevkiinde güvenlik
güçleri ile terör örgütü arasÔnda çÔkan çatÔ÷mada ise Jandarma Komando Er Doôukan öit ÷ehit olmu÷tur.
Terör bir insanlÔk suçudur ve
terör örgütünün yaptÔôÔ her saldÔrÔ
TÜRK-õö tarafÔndan, milletimiz tarafÔndan nefretle lanetlenmektedir. Bizim, ÷er odaklarÔnÔn ve onlara destek
veren güçlerin milletimizin ve devletimizin güçlü iradesi kar÷ÔsÔnda yok
olup gideceklerine olan inancÔmÔz
tamdÔr. Biliyoruz ki, bu terör belasÔnÔn üzerinden hep birlikte geleceôiz.
Millet olarak karde÷lik, barÔ÷ içinde
kucakla÷acaôÔz. Dileôimiz terör sorununun çözümü için Meclis çatÔsÔ
altÔnda ba÷latÔlan diyalog zemininin
TBMM’de grubu olan tüm siyasi partilerin katÔlÔmÔyla sürdürülmesidir.
öehitlerimize Allah’tan rahmet,
ailelerine ve milletimize ba÷saôlÔôÔ,
yaralÔlarÔmÔza acil ÷ifalar diliyoruz.”
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Mutfak Enflasyonunda
Gćdanćn Olumlu Etkisi
enisbagdadioglu@gmail.com

Dört kiüilik ailenin açl×k s×n×r× 925 Lira,
yoksulluk s×n×r× 3.013 Lira.

T

ÜRK-õö tarafÔndan, çalÔ÷anlarÔn geçim ko÷ullarÔnÔ ortaya koymak ve temel ihtiyaç
maddelerindeki fiyat deôi÷ikliôinin
aile bütçesine yansÔmalarÔnÔ belirlemek amacÔyla her ay düzenli olarak
yapÔlan “açlÔk ve yoksulluk sÔnÔrÔ”
ara÷tÔrmasÔnÔn 2012 Haziran ayÔ sonuçlarÔna göre;
O

O
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Dört ki÷ilik bir ailenin saôlÔklÔ, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmasÔ gereken
gÔda harcamasÔ tutarÔ (açlÔk
sÔnÔrÔ) 924,98 lira,
GÔda harcamasÔ ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su,
yakÔt), ula÷Ôm, eôitim, saôlÔk
ve benzeri ihtiyaçlar için yapÔlmasÔ zorunlu diôer harcamalarÔn toplam tutarÔ (yoksulluk sÔnÔrÔ) ise 3.012,97 lira,

olarak hesaplanmÔ÷tÔr.
Özellikle gÔda fiyatlarÔnÔn artmamasÔ aile bütçesi içinde önemli
yeri olu÷turan mutfak harcamasÔnÔ
rahatlatÔrken, tüketici endeksinde
gÔda harcamasÔnÔn göreli aôÔrlÔôÔ nedeniyle enflasyon hesaplamasÔna da
olumlu yansÔmaktadÔr.

EnÁasyonda g×da Àyatlar×n×n olumlu etkisi sürüyor.
Mutfak enÁasyonu ayl×k yüzde 0,04 oran×nda geriledi.
Y×ll×k ortalama art×ü ise yüzde 7,55 oran×nda.

Geçtiôimiz aya göre Haziran’da
aylÔk gÔda harcamasÔ deôi÷mezken,
son bir yÔlda mutfaôa gelen ek yük
47 lira olmu÷tur. Ailenin ya÷ama
maliyeti ise bir önceki yÔla göre 152
lira artmÔ÷tÔr. Önceki yÔlÔn aynÔ döneminde açlÔk sÔnÔrÔ 878,18 lira ve
yoksulluk sÔnÔrÔ 2.860,53 lira olarak
hesaplanmÔ÷tÔ.
Haziran 2012 itibariyle mutfak
enflasyonu aylÔk 0,04 oranÔnda gerilerken, son oniki ayda deôi÷im oranÔ
yüzde 5,33 olmu÷tur. A÷aôÔdaki grafikten de görüleceôi üzere, TÜRK-õö
ve TÜõK gÔda endeksinde deôi÷imin
yönü benzer ve e÷ zamanlÔdÔr.
TÜRK-õö’in verileri temel alÔndÔôÔnda Haziran 2012 ayÔ itibariyle
“mutfak enflasyonu”ndaki deôi÷im
÷öyle olmu÷tur:
O

O

YÔlÔn ilk yarÔsÔ itibariyle artÔ÷
oranÔ yüzde -1,64 oldu.

O

GÔda enflasyonunda oniki ay
itibariyle artÔ÷ oranÔ yüzde
5,33 oranÔnda gerçekle÷ti.

O

YÔllÔk ortalama artÔ÷ oranÔ ise
yüzde 7,55 olarak hesaplandÔ.

GÔda harcamasÔ çalÔ÷masÔna temel alÔnan beslenme kalÔbÔnda yer
alan ürünlerin fiyatlarÔnda Haziran
2012 itibariyle gözlenen deôi÷im
÷öyledir:
O

Süt, yoôurt, peynir grubunda;
ortalama fiyatlar bakÔmÔndan
herhangi bir deôi÷iklik görülmemi÷tir. Süt fiyatlarÔndaki
hareketlilik (markalara göre
fiyatÔn artmasÔ veya gerilemesi) dikkati çekmi÷tir.

O

Et, tavuk, balÔk, sakatat, bakliyat gibi ürünlerin bulunduôu grupta; et, tavuk ve sakatat
ürünleri (ciôer, böbrek vb) fiyatÔ aynÔ kalmÔ÷tÔr. Hesaplamada esas alÔnan balÔôÔn (alabalÔk,
somon, levrek vb) fiyatÔnda da
önemli bir deôi÷iklik olmamÔ÷tÔr. Yumurta fiyatÔ ise bu ay 3
kuru÷ artarak tanesi 28 kuru÷
olmu÷tur. Bakliyat ürünlerinin
(nohut, mercimek, kuru fasulye, barbunya vb) fiyatlarÔ bu ay
da deôi÷memi÷tir.

Ankara’da ya÷ayan dört ki÷ilik
bir ailenin “gÔda için” yapmasÔ

Tablo 1: Dört Kiçilik Ailenin Açl×k ve Yoksulluk S×n×r× (TL/Ay)
Haziran’2011 Aral×k’2011

May×s’2012 Haziran’2012

Yeti÷kin Erkek

245,15

259,17

256,23

255,60

Yeti÷kin KadÔn

204,38

218,48

214,20

213,56

15-19 Ya÷ Grubu Çocuk

256,94

274,94

272,57

272,51

4-6 Ya÷ Grubu Çocuk

171,71

187,80

182,36

183,31

Açl×k S×n×r×

878,18

940,39

925,36

924,98

2.860,53

3.063,17

3.014,19

3.012,97

Yoksulluk S×n×r×

gereken asgari harcama tutarÔ
bir önceki aya göre yüzde 0,04
oranÔnda geriledi.

* GÔda harcamasÔ tutarÔ, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklÔ olabilmektedir.

Tablo 2: G×da Harcamas×ndaki Deäiçim
Haziran Haziran Haziran Haziran
2009
2010
2011
2012
-1,45

-0,99

-0,38

-0,04

Bir önceki yÔlÔn AralÔk ayÔna göre deôi÷im oranÔ (%) -0,85

Bir önceki aya göre deôi÷im oranÔ (%)

2,94

1,20

-1,64

Bir önceki yÔlÔn aynÔ ayÔna göre deôi÷im oranÔ (%)

3,17

11,54

7,36

5,33

12 aylÔk ortalamalara göre deôi÷im oranÔ (%)

7,66

8,20

8,16

7,55

O

Ya÷ sebze-meyve grubundaki
ortalama fiyat geli÷mesi mevsim ko÷ullarÔna da baôlÔ olarak mutfak harcamasÔnÔ yine
olumlu yönde etkilemi÷tir.
Ortalama sebze kilogram fiyatÔ
bu ay daha da gerileyerek 2,12,
ortalama meyve kilogram fiyatÔ ise biraz artarak 2,76 lira
olarak hesaplanmÔ÷tÔr. Sebzemeyvenin aôÔrlÔklÔ ortalama
kilogram fiyatÔ ise gerileyerek
2,36 lira olmu÷ ve mutfak harcamasÔnÔ yakla÷Ôk 5 lira geriletmi÷tir. YapÔlan hesaplamada
-her zaman olduôu gibi- pazarda bol bulunan ve satÔlan
ürünler temel alÔnmÔ÷tÔr.

O

Ekmek, pirinç, un, makarna gibi ürünlerin bulunduôu
grupta; bulgurdaki 10 kuru÷luk artÔ÷ hariç diôerlerinde bu
ay herhangi bir fiyat deôi÷ikliôi tespit edilmemi÷tir.

O

Son grup içinde yer alan gÔda
maddelerinden; tereyaôÔ, zey-

tinyaôÔ, margarin ve ayçiçeôi
yaôÔ fiyatÔ deôi÷memi÷tir. Siyah ve ye÷il zeytin fiyatÔ bu
ay dü÷ük tutarda da olsa gerilemi÷tir. Reçel, pekmez, tuz
ve ÷eker fiyatÔ deôi÷mezken,
balÔn fiyatÔ artmÔ÷tÔr. Baharat
ürünleri (kimyon, nane, karabiber, vb) ile yaôlÔ tohum

ürünlerinin (ceviz, fÔndÔk, fÔstÔk, ayçekirdeôi vb) fiyatÔ bu
ay yine aynÔ kalmÔ÷tÔr. Çay,
Ôhlamur ile salça fiyatÔ da bu
ay deôi÷memi÷tir.
“AçlÔk ve Yoksulluk SÔnÔrÔ” çalÔ÷masÔnda hesaplamaya temel olan
gÔda maddelerinin fiyatlarÔ, Konfederasyonumuzca piyasadan, market
ve semt pazarlarÔ sürekli ve düzenli
dola÷Ôlarak doôrudan tespit edilmektedir. ÇalÔ÷ma bu niteliôiyle baôÔmsÔzdÔr ve tüketici fiyatlarÔndaki
artÔ÷ eôilimini yansÔtan “öncü gösterge” niteliôi ta÷ÔmaktadÔr. Ku÷kusuz hesaplanan “yoksulluk sÔnÔrÔ”
tutarÔ ücret düzeyi olmayÔp, haneye
girmesi gereken gelir toplamÔnÔ ifade etmektedir.
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Açćklamalar
ÇalÔ÷anlarÔn, kendilerine ve
ailelerine saygÔn ya÷am düzeyi
saôlayacak bir gelir elde etmeleri
esastÔr. Yoksulluk, genel anlamÔyla, insanlarÔn temel ihtiyaçlarÔnÔ
kar÷Ôlayamama durumu olarak tanÔmlanmaktadÔr. Yoksulluk sÔnÔrÔ
tutarÔ, bir ailenin, insan onurunun
gerektirdiôi zorunlu ihtiyaçlarÔ
kar÷Ôlayabilmesi için yapmasÔ gereken harcama düzeyidir.
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Türkiye’de bu konuda düzenli bir çalÔ÷ma bulunmamaktadÔr.
TÜRK-õö, varolan bu eksikliôi gidermek amacÔyla, AralÔk 1987’dan
bu yana düzenli olarak her ay,
gÔda harcamasÔ tutarÔnÔ ve buradan hareketle açlÔk ve yoksulluk
sÔnÔrÔnÔ açÔklamaktadÔr.
Türkiye’de yoksulluk sÔnÔrÔ ve
yoksulluôun boyutlarÔ ile ilgili ilk
resmi çalÔ÷ma TÜõK tarafÔndan 14
Nisan 2004 günü açÔklanan “2002
Yoksulluk ÇalÔ÷masÔ”dÔr.
ÇalÔ÷anlarÔn, kendilerine ve ailelerine yetecek bir ücret almalarÔ
gereôi açÔktÔr. Ancak temel ihtiyaçlarÔn kar÷Ôlanabilmesini saôlayacak ve refahtan pay almasÔnÔ
mümkün kÔlacak ücretin hesabÔ
nasÔl yapÔlacaktÔr? õ÷çinin ya÷am
standardÔnÔ sürdürmesi ya da iyile÷tirmesi için gerekli olan tutar
ne kadar olmalÔdÔr? Ku÷kusuz bu
ve benzeri sorularÔn cevabÔnÔ vermek kolay deôildir. Gerekli olacak
tutarÔn hesabÔ, ya÷am standardÔ ve
tüketim alÔ÷kanlÔklarÔna da baôlÔ
olarak ki÷iden ki÷iye, hatta ülkeden ülkeye farklÔlÔklar göstermektedir.
õ÷çinin ailesiyle birlikte, insan
onuruna yara÷Ôr bir ya÷am düzeyi

saôlayabilecek harcama tutarÔnÔ
belirlemek için yapÔlabilecek hesaplamalardan biri, beslenmeye
ili÷kin ihtiyaçlarÔn belirlenmesidir. Dengeli beslenebilmek için,
yeti÷kinlerin ihtiyaç duyacaôÔ kalori miktarÔ ile çocuklarÔn ya÷larÔna göre gerekli olan kalori miktarÔnÔn ne olmasÔ gerektiôi hakkÔnda
bilimsel ara÷tÔrmalar yapÔlmÔ÷tÔr.
SaôlÔôÔn korunabilmesi için bu kalorileri saôlayacak besin miktarlarÔ yanÔsÔra, gerekli protein, yaô ve
karbonhidrat miktarlarÔ konusunda da belirlemelerde bulunulmu÷tur. Bu kapsamda, farklÔ büyüklükteki aileler için toplam besin
ihtiyacÔ hesaplanabilmektedir.
TÜRK-õö’in bu çalÔ÷masÔnda,
dört ki÷ilik bir ailenin, bilimsel
olarak belirlenmi÷ beslenme kalÔbÔ
temel alÔnmaktadÔr. AnÔlan beslenme kalÔbÔ, Hacettepe Üniversitesi SaôlÔk Teknolojisi Yüksek
Okulu’ndan saôlanmÔ÷tÔr. Günlük
kalori ihtiyacÔnÔn hesabÔnda, hem
yeti÷kin ki÷iler hem de genç ve
çocuk nüfus dikkate alÔnmaktadÔr. Buna göre yeti÷kin erkek için
3500, yeti÷kin kadÔn için 2300,
15-19 ya÷ grubundaki erkek çocuk için 3200 ve 4-6 ya÷ grubundaki çocuk için 1600 kalorilik liste temel alÔnmÔ÷tÔr.
ÇalÔ÷mada kullanÔlan besin
grubunda ÷u besin maddeleri yer
almaktadÔr:
Birinci grupta; süt, yoôurt,
peynir… õkinci grupta; et, tavuk,
balÔk, sakatat ürünleri, yumurta,
kuru bakliyat (nohut, mercimek,
kuru fasulye, barbunya vb)…
Üçüncü grupta; meyve ve sebze…
Dördüncü grupta; ekmek, makar-

na, pirinç, bulgur, un, irmik, diôer
tahÔl unlarÔ… Be÷inci grupta; tereyaôÔ, margarin, ayçiçek yaôÔ, zeytinyaôÔ, zeytin, yaôlÔ tohum (ceviz, fÔndÔk, fÔstÔk vb), ÷eker, reçel,
marmelat, bal, pekmez, tuz, baharat (kimyon, karabiber, pul biber,
nane vb), çay, Ôhlamur, salça…
Ara÷tÔrmada, dört ki÷ilik bir
ailenin fizyolojik ihtiyaçlarÔ ile
tutarlÔ, yeterli ve dengeli beslenmesini saôlamak için gerekli olan
kalori sayÔsÔ ve bunu kar÷Ôlayacak
besinlerin cins ve miktarÔ temel
alÔnmaktadÔr. Ankara’da çalÔ÷anlarÔn yoôun olarak alÔ÷veri÷ yaptÔklarÔ market ve semt pazarlarÔ
ayda iki-üç kez dola÷Ôlarak fiyatlar
derlenmekte ve yapÔlmasÔ gereken
asgari düzeydeki gÔda harcamasÔ
tutarÔ hesaplanmaktadÔr.
“AçlÔk SÔnÔrÔ” dört ki÷ilik bir
ailenin, saôlÔklÔ ve dengeli beslenebilmesi için bir ayda gÔda için
yapmasÔ gereken asgari harcama
tutarÔnÔ tanÔmlamaktadÔr.
õnsan onuruna yara÷Ôr düzeyde
ya÷am sürdürebilmek için gereken
harcama tutarÔ, hiç ku÷ku yok ki,
gÔda ile sÔnÔrlÔ deôildir. GÔda harcamasÔ yanÔnda giyim, konut, ula÷Ôm ve diôer ihtiyaçlar için gerekli
tutarÔn da ayrÔca hesaplanmasÔ
gerekmektedir. “Yoksulluk sÔnÔrÔ”
zorunlu ihtiyaçlar için yapÔlmasÔ
gereken toplam harcama tutarÔnÔ
ifade etmektedir.
GÔda dÔ÷Ôndaki zorunlu harcamalarÔn tutarÔnÔ ayrÔntÔlÔ olarak
ve tek tek hesaplamak için kullanÔlabilecek, “beslenme kalÔbÔ”
benzeri bir bilimsel ve objektif
yöntem -maalesef- mevcut deôil-

dir. Bu tutarÔn hesaplanmasÔnda,
genellikle aile bütçesi yöntemi
kullanÔlmaktadÔr. Ailelerin elde
ettiôi geliri ve temel ihtiyaçlarÔ
için yaptÔklarÔ harcamalarÔ gösteren çalÔ÷malardan yararlanÔlarak
bir hesaplama yapÔlabilmektedir.
Diôer bir ifadeyle, ailelerin toplam
harcamalarÔ içindeki “gÔda” payÔ
temel alÔnarak gÔda dÔ÷Ô harcamalara ula÷ÔlmaktadÔr.
Türkiye õstatistik Kurumu
(TÜõK) tarafÔndan, aile bütçesine yönelik anket çalÔ÷masÔ yapÔlmaktadÔr. TÜõK, ülke genelinde
yaptÔôÔ anket ile ailelerin elde
ettiôi geliri ve tüketim harcamalarÔnÔ bulmaktadÔr. TÜõK’in
2003-2004 HanehalkÔ Tüketim
HarcamalarÔ Anketi’ne göre “gÔda
harcamalarÔ”nÔn toplam tüketim
harcamalarÔ içindeki payÔ yüzde
30,70 oranÔndadÔr.* Hesaplamalarda bu oran esas alÔnmaktadÔr.
TÜRK-õö çalÔ÷masÔ sonucu
açÔklanan yoksulluk sÔnÔrÔ tutarÔ,
i÷çinin eline geçmesi gereken ücret düzeyi deôildir. Bu deôerlendirme eksik bir yakla÷ÔmÔn ifadesidir. Yoksulluk sÔnÔrÔ tutarÔ, ailenin
yapmasÔ gereken insan onurunun
gerektirdiôi harcama düzeyidir ve
bir bakÔma, haneye girmesi gere-

ken toplam gelirin alt sÔnÔrÔnÔ ortaya koyan önemli bir göstergedir.
Ancak çoôu zaman, ücretli çalÔ÷an
ailenin tek gelir kaynaôÔ olduôundan yoksulluk sÔnÔrÔ tutarÔ olmasÔ
gereken ücret düzeyi olarak görülmektedir.
TÜRK-õö’in bu çalÔ÷masÔyla hesaplanan gÔda harcama tutarÔnda,
aylar ve yÔllar itibariyle meydana
gelen deôi÷imi yansÔtan oranlarÔ
enflasyon verisi olarak deôerlendirmek de ihtiyatlÔ bir yakla÷ÔmÔ
gerektirmektedir.
Konfederasyonumuzun yirmibe÷ yÔldan bu yana her ay düzenli olarak yaptÔôÔ gÔda harcamasÔ
tutarÔndaki deôi÷im, bir bakÔma
TÜõK’in açÔkladÔôÔ tüketici fiyatlarÔndaki deôi÷imin yönünü ortaya
koyan öncü gösterge niteliôindedir. Nitekim 1988-2011 yÔllarÔnÔ kapsayan dönemdeki TÜõK
“tüketici fiyatlarÔ endeksi”ndeki
artÔ÷ ile birlikte tüketici fiyatlarÔ
içinde önemli alt harcama grubu olan “gÔda harcamalarÔ”ndaki
yÔllÔk ortalama deôi÷im TÜRK-õö
“gÔda harcamasÔ ile kÔyaslandÔôÔnda -neredeyse- paralel bir geli÷me
hemen dikkati çekmektedir.
Ancak, yinelemek gerekir ki,
bu çalÔ÷ma, tüketici fiyatlarÔ en-

deksi olarak deôerlendirilmemelidir.
Dar gelirli ailelerin elde ettiôi
gelirin yeterli ve dengeli beslenme için gerekli harcamalarÔ bile
kar÷Ôlayabilecek düzeyde olmadÔôÔ
açÔktÔr. Aileler, dü÷ük düzeydeki
geliriyle beslenme ve beslenme
dÔ÷Ô harcamalarÔ kar÷Ôlayabilmek
için çe÷itli mallarÔn fiyatlarÔnÔ da
dikkate alarak tüketim mallarÔ
arasÔnda tercihte bulunmak zorunda kalmaktadÔr. Çoôu zaman
fiyatÔ yüksek olan gÔda maddeleri
yerine fiyatÔ dü÷ük olan gÔda maddelerini seçmektedir.
Bu durumda olan aileler, büyük bir olasÔlÔkla beslenme dÔ÷Ô
harcamalarÔnÔn (kira, ula÷Ôm, yakÔt, elektrik ve benzerleri) bir kÔsmÔnÔ da beslenme harcamalarÔndan kÔsarak elde edebilmektedir.
Sonuçta, gelir düzeyinin dü÷ük ve
yetersiz olmasÔ, dar gelirli ki÷i ve
ailelerin saôlÔksÔz ve dengesiz beslenme yapmasÔna yol açmaktadÔr.
TÜRK-õö tarafÔndan hesaplanan açlÔk ve yoksulluk sÔnÔrÔ tutarlarÔ ile elde edilen gelir arasÔndaki
fark, çalÔ÷anlarÔn içinde bulunduôu geçim sÔkÔntÔsÔnÔn boyutlarÔnÔ
ortaya koyan önemli bir gösterge
olmaktadÔr.

* TÜõK 2005 yÔlÔ için bu oranÔ yüzde 28,3; 2006 yÔlÔ için yüzde 28,5; 2007 yÔlÔ için yüzde 28,4, 2008 yÔlÔ için yüzde 26,6; 2009 yÔlÔ için
yüzde 26,7; 2010 yÔlÔ için yüzde 27,1 olarak hesaplamÔ÷tÔr. 2011 yÔlÔ için bu oran yüzde 26,2’dir.
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Sendikalar×m×zdan
GMĄS

TGS KardeĆ
Sendikamćzdćr
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Genel Maden õ÷çileri SendikasÔ (GMõS) Genel Ba÷kanÔ Eyüp Alaba÷, Ankara’da düzenlenen ve maden
i÷çilerinin fotoôraflarÔnÔn yer aldÔôÔ serginin açÔlÔ÷Ôna katÔlmalarÔnÔn kamuoyunda
yanlÔ÷ anlamalara yol açmamasÔ için yazÔlÔ bir açÔklama yaptÔ.
Alaba÷, sergi hakkÔnda yanlÔ÷
bilgilendirildiklerini belirterek,
TÜRK-õö’e baôlÔ Türkiye Gazeteciler SendikasÔ’nÔn karde÷ sendika olduôunu söyledi. GMõS’ten 4
MayÔs 2012 günü yapÔlan açÔklamada ÷unlara deôinildi:
“Anadolu AjansÔ Foto Muhabiri Cem Özdel’in çektiôi, Zonguldak’ta Türkiye Ta÷kömürü Kurumu (TTK)
Kozlu Müessese Müdürlüôü’nde yeraltÔnda çalÔ÷an maden i÷çilerinin fotoôraflarÔnÔn yer aldÔôÔ serginin, ‘Karaelmasa Can Verenler’ Fotoôraf Sergisi adÔyla 15 Nisan
2012 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÔ Taner YÔldÔz tarafÔndan açÔlÔ÷Ô yapÔlmÔ÷tÔr. Sergi AA Genel
Müdürlüôü ile TTK Genel Müdürlüôü’nün i÷birliôi ile
hazÔrlanmÔ÷tÔr. Zonguldak DemirPark AVM’deki serginin açÔlÔ÷Ôna Genel Maden õ÷çileri SendikasÔ (GMõS)
Genel Ba÷kanÔ Eyüp Alaba÷ da davetli olarak katÔlmÔ÷tÔr. Serginin açÔlÔ÷ konu÷malarÔnÔ AA Genel Müdürü
Kemal Öztürk ile TTK Genel Müdürü Burhan õnan
yapmÔ÷lardÔr.
Hafta ba÷Ônda bir telefon görü÷mesi sÔrasÔnda TTK
Genel Müdürü Burhan õnan tarafÔndan, aynÔ serginin 3 MayÔs 2012 tarihinde Ankara Güven Park’ta da
tekrarlanacaôÔ belirtilmi÷, GMõS Genel Ba÷kanÔ Eyüp
Alaba÷ davet edilmi÷ ve TÜRK-õö Yönetiminin de anÔlan sergi açÔlÔ÷Ôna katÔlmalarÔndan memnuniyet duyacaklarÔnÔn kendilerine iletilmesi istenmi÷tir. Sergi
hakkÔnda, GMõS Genel Ba÷kanÔ Eyüp Alaba÷’tan bilgi
alan TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu da emek
fotoôraflarÔnÔn bulunduôu serginin Ankara’daki açÔlÔ÷Ôna katÔlmÔ÷tÔr. Ancak Ankara Güven Park’ta açÔlan
serginin, Zonguldak’ta açÔlan sergideki fotoôraflardan
olu÷masÔna raômen ba÷ka bir isimle açÔldÔôÔ, davetlilere yeterli bilginin verilmediôi anla÷ÔlmÔ÷tÔr. TÜRK-õö’e

Hazćrlayan:

Refik ERBAą

TÜRK-Ąą TeĆkilatlandćrma Uzmanć
refikerbas26@hotmail.com

baôlÔ Türkiye Gazeteciler SendikasÔ’nÔn (TGS) örgütlü
olduôu bir i÷yerinde kar÷Ô örgütlenme çalÔ÷malarÔnÔ
sürdüren ve TÜRK-õö’e baôlÔ karde÷ sendikamÔz TGS’yi
hedef alan bir sendikanÔn bu etkinliôinde hiçbir ÷ekilde katkÔmÔz ve i÷birliôimiz olmamÔ÷tÔr. TÜRK-õö Genel
Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu ve GMõS Genel Ba÷kanÔ Eyüp
Alaba÷, saôlÔklÔ bilgilendirme yapÔlmadÔôÔ için sergi açÔlÔ÷Ônda bulunmu÷lardÔr.
Sergi hakkÔnda yeterli bilgi verilmemesi etik bir
davranÔ÷ deôildir. YanlÔ÷ anla÷Ôlmalara yol açmamak
için bu açÔklamayÔ yapma zorunluluôu doômu÷tur.”

PETROL-Ąą

Soda Grevi AnlaĆmayla
Sonuçlandć
Petrol-õ÷ SendikamÔzÔn örgütlü olduôu, öi÷ecam
Kimyasallar Grubu’na baôlÔ Soda San. Aö., Soda Kromsan Krom Bile÷ikleri FabrikasÔ ve Soda San. Aö. Tuz õ÷letmesi i÷yerlerinde 530 üyeyle, 18 MayÔs 2012 günü
ba÷layan grev 48’inci gününde anla÷mayla sonuçlandÔ.
Grevin 48. gününde varÔlan anla÷maya göre
1.1.2012-31.12.2013 yürürlük tarihli toplu i÷ sözle÷mesi ile Petrol-õ÷ üyesi Soda Kromsan, Soda San. ve
Tuz õ÷letmesi i÷çilerinin ücretlerine ilk yÔl, aylÔk, seyyanen 213 Lira ücret zammÔ yapÔldÔ. õkinci yÔl ise ücretlere, enflasyon oranÔna 1 puan eklenerek zam yapÔlacak.
Vardiya zammÔ ise saat ba÷Ôna 72 Kuru÷ oldu. Üçlü paket olarak adlandÔrÔlan sosyal haklar da 2 bin 775 liraya
yükseltildi. Her üç i÷letmede de seyyanen yapÔlan zam
oranÔ, dönem enflasyonu olan yüzde 10.45’in altÔnda
kalan yüksek ücretlilere yüzde 10.45 olarak uygulanacak.
Soda San. Soda Kromsan ve Tuz õ÷letmesi i÷yerlerinde toplu i÷ sözle÷mesi görü÷meleri bu yÔl, 17 Ocak’ta
ba÷lamÔ÷ ancak 5 ay ve 8 oturum süren görü÷melerde
anla÷maya varÔlamamÔ÷tÔ. 5 aylÔk
sürede birçok uzla÷mazlÔk konusu çözülmü÷ ancak ücret zammÔ,
gece ve vardiya çalÔ÷ma primi,
üçlü paket diye tanÔmlanan sosyal yardÔmlar ve ilk giri÷ ücretlerinde anla÷ma saôlanamamÔ÷tÔ.

Sendikalar×m×zdan
PETROL-Ąą

Ziya Hepbir Son
Yolculuăuna Uăurlandć
Petrol-õ÷ SendikamÔzÔn unutulmaz genel ba÷kanlarÔndan Ziya Hepbir, 5 Haziran 2012 günü Petrol-õ÷
SendikasÔ Genel Merkezi önünde düzenlenen törenin
ardÔndan Zincirlikuyu Camii’nde kÔlÔnan ikindi namazÔndan sonra Zincirlikuyu MezarlÔôÔ’nda topraôa verildi.
Törende bir konu÷ma yapan Petrol-õ÷ SendikasÔ
Genel Ba÷kanÔ Mustafa Özta÷kÔn, ya÷amÔnÔ i÷çi sÔnÔfÔ mücadelesine adayan Ziya Hepbir’in ya÷amÔnÔn son
günlerinde bile, hasta yataôÔnda kÔdem tazminatÔyla
ilgili geli÷meleri sorduôunu söyledi. Özta÷kÔn, Ziya
Hepbir’in kendi döneminden ba÷layarak i÷çilerin kÔdem tazminatÔ için mücadele ettiklerini, son nefesinde
bile tüm sendikacÔlarÔn ve i÷çilerin kÔdem tazminatÔnÔn
kaldÔrÔlmasÔna kar÷Ô mücadele etmeleri gerektiôini hatÔrlattÔôÔnÔ söyledi.

zaman yolumuza Ô÷Ôk tutmu÷tur ve anÔsÔ çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn her alanÔna attÔôÔ imza ile ya÷ayacaktÔr.
Merhum Ziya Hepbir’e Allah’tan rahmet; kederli
ailesine, sevenlerine ve sendikal camiaya ba÷saôlÔôÔ dileklerimizi iletiyoruz.”
Özkal Yici’yi Kaybettik
Petrol-õ÷ SendikamÔzÔn eski Genel Sekreteri Özkal
Yici, 3 Temmuz 2012 günü vefat etti. Petrol-õ÷’te önce
Genel Sekreter Vekilliôi, 1968 yÔlÔnda
da Genel Sekreterliôe
seçilen Yici bu görevi 1978 yÔlÔna kadar
sürdürdü. 1988 yÔlÔna kadar da Petrolõ÷’te danÔ÷man olarak
çalÔ÷tÔ. 1936 yÔlÔnda
õstanbul’da
doôan
Yici, sendikal çalÔ÷malarÔndan dolayÔ õstanbul õktisat Fakültesi’ndeki eôitimini yarÔda bÔraktÔ. 1960’larÔn ba÷Ônda
Motorlu Ta÷Ôt õ÷çileri SendikasÔ’nÔn yayÔn organÔ õ÷çi
Gücü Gazetesi’ni çÔkardÔ.
1970’li yÔllarÔn ba÷larÔnda, TÜRK-õö içerisinde
ba÷latÔlan Sosyal Demokrat SendikacÔlÔk Hareketinin
mimarlarÔndan birisi olan Yici, 1980 sonrasÔ kurulan
SODEP’in kurucularÔ arasÔnda yer aldÔ. 1989 seçimlerinde öi÷li Belediye Meclis Üyeliôine seçildi.

TÜRK-åæ: “An×s× yolumuza ×ç×k olacak.”
TÜRK-õö Yönetim Kurulu, Ziya Hepbir’in vefatÔ nedeniyle bir açÔklama yaptÔ. AçÔklamada ÷u görü÷lere yer
verildi:
“Türkiye õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu Kurucu Üyesi, Petrol-õ÷ SendikasÔ Kurucu Genel Ba÷kanÔ,
TÜRK-õö eski 1. Bölge Temsilcisi, Hollanda Eski ÇalÔ÷ma Ata÷esi, sosyolog Ziya Hepbir’in vefatÔ te÷kilatÔmÔzda büyük bir üzüntü yaratmÔ÷tÔr.
Deôerli Aôabeyimiz Ziya Hepbir, te÷kilatÔmÔza verdiôi büyük emek ve sahip olduôu bilgi birikimiyle her

Yici’nin cenazesi 4 Temmuz 2012 günü õstanbul’da
yapÔlan törenle topraôa verildi. TÜRK-õö Dergisi olarak
Yici’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve Petrol-õ÷ topluluôuna ba÷saôlÔôÔ dileriz.

TEKGIDA-Ąą

Saăra’ya 18 Yćl Sonra
Sendika Girdi
Ordu’da 1936 yÔlÔnda kurulan, bugün BayÔndÔr Holding bünyesinde bulunan Türkiye’nin ‘Tadelle’ markasÔ
ile ünlü ilk fÔndÔk i÷leme sanayi olan Saôra’ya 18 yÔl
sonra sendika girdi.
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BayÔndÔr Holding’in girdiôi
ekonomik sÔkÔntÔ sonucu üç yÔldÔr aralÔklÔ olarak üretimini durdurmak zorunda kalan, i÷çilerine aylardÔr ücret ödeyemeyen
Saôra’da çalÔ÷an i÷çiler sendikalÔ
oldu. Üç yÔldÔr zam almadÔklarÔ
gibi 9 aydÔr da ücret alamayan
600’e yakÔn Saôra i÷çisi, TekgÔda-õ÷ SendikamÔza üye
oldu. õ÷çiler, sendikaya üye kayÔtlarÔnÔ bile borç alarak
gerçekle÷tirdi. Bu durumda üç yÔldÔr zam, 9 aydÔr da
hiç ücret alamayan, zaman zaman ücretsiz izne gönderilen, kimi zaman da haklarÔ için i÷ bÔrakma eylemi
yapan Saôra i÷çileri, artÔk haklarÔnÔ TekgÔda-õ÷ SendikamÔz çatÔsÔ altÔnda arayacaklar.
Sözleçme åmzaland×
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Sanset GÔda ile TekgÔda-õ÷ SendikamÔz arasÔnda devam eden toplu i÷ sözle÷mesi görü÷meleri, anla÷mayla
sonuçlandÔ ve imza töreni yapÔldÔ.
Törende bir konu÷ma yapan TekgÔda-õ÷ SendikasÔ
Genel Ba÷kanÔ Mustafa Türkel, bu sözle÷menin kendileri için çok önemli olduôunu belirterek; “Sagra’yÔ daha
iyi yerlere getirmek için hep birlikte çalÔ÷Ôp bu ba÷arÔyÔ
birlikte yakalayacaôÔz. Biz Sagra’yÔ büyütmek ve dünya ölçeôinde bir marka haline getirmek zorundayÔz. Bu
ba÷arÔyÔ yakaladÔôÔmÔzda çalÔ÷anlarÔmÔzda, bu yöredeki
esnafÔmÔzda aynÔ ÷ekilde mutlu olacaktÔr. Bu sebepten
dolayÔ bu sözle÷menin önemi bizim için büyüktür.
Ordu halkÔ da her kesimden insanÔyla Sagra’ya sahip
çÔkmalÔdÔr. Bu ÷ehirde ya÷ayan her kesim bu i÷letmeye
gözü gibi bakmalÔdÔr. Ben bu i÷letmenin bir dünya markasÔ olmasÔnÔ diliyorum. Bunun içinde çalÔ÷anlarÔmÔzÔn
gayretine ihtiyacÔmÔz var. Ben tekrar bu sözle÷menin
çalÔ÷anlarÔmÔza ve Sagra’ya hayÔrlÔ uôurlu olmasÔnÔ diliyorum” dedi.
Ekmek Unlu G×da’da Protesto
Ata Holding’e baôlÔ Ekmek Unlu GÔda’da örgütlenen i÷çilerden altÔsÔ sendikal faaliyet nedeniyle i÷ten
atÔlmasÔ üzerine TekgÔda-õ÷ SendikamÔz, õstanbul Balmumcu’daki holding binasÔ önünde bir protesto gösterisi yaptÔ.
TekgÔda-õ÷ õstanbul öube Ba÷kanÔ Yunus Durdu, Ata
Holding’e seslenerek atÔlan i÷çilerin geri alÔnmasÔnÔ ve
sendikal haklara saygÔ gösterilmesi çaôrÔsÔ yaptÔ. Pro-

testo eylemi, yürüyü÷le ba÷ladÔ. Ekmek Unlu GÔda’nÔn
ortaôÔ spor yorumcusu Ömer Üründül’e seslenilen eylemde, sendika olarak yapÔlan iyi niyetli ve barÔ÷çÔ çaôrÔlarÔn kar÷ÔlÔk bulmadÔôÔnÔ belirtilerek, i÷letme genel
müdürünün bizzat önderlik ettiôi operasyonda sendikalÔ olduôu için 6 i÷çinin i÷ten çÔkarÔldÔôÔnÔ anlatÔldÔ.
AçÔklamada, “Anayasa çiôneniyor, yasa yok sayÔlÔyor,
suç i÷leniyor. Holding yöneticilerine bir kez daha sesleniyoruz. SabrÔmÔzÔ zorlamayÔn, iyi niyetimizi kötüye
kullanmayÔn. Ekmek Unlu GÔda i÷çisi özgür iradesiyle
hareket etmi÷tir. Anayasal hakkÔnÔ ve özgürlüôünü kullanmÔ÷tÔr. õ÷veren olarak çalÔ÷anlarÔnÔn hukukuna saygÔlÔ olmak yerine gözdaôÔ vermenizi tehdit etmenizi ve
zulüm yapmanÔzÔ ho÷ görecek deôiliz” denildi.
Haribo’da Grev Karar×
Öte yandan, TekgÔda-õ÷ SendikamÔz, Pamir GÔda’da
(HarÔbo öekerleri) devam etmekte olan toplu sözle÷me
görü÷melerinde yasal süre içerisinde anla÷ma saôlanamamasÔ üzerine grev kararÔ aldÔ. Çatalca HadÔmköy’de
bulunan Pamir GÔda San. Aö. (Haribo öekerleri) i÷yerinde AralÔk 2011’den beri sürdürülmekte olan toplusözle÷me görü÷melerinde bugüne kadar uzla÷ma saôlanamadÔ. Resmi arabulucu sürecinde de bir geli÷me
kaydedilememesi üzerine, TekgÔda-õ÷, 2 Temmuz 2012
tarihinde grev kararÔ alÔnarak i÷yerinde ilan etti.

TEKSĄF

Okiteks ĄĆçileri Eylem
Çadćrć Kurdu
Bursa’nÔn Orhangazi ilçesinde sahip deôi÷tiren Okiteks i÷yerinden çÔkarÔlan i÷çiler eylem çadÔrÔ kurdu.
200 i÷çinin i÷ akitlerine son verilmesiyle ba÷layan gerginlik sürüyor. TEKSõF SendikasÔ Demirta÷ öubesinin
‘nÔn desteôiyle yapÔlan eylemler her geçen gün artÔyor.
TEKSõF Genel Ba÷kanÔ ve TÜRK-õö Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat, konuya ili÷kin yaptÔôÔ
açÔklamada ÷unlarÔ söyledi:
“SendikalÔ 200 i÷çi, ev adreslerine gönderilen, noter
tarafÔndan düzenlenmi÷ i÷ akitlerinin fesih edildiôini
bildiren yazÔyla i÷ten çÔkarÔldÔ. Demirta÷ öubemiz tarafÔndan 2009 yÔlÔnda ba÷latÔlan örgütlenme çalÔ÷malarÔ
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yetkiyle sonuçlanmÔ÷ ve aynÔ
yÔl toplu i÷ sözle÷mesi imzalanmÔ÷tÔ. Ancak i÷çilere, fabrika
yönetimi, 1 MayÔs’tan itibaren
2 hafta yÔllÔk izin kullanÔlmasÔ
yönünde talimat verdi. õ÷çilere,
gerekçe olarak fabrikanÔn resmi
mahiyette birkaç i÷leminin olduôu, bu yüzden çalÔ÷ma durdurulmasÔna gidileceôi
öne sürüldü. õ÷ba÷Ô yapacaklarÔ 15 MayÔs’Ô evlerinde
bekleyen sendikalÔ 200 i÷çi, 14 MayÔs’ta ev adreslerine
gönderilen, noter tarafÔndan düzenlenmi÷ i÷ akitlerinin
fesih edildiôini bildiren yazÔyla i÷ten çÔkarÔldÔ. Hiçbir
gerekçe göstermeksizin, i÷çilerin kandÔrÔlarak i÷ten
çÔkarÔlmasÔ altÔnda yatan nedenin Okiteks’in haciz yoluyla, bir finans ÷irketi olan Karadeniz Emtia Grubu’na
devredilmesi olmasÔ ortaya çÔktÔ.”
TEKSõF olarak, i÷ten çÔkarÔlan sendika üyelerinin
haklarÔnÔ savunmak için harekete geçtiklerini bildiren
Irgat, TEKSõF Genel Sekreteri Mustafa Burgaz’Ôn, Karadeniz Emtia Grubu Genel Koordinatörü ile görü÷me
talebinde bulunduôunu söyledi. öirket temsilcisinin
Burgaz’a, “Tela÷a gerek yok, resmi i÷ler biraz uzadÔ,
birkaç gün içinde i÷çiler tekrar i÷lerinin ba÷Ôna dönecekler” yanÔtÔnÔ verdiôini kaydetti. Irgat, ÷unlarÔ kaydetti:
“Ancak bugüne kadar i÷ten atÔlan i÷çilerden hiçbiri
i÷ine geri dönemedi. öirketin tavrÔnÔn, bir oyalama taktiôi olduôu ortaya çÔktÔ. Okiteks’te çalÔ÷an 200 i÷çi, bir
aydÔr evine ekmek götüremiyor. TEKSõF ve TÜRK-õö
olarak konunun takipçisi olacaôÔz ve sonuç alÔnana kadar eylem yapacaôÔz. Bu kapsamda, i÷ten çÔkarÔlan i÷çilerimizle fabrika önünde çadÔr kurduk, TÜRK-õö üyesi
diôer sendikalarÔn da desteôi ile eylemlerimize devam
edeceôiz.”

DERĄ-Ąą

Togo ĄĆçilerinin
Mücadelesi Sürüyor
1 MayÔs 2012’den bu yana Ankara Eski÷ehir Yolu
üzerindeki Togo AyakkabÔ fabrikasÔnda, Deri-õ÷ SendikamÔza üye olduklarÔ için i÷ten atÔlan 35 i÷çinin direni÷i devam ediyor. SendikalÔ olarak i÷e geri dönmek

için mücadele eden Togo i÷çileri, bu mücadelelerinde
kararlÔ olduklarÔnÔ belirtiyor.
TÜRK-åæ’ten Destek
27 Nisan 2012 tarihinde i÷ten atÔlan 9 i÷çi TÜRKõö’i ziyaret ederek, Genel Ba÷kan Mustafa Kumlu ve
Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat ile görü÷tü. Kumlu, sorunun çözümü için gereken her türlü
giri÷imde bulunacaklarÔnÔ ifade etti. TÜRK-õö olarak
i÷çilerin yanlarÔnda olduklarÔnÔ belirten Kumlu, ÇalÔ÷ma BakanlÔôÔnÔn yetki tespitlerini vermeyi reddetmesi
konusunda ilgililerle görü÷melerin sürdüôünü de ifade
etti.
Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat ise
i÷çilerin emniyet güçleri tarafÔndan sÔk sÔk gözaltÔna
alÔnmasÔnÔn ve savcÔlÔk tarafÔndan ifadeleri alÔndÔktan
sonra da Kabahatler Kanununa göre i÷lem yapÔlmasÔnÔn
örgütlenme hakkÔ önünde en büyük engellerden biri
olduôunu belirtti.
Irgat, daha sonra i÷çilerin gözaltÔna alÔndÔôÔ Balgat
10 Nisan Karakoluna giderek yetkililerden bilgi aldÔ ve
gözaltÔna alÔnan i÷çilerle görü÷tü.
TÜRK-õö, Ankara õl Temsilcisi Eyüp Koparan ve
sendikalarÔmÔzÔn Ankara ÷ube ba÷kanlarÔnÔn Togo i÷çilerine destekleri sürüyor.
Kampana’da Direniç 500 Güne Yaklaçt×
Deri-õ÷ SendikamÔza üye olduklarÔ ve haklarÔnÔ istedikleri için i÷ten atÔlan 14 Kampana Deri i÷çisi, 500
güne yakla÷an süredir Tuzla Deri Sanayi Bölgesi’nde
bulunan fabrikanÔn önünde direni÷lerini sürdürüyor.
Ba÷lattÔklarÔ hukuksal mücadelelerini kazanarak, i÷e
geri alÔnmalarÔ için karar çÔkmasÔna kar÷Ô ÷irket sahi-
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bi “FabrikayÔ kapattÔm” diyerek, içerde çalÔ÷an diôer
i÷çileri de i÷ten çÔkartÔp, fabrikaya kilit vurdu. õ÷verenin õzmir’de de fabrikasÔ olduôunu ve oraya gittiôini
belirten i÷çiler ise, õzmir’de bulunan i÷çilerin de aynÔ
sorunlarla kar÷Ôla÷tÔôÔnÔ ve 41 i÷çinin orada da direni÷te olduôunu belirtti. Deri-õ÷ SendikasÔ Tuzla öubesi
bünyesinde direni÷lerine devam eden i÷çiler, haklarÔnÔ
almakta kararlÔ.
Deri-õ÷ SendikasÔ Tuzla öube Ba÷kanÔ Binali Tay,
“Buradaki hukuksal mücadelemizin tamamÔnÔ kazandÔk. Hem ta÷erona kar÷Ô mücadelemiz de hem i÷e iade
davalarÔmÔzÔ kazandÔk. Sonuçta biz bu i÷yerinde örgütlü ve sendikalÔ çalÔ÷mak istiyoruz. Bunun için inatla
bekliyoruz. Arkada÷larÔmÔzÔn insanca ya÷ama ko÷ullarÔ, çalÔ÷ma haklarÔnÔ ve ücretlerini almasÔnÔ istiyoruz.
Mücadelemize devam ediyoruz” diye konu÷tu.
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TÜMTĄS

DHL’de ĄĆten
Çćkarćlmalarć Protesto
DHL Lojistik Hizmetleri firmasÔnÔn Esenyurt ve KÔraç depolarÔnda çalÔ÷an 4 i÷çi Tümtis SendikamÔza üye
olduklarÔ için 15 Haziran 2012 günü i÷ten çÔkarÔldÔ.

Fabrika önünde direni÷e geçen
i÷çiler için Tümtis õstanbul öube
Ba÷kanÔ Ersin Türkmen, DHL
fabrikasÔ önünde bir açÔklama
yaptÔ.
õ÷çilerin, dü÷ük ücret ve kötü
çalÔ÷ma ko÷ullarÔna son vermek,
fazla mesai baskÔsÔndan kurtulmak ve anayasal haklarÔnÔ almak için TÜMTõS’te örgütlendiklerini söyleyen
Türkmen, “Kölece çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔ ve baskÔcÔ tutumunu sürdüren i÷veren son saldÔrÔlarla sendika dü÷manÔ tavrÔnÔ bir kez daha göstermi÷ oldu” diye konu÷tu.
DHL’nin uluslararasÔ lojistik devi bir firma olduôunu belirten Türkmen, yÔllÔk gelirinin 50 milyar
Euro’nun üzerinde olmasÔna raômen i÷çisine açlÔk sÔnÔrÔnÔn altÔnda bir ücreti reva gördüôünü dile getirdi.
Yasalara göre fazla mesai sÔnÔrÔnÔn yÔllÔk 270 saat olduôunu ifade eden Türkmen, birçok i÷çinin yÔlda bin saat
fazla mesai yaptÔôÔnÔ söyledi.
DHL yöneticilerinin ikna odalarÔ kurup i÷çiye vaatlerde bulunduôunu söyleyen Türkmen, “Sendika
üyeliôinden istifa edenlere yüzde 15 zam yapacaklarÔnÔ
söylüyorlar. õstifa etmeyenleri de i÷ten atacaklarÔ tehditlerini savurmaktan geri durmuyorlar. SendikamÔz,
bu yöneticiler hakkÔnda savcÔlÔôa suç duyurusunda bulunmu÷tur” dedi.

TÜRK-Ąą’ĄN GÜNDEMĄNDEN

CUMHURBAąKANLIĂI GENEL SEKRETERĄ

ASO BAąKANI ZĄYARETĄ

Cumhurba÷kanlÔôÔ Genel Sekreteri Mustafa õsen, 21 MayÔs
2012 günü TÜRK-õö’i ziyaret etti. Genel Ba÷kan Mustafa Kumlu ve Genel Mali Sekreter Ergün Atalay ile görü÷en õsen, çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn güncel sorunlarÔ hakkÔnda bilgi aldÔ.

Ankara Sanayi OdasÔ Ba÷kanÔ Nurettin Özdebir ve beraberindekiler, 11 MayÔs 2012 günü TÜRK-õö’i ziyaret etti. Genel
Ba÷kan Mustafa Kumlu ile görü÷en heyet dü÷ünce alÔ÷ veri÷inde
bulundu. Görü÷meye Genel Eôitim Sekreteri Ramazan Aôar da
katÔldÔ.
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ĄLKÖĂRETĄM ÖĂRENCĄLERĄNĄN ZĄYARETĄ

SGK YÖNETĄM KURULU

Kayseri Kocasinan Mitatpa÷a õlköôretim Okulu öôrencileri
10 MayÔs 2012 günü okul müdürü Faruk Karaaslan ile birlikte Genel Ba÷kan Mustafa Kumlu’yu ziyaret etti. “51 Bugün 51
YarÔn” projesi kapsamÔnda, okullarÔnÔn 51. Kurulu÷ yÔldönümünde, Kayseri ve Türkiye genelinde ba÷arÔlÔ olmu÷ ki÷ilerle
öôrencileri bir araya getiren okul yönetimi, ba÷arÔ öykülerini
öôrenmek ve öôrencilere örnek modeller olu÷turmayÔ amaçlÔyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba÷kanÔ Fatih Acar ve Salih KÔlÔç,
KazÔm Ergün ve Yusuf Yazgan’dan olu÷an Yönetim Kurulu üyeleri, Sosyal Güvenlik HaftasÔ kapsamÔnda 15 MayÔs 2012 günü
TÜRK-õö’i ziyaret etti. Genel Ba÷kan Mustafa Kumlu’yla görü÷en heyet, sosyal güvenlik alanÔnda yapÔlan çalÔ÷malar hakkÔnda bilgi görü÷ alÔ÷ veri÷inde bulundu.

ÖNSAL’DAN KONFERANS
BĄTLĄS VALĄ YARDIMCISI
Bitlis Vali YardÔmcÔsÔ Alperen YÔlmaz, 11 MayÔs 2012 günü
TÜRK-õö Genel Eôitim Sekreteri Ramazan Aôar’Ô ziyaret etti.

TÜRK-õö Genel Sekreter YardÔmcÔsÔ Dr. Naci Önsal, 7 MayÔs 2012 günü Pamukkale Üniversitesi’nde bir konferans verdi.
Üniversitenin daveti üzerine Denizli’ye giden Önsal, “Toplu õ÷
õli÷kileri Yasa TasarÔsÔ ve TÜRK-õö’in Deôerlendirmesi” konusunda izleyenleri aydÔnlattÔ.

TÜRK-Ąą’ĄN GÜNDEMĄNDEN

TGS 60 YAąINDA
Türkiye Gazeteciler SendikasÔ, basÔn emekçilerinin
ekonomik, sosyal ve sendikal haklarÔnÔn kazanÔlmasÔ ve
korunmasÔnÔn yanÔ sÔra mesleki sorunlarÔnÔn giderilmesi, basÔn ve ifade özgürlüôü üzerindeki baskÔlarÔn kaldÔrÔlmasÔ için tam 60 yÔldÔr ilkeli ve cesurca bir mücadele
vermektedir.

ETUC GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreter YardÔmcÔsÔ Patrick Itschert, 9 Temmuz 2012 günü TÜRK-õö’i ziyaret etti. Genel Ba÷kan Mustafa Kumlu ve Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat’la görü÷en Itschert’e Türkiye-AB
Koordinasyon Komitesi Koordinatörü Yücel Top da e÷lik etti.
Ziyarette, Avrupa Birliôi Türkiye Delegasyonu’nun bu yÔlba÷Ônda göreve ba÷layan yeni Ba÷kanÔ Büyükelçi Jean-Maurice Ripert
ile yapÔlacak görü÷menin detaylarÔ görü÷üldü. Ak÷amüzeri, Büyükelçi Ripert ile ETUC üyesi konfederasyonlarÔn genel ba÷kan
ve genel sekreterleri bir araya geldi. Bu toplantÔda Konfederasyonumuzu Genel Sekreter Pevrul Kavlak temsil etti.
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õ÷verenlerin ve siyasi iktidarlarÔn baskÔlarÔyla kimi
zaman zayÔflatÔlmaya çalÔ÷Ôlsa bile TGS’nin yürüttüôü
bu mücadele hiçbir zaman geriletilemedi. Ne 1950’li
yÔllarÔn sonlarÔndaki baskÔcÔ dönemde Gazeteciler
SendikasÔ’nÔn hükümetin talimatÔyla kapatÔlmasÔ, ne
1990’lÔ yÔllarda medya patronlarÔnÔn sendikasÔzla÷tÔrma
operasyonlarÔ, ne de günümüzde Anadolu AjansÔ’nda
siyasi iktidar eliyle yürütülen sendikasÔzla÷tÔrma baskÔlarÔ TGS’yi demokrasi ve sÔnÔf mücadelesinden alÔkoyabildi. TGS, ilkeli ve mücadeleci sendikal politikalarÔyla
hem bir sÔnÔf örgütü olarak hem de bir meslek örgütü
olarak, gazetecilik i÷kolunda her zaman varlÔôÔnÔ korudu ve var olmaya da devam edecektir.
Bir sÔnÔf örgütü olarak, TGS, emek hareketinin bütünle÷tirilmesi, çok sayÔda i÷çi direni÷indeki güçlerin
birle÷tirilmesi, i÷çi sÔnÔfÔnÔn dayanÔ÷masÔnÔn yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔ, sendikal hak ve özgürlüklerin iyile÷tirilmesi,
sendikal örgütlenmenin önündeki yasal ve fiili engellerin kaldÔrÔlmasÔ amacÔyla mücadeleci tüm emek örgütleriyle birlikte hareket etmektedir.
õ÷çi sÔnÔfÔnÔn bir parçasÔ olan basÔn emekçilerinin
yasal ve me÷ru tek temsilcisi olan TGS, Türkiye õ÷çi SÔnÔfÔnÔn ortak amaç ve çÔkarlarÔ için verilen hak arama
mücadelesinde de ön saflarda yer almaktadÔr.
õçinde bulunduôumuz zor ko÷ullar; mesleki ve
sendikal haklarÔn teminat altÔna alÔnabilmesi için tüm
basÔn emekçilerinin TGS çatÔsÔ altÔnda güçlerini birle÷tirmesini ve dayanÔ÷masÔnÔ artÔrmasÔnÔ zorunlu kÔlmaktadÔr.

HENDELS SENDĄKASI ZĄYARETĄ
õsveç’in en büyük sendikasÔ olan Handels’in Genel Ba÷kanÔ
Lars-Anders Häggström, 1. Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ Susanna
Gideonsson ve UluslararasÔ Sekreteri David Eklind Kloo’dan
olu÷an heyet 28 Haziran 2012 günü TÜRK-õö’e geldi. Koop-õ÷
SendikamÔzÔn davetlisi olarak ülkemize gelen ve Koop-õ÷’in örgütlenme mücadelesi verdiôi IKEA MaôazasÔnda incelemelerde
bulunan Hendels heyeti, Genel Mali Sekreter Ergün Atalay ve
Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat ile görü÷tü.

TÜRK-Ąą 3. BÖLGEYE
KARAKOÇ ATANDI
TÜRK-õö
Yönetim
Kurulu,
õzmir’de bulunan 3. Bölge Temsilciliôine, Hasan Hüseyin Karakoç’u atadÔ.
Karakoç, daha önce TÜRK-õö Genel
Sekreterliôi ve TekgÔda-õ÷ SendikasÔ
Genel Ba÷kanlÔôÔ görevlerinde bulunmu÷tu.

õ÷çi sÔnÔfÔnÔn en hayati haklarÔndan birisi olan kÔdem tazminatÔ, gazeteciler açÔsÔndan özel bir öneme
sahiptir. Gazetecilerin kÔdem tazminatÔ hakkÔnÔn yitirilmemesi için TGS çatÔsÔ altÔnda i÷çi sÔnÔfÔyla birlikte
mücadele edilmesi ÷arttÔr. KÔdem tazminatÔ hakkÔyla ilgili olumsuz herhangi bir yasal deôi÷iklik giri÷imi kar÷ÔsÔnda, üyesi bulunduôumuz TÜRK-õö Konfederasyonu
Genel Kurulu’nda alÔnan karar doôrultusunda hayata
geçirilecek olan “GENEL GREV” uygulamasÔna gazeteciler de TGS’nin çaôrÔsÔ üzerine mutlak surette katÔlmaya hazÔrlanmalÔdÔr.
Halen örgütlü olduôumuz Anadolu AjansÔ i÷yerlerinde hükümet güdümlü i÷veren baskÔsÔyla SendikamÔzdan ayrÔlmÔ÷ olan tüm Üyelerimizi de yeniden TGS
çatÔsÔ altÔna dönmeye çaôÔrÔyoruz. Anadolu AjansÔ çalÔ÷anlarÔnÔn mevcut sendikal haklarÔnÔn devamÔnÔn tek
teminatÔ TGS’dir.
TGS’nin kurulu÷unun 60’ÔncÔ yÔldönümü vesilesiyle tüm basÔn emekçilerini, bir kez daha örgütlenmeye,
TGS çatÔsÔ altÔnda bulu÷maya, sendikal hak ve basÔn özgürlüôü mücadelemize destek olmaya çaôÔrÔyoruz.

ÇalćĆma YaĆamćnda

Mayćs-Haziran 2012
Namćk TAN
namiktan@turkis.org.tr

4 May×s 2012
Q Yetim Ayl×ä× Ayr×m×na Son Verilmeli: KÔz çocuklara baôlanacak
yetim aylÔôÔ konusundaki farklÔlÔk, 5510 sayÔlÔ Sosyal Sigortalar ve Genel SaôlÔk SigortasÔ Kanunu hükümleri ile 5434 sayÔlÔ
T.C.Emekli SandÔôÔ Kanunu hükümlerinden kaynaklanmaktadÔr.
5434 sayÔlÔ T.C.Emekli SandÔôÔ
Kanunu hükümlerine göre yetim aylÔôÔna hak kazanÔm ÷artlarÔ
kÔz çocuklar lehine, 5510 sayÔlÔ
Sosyal Sigortalar ve Genel SaôlÔk
SigortasÔ Kanununa göre yetim
aylÔôÔna hak kazanÔm ÷artlarÔ ise
zorla÷tÔrÔlmÔ÷ ÷artlar olduôundan
aleyhe durum ortaya çÔkarmaktadÔr.
7 May×s 2012
Q Asgari Ücretli Zenginin Üç
Kat× Vergi Ödedi: õstanbul Serbest Muhasebeci Mali Mü÷avirler
OdasÔ’nÔn tespitine göre geçen yÔl
“En Zengin 100 Türk”ün toplam
serveti 92 milyar 351 milyon lirayÔ bulurken, “Vergi Rekortmeni
100 Türk”ün ödediôi yÔllÔk vergi 530.5 milyon lira olarak gerçekle÷ti. En zengin 100 Türk’ün
ödediôi gelir vergisinin servetlerine oranÔ yüzde 5.7 iken, asgari
ücretlinin geliriyle ödediôi vergi
arasÔndaki oran yüzde 15 olarak
hesaplandÔ.
15 May×s 2012
Q åçsizlik Göstergeleri Aç×kland×:
õ÷sizlik öubat’ta, bir önceki yÔlÔn
aynÔ dönemine göre 1.1 puan aza-

lÔ÷la yüzde 10.4’e geriledi. Ocak
ayÔna oranla artan i÷sizlik, çift hanede kalmaya devam etti. õ÷siz sayÔsÔ 2.7 milyon olarak hesaplandÔ.
Mevcut i÷sizlerin yüzde 12.2’sini
(331 bin ki÷i) bu dönemde i÷ten
ayrÔlanlar olu÷turdu. öubat döneminde istihdam edilenlerin sayÔsÔ,
geçen yÔlÔn aynÔ dönemine göre
536 bin ki÷i artarak 23 milyon
338 bin ki÷iye yükseldi.

talamasÔ ise yüzde 66. Türkiye’de
çalÔ÷ma saati ortalamasÔ yÔllÔk
1877. Bu da OECD ortalamasÔ olan 1749 saatten daha fazla.
Türkiye’de 25-64 ya÷ arasÔndaki
yeti÷kinlerin sadece yüzde 33’ü
lise mezunu. OECD ortalamasÔ
ise yüzde 74. Türkiye’de ortalama
ya÷am süresi 74 yÔl. OECD ortalamasÔna göre ise bu süre 80 yÔl
olarak hesaplanÔyor.

20 May×s 2012

24 May×s 2012

Q SGK, 2.5 Milyar Belgeyi Bilgisayar Ortam×nda Tarayacak:
SGK, prim kazançlarÔnÔn yüzde 41’inin asgari ücretten beyan
edildiôini açÔkladÔ. Sosyal güvenlik haftasÔ nedeniyle bir deôerlendirme yapan SGK Ba÷kanÔ
Fatih Acar, “ KayÔt dÔ÷Ô kazançlar
tamamen sona ererse kurum hesaplarÔna 26 milyar liralÔk kaynak
girecektir” dedi. Kurum’un 4.5
milyara yakÔn evrakÔnÔ elektronik
ortama ta÷ÔyacaklarÔnÔ anlatan
Acar, “SGK’da 50 yÔllÔk ar÷iv söz
konusu. õki yÔlda bu çalÔ÷mayÔ tamamlayacaôÔz” diye konu÷tu.

Q Bir Y×lda 3 Bine Yak×n Mobbing
æikayeti Yap×ld×: ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ’nÔn Mart
201l’de açtÔôÔ Alo 170 mobbing
(çalÔ÷ma hayatÔnda psikolojik taciz) hattÔna 2 bin 982 ba÷vuru yapÔldÔôÔ açÔklandÔ. “Alo 170’e gelen
2 bin 982 mobbing ÷ikayetinin
daôÔtÔmÔna bakÔldÔôÔnda 1802’sinin yani 3’te 2’sine yakÔnÔnÔn
özel sektörden geldiôi görülüyor.
Kamuda ise bugüne kadar 1180
ba÷vuru yapÔlmÔ÷ olup, ilk 3’te
sÔrasÔyla yüzde 17 ile hastaneler,
yüzde 15 ile Milli Eôitim BakanlÔôÔ, yüzde 8 ile de üniversiteler yer
alÔyor.

23 May×s 2012
Q Türkiye Y×ll×k Çal×çma Saati,
Eäitim Oran× ve Yaçam Beklentisi OCED Ortalamas×n×n Alt×nda: Ekonomik õ÷birliôi ve KalkÔnma Örgütü (OECD) tarafÔndan
yayÔmlanan ‘Daha iyi Bir Ya÷am
Endeksi’nde Türk halkÔnÔn yüzde
56’sÔ ya÷amÔndan memnun olduôunu söylüyor. Bu oran, OECD
ülkelerinin ortalamasÔ alÔndÔôÔnda yüzde 72 oluyor. Türkiye’de
ya÷ayan bir ki÷i, OECD ortalamasÔ olan yÔllÔk 22 bin 387 dolardan
daha az kazanÔyor. Bunun dÔ÷Ônda
Türkiye’de ya÷ayan 15-64 ya÷ arasÔndaki ki÷ilerin paralÔ bir i÷te çalÔ÷ma oranÔ yüzde 46. OECD or-

24 May×s 2012
Q Memur Zamm× Yükselirse Vergileri Art×r×r×z: Maliye BakanÔ
Mehmet öim÷ek, kamu çalÔ÷anlarÔna maa÷ artÔ÷Ô için yapÔlan teklifin daha sonra revize edilmesinin
2012/2013 yÔlÔ bütçelerine net etkisinin 4,2 milyar lira olduôunu
söyledi. Hükümet, 2012 yÔlÔ için
son teklifini yüzde 3,5+4, 2013
için yüzde 3+3 olarak deôi÷tirmi÷ti. Hakem Kurulunun daha
yüksek zam belirlemesi halinde
vergileri artÔracaklarÔnÔ söyledi.
BakanÔn açÔklamasÔnÔn bir tehdit
olduôunu söyleyen memur sendikalarÔ, Hakem Kurulu üzerinde
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baskÔ kurulmasÔnÔn özgür toplu
sözle÷me sistemine açÔk bir müdahale olduôunu belirttiler.
29 May×s 2012
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Q Hava
åçkoluna
Getirilen
Grev Yasaä× Protesto Edildi:
TBMM’de gece yarÔsÔ Torba Kanununa eklenen bir maddeyle,
toplu i÷ sözle÷me sürecine müdahale anlamÔna gelen grev yasaôÔ
çalÔ÷anlarÔn tepkisine neden oldu.
Demokrasi ile yönetilen ülkelerde
rastlanmayan bu yakla÷Ôm, THY
toplu i÷ sözle÷mesinin özgürce
sonuçlanmasÔnÔ engellediôi gibi,
haklÔ eyleme tahammül edemeyen i÷veren haksÔz bir ÷ekilde
305 i÷çinin i÷ akdini fesh etti.
Hava-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ
Atilla Ayçin, “Grev hakkÔmÔz ile
sonuç alacaôÔmÔz bir süreçte, iki
yÔla yakÔndÔr Hükümet ile Hava-õ÷
sendikasÔ arasÔnda süren toplu i÷
sözle÷me pazarlÔôÔ grev kapÔsÔna
dayanmasÔ nedeni ile, hava i÷ koluna hemen grev yasaôÔ getirildi.
Bu yasaôÔ kabul etmeyerek i÷ yava÷latarak cevap verdik. THY i÷çilerinin i÷lerine hemen hukuksuz
bir ÷ekilde son verildi. õ÷lerine
hukuksuz bir ÷ekilde son verilen
305 THY i÷çisi maôdur edildi. Arkada÷larÔmÔzÔn i÷lerine dönmeleri
dÔ÷Ôndaki seçenekleri kabul etmeyeceôiz” görü÷ünü dile getirdi.
30 May×s 2012
Q 2012 Memur Zamm× Yüzde 4+4
Olarak Aç×kland×: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maa÷larÔna 2012 yÔlÔ ve 2013 yÔlÔnda
yapÔlacak zam oranlarÔnÔ belirledi. 11 üyeden olu÷an Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda 2012
yÔlÔ memur ve emeklisinin zammÔ
yüzde 4+4, 2013 yÔlÔ zammÔ ise
3+3 olarak kabul edildi. Yüzde
4+4’lük zammÔn ardÔndan en dü÷ük memur maa÷Ô, bin 520 liraya
yükseldi. En yüksek devlet maa÷Ô
ise 786 lira arttÔ ve 10 bin 672 lira

oldu. Aile yardÔmÔ hariç en dü÷ük
devlet memuru maa÷Ônda yÔllÔk
artÔ÷ tutarÔ 112 lira olacak. Ortalama memur maa÷Ô halen 1.725 lira
düzeyinde. Buna göre ortalama
memur maa÷Ô yapÔlan zamla yÔlÔn
ilk 6 ayÔnda aylÔk 69 lira zam alacak. YÔlÔn ikinci yarÔsÔnda bu zam
tutarÔ 71 liraya yükselecek.
1 Haziran 2012
Q Bireysel Emeklilikte Yap×lan
Deäiçiklikler: Bireysel emeklilik
sisteminden erken çÔkan 450 bin
ki÷i dahil bir dizi te÷vik getiriliyor.
Bireysel emeklilik sisteminden 10
yÔlÔ doldurmadan çÔkan vatanda÷lar anapara dâhil toplam ödeme
üzerinden kesilen yüzde 15 gelir
vergisini geri alabilecek. Yeni sistemle vergi indirimi yerine devlet
katkÔsÔ getiriliyor. Devlet bireysel
emeklilik sistemine konulan paranÔn yüzde 25’i oranÔnda katkÔ
saôlayacak. Devlet katkÔ payÔna
ilk 3 yÔl boyunca dokunulmayacak, bu sürenin sonunda yüzde
15’lik, altÔncÔ yÔlÔn sonunda yüzde
35’lik, 10’uncu yÔlda yüzde 60’lÔk
kÔsÔm çekilecek. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkÔ
kazananlar ile bu sistemden vefat
veya maluliyet nedeniyle ayrÔlanlar, devlet katkÔsÔna hak kazanacak.
Q åç Kazalar× Yönünden Karnemiz Zay×f: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayÔtlarÔna göre,
2002 yÔlÔndan 201l’e kadar geçen
süre içinde meydana gelen i÷ kazalarÔnda 10 bin 804 ki÷i hayatÔnÔ kaybetti. SGK verilerine göre
ayrÔca, aynÔ yÔllar arasÔnda yurt
genelinde 735 bin 803 kaza meydana geldi.

Mart Dönemi SonuçlarÔ”na göre,
Türkiye’de kurumsal olmayan
nüfus geçen yÔlÔn aynÔ dönemine göre 1 milyon 312 bin ki÷ilik
artÔ÷la 73 milyon 326 bin ki÷iye,
kurumsal olmayan çalÔ÷ma çaôÔndaki nüfus ise 1 milyon 196 bin
ki÷i artarak, 54 milyon 438 bin
ki÷iye ula÷tÔ. 2012 yÔlÔ Mart döneminde, Türkiye genelinde i÷gücüne katÔlma oranÔ, geçen yÔlÔn
aynÔ dönemine göre 0.4 puanlÔk
azalÔ÷la yüzde 48.6 olarak gerçekle÷ti. Mart döneminde mevsim etkilerinden arÔndÔrÔlmÔ÷ istihdam
edilenlerin sayÔsÔnda bir önceki
döneme göre 66 bin ki÷ilik, i÷siz
sayÔsÔnda ise bin ki÷ilik artÔ÷ gözlendi. õstihdam oranÔ 0.1 puanlÔk
artÔ÷la yüzde 45 olarak belirlenirken, i÷sizlik oranÔ da deôi÷medi
ve yüzde 9.1 seviyesinde gerçekle÷ti.
18 Haziran 2012
Q 9 Bin Baä-Kur’luya 20 Bin Liral×k Basamak åyileçtirmesi:
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
2000 yÔlÔ öncesinde emekli olanlarÔn maa÷larÔnda iyile÷tirmeyi
öngören intibak düzenlemesinin
ardÔndan, önemli bir maôduriyeti gidermek için düômeye bastÔ. SGK, kamuoyunda ‘basamak
maôduru’ olarak bilinen 9 bin
236 Baô-Kur’luya geriye dönük
ödeme yapma kararÔ aldÔ. Karar
çerçevesinde, basamak maôdurlarÔna ‘satÔn aldÔklarÔ basamaklara’ göre 15-20 bin lira arasÔnda
toplu ödeme yapÔlacak. Basamak
sÔkÔntÔsÔ 9 yÔl önceye dayanÔyor.
2003 yÔlÔnda çÔkarÔlan 4956 sayÔlÔ
kanun ile Baô-Kur’lulara basamak
satÔn alma hakkÔ verildi.
21 Haziran 2012

15 Haziran 2012
Q åçsizlik, En Büyük Sorun Olma
Özelliäini Koruyor: Türkiye õstatistik Kurumu (TÜõK) HanehalkÔ õ÷gücü Ara÷tÔrmasÔ, “2012

Q åç Saäl×ä× ve Güvenliäi Kanunu
Kabul Edildi: ÇalÔ÷ma hayatÔnÔn
önceliklerinden olan i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôi alanÔnda ya÷anan ölümcül kazalar ve sakat kalan insan-

larÔmÔz, ülkemizin en büyük sorunu olarak deôerlendirilmi÷tir.
Uzun süredir bu alanda bir Kanunun olmamasÔ, bu konuya gösterilen ilgisizliôin bir göstergesidir.
Hükümet, geçte olsa, õ÷ SaôlÔ ve
Güvenliôi Kanunu’nu TBMM’sine
sevk etti ve kanayan bir yarayÔ sarmaya çalÔ÷tÔ. Kanun, i÷yerlerinde
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôinin saôlanmasÔ, mevcut saôlÔk ve güvenlik
÷artlarÔnÔn iyile÷tirilmesi için i÷veren ve çalÔ÷anlarÔn görev, yetki,
sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor. ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik, çalÔ÷ma hayatÔ açÔsÔndan çok
önemli bir düzenleme yapÔldÔôÔnÔ
belirterek, geli÷mi÷ ülkelerin böyle bir düzenlemeyi 1970’li yÔllarda yürürlüôe koyduôuna dikkati
çekti. Çelik, ‘’Bizde gecikmeli de
olsa bugün yasala÷mÔ÷ oluyor’’
dedi. Ülkemizde i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi alanÔnda Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) 2009 yÔlÔ verilerine göre; günde yakla÷Ôk 176 i÷
kazasÔ olmakta, i÷ kazasÔ sonucu
3 i÷çi hayatÔnÔ kaybetmekte ve 5
ki÷i i÷ göremez hale gelmektedir.
Bu rakamlarÔn yanÔ sÔra SGK istatistiklerine yansÔmayan, kapsam
ve kayÔt dÔ÷Ô i÷ kazalarÔ ve meslek
hastalÔklarÔ sonucu kayÔplar da
ayrÔca dikkate alÔnmalÔdÔr.
25 Haziran 2012
Q 200 Bin Yabanc× Kaçak åççi Çal×ç×yor: õstanbul Serbest Muhasebeci Mali Mü÷avirler OdasÔ’nÔn
hazÔrladÔôÔ rapora göre; yabancÔ
i÷çilerin çoôu kaçak olarak çalÔ÷Ôyor. Bir yÔlda kaçak olarak çalÔ÷an
yabancÔ i÷çi sayÔsÔ 200 bine ula÷tÔ. Raporda, bu i÷çilerin kayÔt dÔ÷Ô
ekonomi nedeniyle i÷verenlere
saôladÔôÔ haksÔz kazancÔn ise 15
yÔlda 22 milyar lirayÔ geçtiôi bildirildi. Kaçak i÷çiler ücret olarak da
ortalama 250 dolar civarÔnda bir
aylÔkla çalÔ÷Ôyor. 200 bin i÷çi üzerinden asgari ücret baz alÔnarak

yapÔlan hesaplamada i÷verenlerin
SGK primi ve gelir vergisinden
elde ettikleri haksÔz kazanç ayda
90 milyon liradan, yÔlda 1 milyar
lirayÔ a÷Ôyor.
30 Haziran 2012
Q Hak-åç åççiden Deäil, Bürokrasiden Destek Al×yor: HAK-õö’in
i÷çi üzerinde siyasi baskÔ kurarak, TarÔm-õ÷ sendikasÔndan Öz
Orman-õ÷ SendikasÔna geçmelerinin istenmesi büyük tepki ile
kar÷ÔlandÔ. Bunun son örneôi TarÔm õl Müdürlüklerinde ya÷andÔ.
TarÔm-õ÷ SendikasÔna üye i÷çilerin, i÷yerine noter getirilerek Öz
Orman-õ÷ SendikasÔna geçmeleri
yönündeki baskÔ, BakanlÔk önünde yapÔlan bir eylemle protesto
edildi. Protesto eyleminde konu÷an TarÔm-õ÷ Genel Ba÷kanÔ Bedrettin Kaykaç, BakanlÔk içinde bir
daire ba÷kanÔn talimatÔyla i÷yerine noter getirildiôini ve i÷çilerin
sendika deôi÷tirmeye zorlandÔôÔna dikkat çekti. TarÔm-õ÷ 51 yÔldÔr
örgütlü ve i÷çilerin özgür iradesini yansÔttÔôÔnÔ savunan Kaykaç,
i÷yerine noter çaôÔranlar hakkÔnda suç duyurusunda bulunacaklarÔnÔ kaydetti. Eylemde konu÷an
TÜRK-õö Genel Mali Sekreteri
Ergün Atalay, konuyu Ba÷bakan
Erdoôan’la görü÷eceklerini, bürokratlarÔn sendika dü÷manÔ tavÔrlarÔna sessiz kalmayacaklarÔnÔ
ifade etti. Atalay, “Eôer bizi anlamazlarsa on binlerle buraya gelir
tepkimizi gösteririz. Suskunluôumuz efendiliôimiz yanlÔ÷ anla÷ÔlmasÔn” diye konu÷tu.
Q Emekliler Günü Kutland×: 30
Haziran emekliler günü, emekli
platformu tarafÔndan ortakla÷a
kutlandÔ. SGK ToplantÔ Salonunda yapÔlan kutlamada konu÷an
SGK Ba÷kanÔ Fatih Acar, “Emeklilik gibi bir hakkÔn elde edilmesi
için i÷çi ve i÷verenlere çaôrÔ yaparak, sigortalÔ çalÔ÷manÔn Anayasal
bir hak olduôuna dikkat çekerek,

ya÷lÔlÔk ve emeklilik kutsal bir
deôerdir” dedi. ToplantÔnÔn koordinatörlüôünü yapan Türkiye
Emekliler Derneôi adÔna konu÷an genel ba÷kan KazÔm Ergün,
“Emeklilerin gelir ve aylÔklarÔndaki farklÔlÔklarÔ gidermeye yönelik 2000 öncesi dönem için
çözüm getirilmesine te÷ekkür
ediyoruz. AynÔ duyarlÔlÔôÔn 2000
sonrasÔ emekliler içinde hedeflenmesi, e÷itlik açÔsÔndan bir ihtiyaç
haline geldi. 1 Ekim 2008 sonrasÔ
dönemde emekli olanlara baôlanan emekli aylÔôÔ da, mutlaka iyile÷tirilmeli ve sosyal güvenlikte
adil bir aylÔk sistemi kurulmalÔdÔr” uyarÔsÔnda bulundu.
1 Temmuz 2012
Q Asgari Ücret Yüzde 6.09 Artt×: Halen brüt 886.50 lira asgari geçim indirimi ile birlikte net
701.14 lira olan asgari ücret, 1
Temmuz 2012 tarihinden itibaren yüzde 6.09 oranÔnda zamlanacak. Yeni zamla birlikte brüt
asgari ücret tutarÔ 940.50 liraya,
asgari geçim indirimi ile birlikte
net 739.79 lira olacak.
3 Temmuz 2012
Q Türkiye
Emekliler
Derneôi
(TÜED), 2012 yÔlÔ ikinci altÔ ayÔnda emekli aylÔklarÔna yapÔlacak
artÔ÷larÔ hesapladÔ. 2012 yÔlÔ Temmuz ayÔndan geçerli olacak i÷çi
ve Baô-kur emekli zamlarÔ, 5510
SayÔlÔ yasanÔn 55. Maddesi uyarÔnca, bir önceki 6 aylÔk dönemin
gerçekle÷en enflasyon oranÔ kadar olacak. Bu durumda; TÜõK’in
yaptÔôÔ hesaplamalara göre Ocak/
Haziran 2012 döneminde 6 aylÔk
enflasyon yüzde 1.95 oldu. Bu hesaplamalara göre; 5510 sayÔlÔ yasanÔn yürürlük tarihi olan Ekim
2008’den önce emekli olanlarÔn
en dü÷ük i÷çi emekli aylÔôÔnda
16.96 TL artÔ÷ alacak ve 868.93
TL’den 885.89 TL’ye çÔkacak.
Diôer taraftan, 674.69 TL olan
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en dü÷ük Baô-Kur esnaf emeklisi
aylÔôÔ 13.16 TL artÔ÷la 687.85 TL
olacak. 499.54 TL olan en dü÷ük
Baô-Kur tarÔm emeklisi aylÔôÔ da
9.75 TL artÔ÷la 509.29 TL olacak.
Emekli aylÔklarÔna yapÔlan artÔ÷larÔ deôerlendiren Türkiye Emekliler Derneôi Genel Ba÷kanÔ KazÔm Ergün, 2012 yÔlÔ birinci altÔ
ay tüfe artÔ÷ oranÔ yüzde 1.95’in
emeklilerin harcamalarÔndaki artÔ÷Ôn çok altÔnda olduôuna i÷aret
ederek, emeklilerin harcamalarÔnÔ temsil eden yeni bir geçinme
endeksinin planlanmasÔnÔn bir
ihtiyaç olduôuna dikkat çekti.
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Bu yapÔlmazsa, emeklilerin enflasyona kar÷Ô korunduôu iddiasÔ
gerçekçi deôil. Bir diôer önerimiz
ise, 2010 ve 2011 birinci altÔ aydaki gibi zamlarÔn bir bölümünün
seyyanen açÔklanmasÔdÔr.
4 Temmuz 2012
Q Emekli Ayl×klar×n× Haczedilmesi Zorlaçt×: 6353 sayÔlÔ Kanunla;
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafÔndan aylÔk baôlanan ancak bu
aylÔôÔ asgari ücretin altÔnda olan
ki÷iler (örneôin dul ve yetimler)
ile aylÔk geliri veya aile içindeki
gelir payÔ 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu-

na göre belirlenen asgari ücretin
vergi ve sosyal sigorta primi dÔ÷Ôndaki miktarÔnÔn 1/3’ünden az
olan ki÷ilerin Sosyal YardÔmla÷ma
ve DayanÔ÷mayÔ Te÷vik Kanunu
kapsamÔna alÔnarak bu ki÷ilere
yardÔm yapÔlabilmesine imkan
saôlanmasÔ ve Sosyal YardÔmla÷ma
ve DayanÔ÷mayÔ Te÷vik Fonundan
yapÔlan yardÔmlarla 65 Ya÷ÔnÔ Doldurmu÷ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatanda÷larÔna AylÔk
BaôlanmasÔ HakkÔnda Kanun gereôince verilen ya÷lÔlÔk ve özürlü
yardÔmlarÔ haczedilmeyecek mal
ve haklardan sayÔlmÔ÷tÔr.

ĄąÇĄNĄN KĄTAPLIĂI
Dr. Naci ÖNSAL

CESUR YENĄ DÜNYA
Aldous HUXLEY
Çeviren: Ümit Tosun • úthaki Yay×nlar× • ústanbul, May×s 2011

“Cesur Yeni Dünya” Ford’un milat ve mit kabul edildiôi Dünya Devletinin Ford’tan sonraki (FS) 632.
yÔlÔnÔ anlatmaktadÔr.
Aldous Huxley’in 1932 yÔlÔnda
yayÔmlanan kitabÔ bir ütopya mÔdÔr,
yoksa Ford’u ve tüketim toplumunu
hicveden bir fantazi mi?
Yeni Dünya Düzeninde kadÔnlarÔn döllenmesi yasak ve ayÔptÔr,
annelik ve babalÔk, pornografik birer kavram olarak görülmektedir.
2 milyar insan doômamÔ÷, kuluçka
makinelerinde üretilmi÷tir. Alfa ve
Beta sÔnÔflarÔnÔn altÔnda Gama, Delta
ve Epsilon alt sÔnÔflarÔ bulunmaktadÔr. Uykuda eôitilen bu insanlar
daima mutludur. Ölümlüdürler ama
ya÷lanmalarÔ engellenmi÷tir. Soma
tabletleri her derde devadÔr. Herkes
herkes içindir.
KitabÔn kahramanlarÔndan Bernand ve Helmholtz oldukça deôi÷ik
hissetmektedirler. Bernard’Ôn sorunu yapay kanÔna alkol karÔ÷mÔ÷ olmasÔdÔr.
Dünya Devleti 10 bölgeden meydana gelmektedir. Her bölgenin

YENGEÇ GEMĄSĄ
Takici KOBAYAąĄ
Yordam Kitap • Haziran 2010

Hakko-Maru, 3000 ton aôÔrlÔôÔnda 60 metre uzunluôunda bir gemi,
1890’larda hastane gemisi olarak
yapÔlmÔ÷ ve Japon-Rus sava÷Ônda
kullanÔlmÔ÷. Sonra özel bir ÷irkete
satÔlmÔ÷. Sonra da yengeç avlayan,
avladÔôÔ yengeçleri konserve haline

ba÷Ônda bir yerel dünya denetçisi
bulunmaktadÔr. Dünya Devletinin
elektrikli tellerle ayrÔlmÔ÷ Vah÷i AyrÔ
bölgelerinde az sayÔda vah÷i insan
ya÷amaktadÔr. Bu vah÷iler eski kültürü sürdürmektedir. Evlenmekte,
çocuk yapmakta ve din inancÔ ta÷ÔmaktadÔr.
Vah÷i AyrÔbölge’den gelen John
bir çifle÷menin istenmeyen kaza çocuôudur. Annesi onu vah÷i bölgede
doôurmu÷ ve büyütmü÷tür. John’
Vah÷i AyrÔbölge’den Bernand tarafÔndan medeniyete getirilir. Uyum
saôlayamaz.
Denetçi ile aralarÔnda geçen konu÷mada Vah÷i (John) “Ben TanrÔyÔ
istiyorum, ÷iir istiyorum, günah istiyorum” der.
Denetçi, bütün bu kavramlarÔ
bilmektedir. Vah÷iye “Siz mutsuz
olma hakkÔnÔ istiyorsunuz, eklemek
gerekirse; ihtiyarlama, çirkinle÷me
ve iktidarsÔz kalma hakkÔnÔ da istiyorsunuz, frengi ve kansere yakalanma haklarÔnÔ, açlÔktan nefesi kokma
hakkÔnÔ, sefil olma hakkÔnÔ, sürekli
yarÔn ne olacak korkusu içinde ya÷a-

ma hakkÔnÔ, tifoya yakalanma hakkÔnÔ ve her türden aôza alÔnmaz acÔyla
i÷kence çekerek ya÷ama hakkÔnÔ da
istiyorsunuz” der.
Vah÷i, “Hepsini istiyorum” cevabÔnÔ verir. KitabÔn sonunda Vah÷i
kendini asarak kurtulur.
Huxley’in õkinci Dünya Sava÷Ô
öncesinde gördüôü toplum karma÷asÔ kar÷ÔsÔnda duyduôu endi÷e ve
tepkilerin ürünü olarak görülen kitap; birey, toplum ve özgürlükler
ili÷kileri üzerinde dü÷ünenler için
okunmasÔ gereken bir eser.

getiren bir fabrika haline getirilmi÷.
Gemide 300 i÷çi çalÔ÷Ôyor.
Gemi, yolcu veya yük gemisi olmadÔôÔ için Deniz KanunlarÔna; tam
anlamÔyla fabrika olmadÔôÔ için de
Fabrika õ÷letim KanunlarÔna tabi
deôildir. Gemiyi ÷irketin atadÔôÔ
bir ÷ef ile onun kahyasÔ yönetiyor.
Kaptan’Ôn sözü geçmiyor.
õ÷çiler çok kötü ko÷ullar altÔnda,
verilen kalitesiz yemekleri yiyerek
günde 16 saat çalÔ÷Ôyorlar. Kahya
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her fÔrsatta i÷çileri dövüyor. Yorgunluk ve bakÔmsÔzlÔktan i÷çiler ölüyor.
Ancak uygulama deôi÷miyor. Hedef
daha çok av, daha çok konserve.
õ÷çilere Japonya’ya hizmet ettikleri ve daha çok çalÔ÷malarÔ anlatÔlÔyor.
FÔrtÔnalÔ bir günde yengeç avlayan filikalardan biri kayboluyor.
OnlarÔ bir Rus gemisi kurtarÔyor.
Ruslar, onlara niçin kötü ko÷ullarda
olduklarÔnÔ, proletaryayÔ, kapitalizmi anlatÔyor. õ÷çiler gemilerine dön-

düklerinde bir grev denemesinde
bulunuyorlar. öef, gemiyi koruyan
hücumbotu çaôÔrÔyor. Askerler i÷çileri “Rus taklitçisi vatan hainleri” diyerek dövüyorlar. 9 eleba÷ÔnÔ alarak
götürüyorlar.
öef’in ve kahyasÔnÔn baskÔsÔ artÔyor. Ancak i÷çiler de olup bitenlerden bileniyorlar. õkinci kez grev
yapÔlÔyor. Bu grevde hepsi birlikte
hareket ediyorlar. Sonunda ÷ef greve
neden olduôu için ÷irketten atÔlÔyor.
Bu hikayenin anlatÔldÔôÔ roma-

ÇASGEM TARĄHĄ (1955-2011)
Dr. Erdem CAM
Çal×üma ve Sosyal Güvenlik Eùitim ve Araüt×rma Merkezi • Nisan 2012
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Erdem Cam’Ôn bu çalÔ÷masÔ 2008
yÔlÔnda yayÔmlanmÔ÷tÔ. Bu ikinci baskÔsÔ, son dört yÔldaki geli÷meleri de
içeriyor.
KurumlarÔn anla÷ÔlÔp yorumlanmasÔnda kurum tarihinin büyük
önemi bulunmaktadÔr. ÇalÔ÷ma ve
Sosyal Güvenlik Eôitim ve Ara÷tÔrma Merkezi’nin (ÇASGEM) kurulu÷u 1955 yÔlÔdÔr.
ÇASGEM, YakÔn ve Ortadoôu
ÇalÔ÷ma Enstitüsü olarak UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü’ne (ILO) baôlÔ
bir yapÔ içinde kurulmu÷tur.
Erdem Cam, kurulu÷un tarihini
be÷ bölümde incelemi÷.
1. Enstitü’nün kurulu÷u ve
õstanbul’da geçirmi÷ olduôu
uluslararasÔ dönem (19551959).
2. õstanbul’da geçirmi÷ olduôu
ulusal dönem (1960-1972).
3. Ankara’da geçirmi÷ olduôu
dönem (1972-1985).
4. Enstitü kimliôi terkedilerek
YakÔn ve Ortadoôu ÇalÔ÷ma
Eôitim Merkezi (YODÇEM)

olarak
geçirdiôi
(1985-2003).

dönem

5. ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
Eôitim ve Ara÷tÔrma Merkezi
(ÇASGEM) olarak geçirdiôi
dönem (2004-2011).
Kitapta bu be÷ bölümün hikayesi, statüler, çalÔ÷ma yöntemleri, örgütsel
yapÔ, eôitim ve ara÷tÔrma
faaliyetleri ayrÔ ayrÔ anlatÔlmÔ÷. Eklerde de ÇASGEM
Mevzuat Listesi, Türkiye
Hükümeti ile ILO arasÔnda Türkiye’de Bir ÇalÔ÷ma
Enstitüsü
KurulmasÔna
Müteallik 13 SayÔlÔ Ek
Antla÷ma, Te÷kilat Kanununa yer verilmi÷.
Kitap, yazÔlar, programlar ve resimler ile zenginle÷tirilmi÷. Sabahattin
Zaim, Nevzat YalçÔnta÷,
Orhan Tuna, Ekmel Zadil,
Metin Kutal, Nusret Ekin,
Toker Dereli, Mehmet
Oluç, Süleyman Barda, Turan Yazgan, Kemal Oôuz-

nÔn adÔ “Yengeç Gemisi” yazarÔ
Japon proleter edebiyatÔnÔn öncülerinden Takici Kobaya÷i. 2009 yÔlÔnda çizgi roman haline getirilmi÷.
Manga’la÷tÔrmayÔ Variety Art Works
yapmÔ÷. Manga, Japon çizgi romanlarÔna verilen genel isim. Manga
kelimesi 18. yüzyÔldan günümüze
kullanÔlmaktadÔr.
õlgisiz ve resim kelimelerinin birle÷mesinden olu÷mu÷tur. Resimler
anime çizim sanatÔ ile çizilir. Ancak
animeye göre daha abartÔlÔdÔr.

man, Feridun Ergin, Selçuk Özçelik,
Ahmet KÔlÔçbay gibi HocalarÔmÔn
isimlerini görmek beni ayrÔca duygulandÔrdÔ. Ahirete göçmü÷ olanlarÔ
rahmet ve saygÔ ile ya÷amakta olanlarÔ saygÔ ve iyi dileklerimle anÔyorum.
Türkiye’nin emek ve çalÔ÷ma ya÷amÔ tarihi incelenmeye devam edildikçe satÔr aralarÔ da dolmaya devam
edecektir. Bu kitap i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi eôitimlerinin tarihini yazacaklar için önemli bir kaynak.

TÜRK-åæ'in, 60 y×ll×k tarihi, ayn× zamanda
Türkiye iççi s×n×f× tarihidir. Mücadelelerle dolu onurlu
geçmiçini, temsil ettiäi kitlenin ve emeäe gönül
verenlerin duyarl×l×ä× ve mücadele azmine borçludur.
“31 Temmuz 1952 yÔlÔnda kurulan TÜRK-õö, 60’ncÔ ya÷Ôna girmenin onurunu ya÷amaktadÔr.
TÜRK-õö’in 1950’ler Türkiyesi’nde büyük zorluklar içinde inançlÔ i÷çi liderleri tarafÔndan ba÷latÔlan
yolculuôu, i÷çi ve emek kavramlarÔnÔn tanÔmlanmasÔnda ve bunlarÔn toplumsal üretim içindeki konumunun
belirlenmesinde birincil rolü oynamÔ÷tÔr.
Emeôin hak ve çÔkarlarÔnÔn geli÷tirilmesi ve bu konuda toplumsal bilincin olu÷turulmasÔ mücadelesinin
tek adresi olan TÜRK-õö, sosyal devlet anlayÔ÷ÔnÔn olu÷masÔ ve geli÷tirilmesi sürecinde zor ve me÷akkatli
yollarÔ inançla katetmi÷tir.
TÜRK-õö, kurulduôu günden bu yana emeôin, sermaye kar÷ÔsÔndaki konumunun güçlendirilmesi
mücadelesi vermi÷, bu mücadele, sosyal haklara dayalÔ bir yönetim anlayÔ÷ÔnÔn yerle÷mesi ve özgürlükler
mücadelesinin bir parçasÔ olmu÷tur. TÜRK-õö, bu amaçla yapÔlan her türlü giri÷imin öncüsü olmu÷tur.
TÜRK-õö, emek ve demokrasi arasÔnda sÔkÔ bir baô olduôunun bilincindedir. Türkiye ekonomik bakÔmdan
büyürken, emeôin bu büyümeden hak ettiôi oranda pay almasÔ, ancak demokrasi içerisinde mümkündür.
Türkiye’nin ya÷adÔôÔ sosyal sorunlar demokratik deôerleri içselle÷tiremeyen hükümet anlayÔ÷larÔnÔn
ve sermaye gruplarÔnÔn uygulamalarÔyla ilgilidir. SorunlarÔn çözüm yolu sosyal politika uygulamalarÔnÔn
yaygÔnlÔk kazanmasÔndan geçmektedir. Sosyal hak ve özgürlüklerin yaygÔnla÷masÔ aynÔ zamanda toplumsal
barÔ÷Ôn geli÷mesi için de önemli fÔrsat yaratÔr.
TÜRK-õö, ekonomik kalkÔnmanÔn dengeli bir toplumsal yapÔ ile birlikte sürdürülmesinin ülke açÔsÔndan
sadece maddi deôil, manevi olarak dayanÔ÷ma ve birliktelik gücü yaratacaôÔna inanmaktadÔr.
Sendikal haklarÔn özümsenmediôi, sosyal hak ve özgürlüklerin sermaye tarafÔndan engellendiôi ve
hükümetlerin aynÔ anlayÔ÷Ô Ôsrarla hayata geçirmeye çalÔ÷tÔôÔ bir ülkede demokrasinin geli÷mesi mümkün
deôildir. Hükümetlerin, sadece i÷veren çÔkarlarÔnÔ gözettiôi bir ülkede toplumsal barÔ÷tan söz edilemez.
ÇatÔ÷ma deôil, diyalog ve uzla÷ma kültürünün hakim olduôu bir ülkede, sorunlarÔn içindeki çözümler
daha belirgin hale gelecek, mücadelenin içinde var olan müzakere tohumlarÔ böyle bir ortamda ye÷erme
imkanÔ bulacaktÔr.
Ülkemiz bugün maalesef kÔdem tazminatÔ ba÷ta olmak üzere i÷çi hareketinin zaten kÔsÔtlÔ olan temel
kazanÔmlarÔna göz dikildiôi bir süreçten geçmektedir. Bu süreç toplumda gerilimleri artÔracak yeni sosyal
çatÔ÷ma alanlarÔ yaratarak ülkenin huzurunu daha da bozacak tohumlarÔ içinde barÔndÔrmaktadÔr. TÜRK-õö,
emeôi ve kazanÔmlarÔnÔ göz ardÔ eden, sadece sermaye kesiminin çÔkarlarÔnÔ yansÔtan arayÔ÷lara kar÷Ô her türlü
mücadeleyi verecektir.
TÜRK-õö’in, 60 yÔllÔk tarihi, aynÔ zamanda Türkiye õ÷çi SÔnÔfÔ tarihidir. TÜRK-õö, mücadelelerle dolu onurlu
geçmi÷ini, temsil ettiôi kitlenin ve emeôe gönül verenlerin duyarlÔlÔôÔ ve mücadele azmine borçludur. AynÔ
duyarlÔlÔk ve mücadele azmi, bugün kar÷Ô kar÷Ôya bulunduôumuz aôÔr sorunlarÔn emek lehine çözümlenmesinde
de aktif hale gelecek ve insan onuruna yakÔ÷Ôr bir ya÷am kültürü ülkemize egemen olacaktÔr. Hiç ku÷kusuz,
emeôin hak ve kazanÔmlarÔ, 19 yüzyÔlÔn köhnemi÷ anlayÔ÷larÔna terkedilmeyecektir.
TÜRK-õö bundan böyle de daha çok demokrasi, barÔ÷, özgürlük, ekmek için mücadelesine devam edecektir.
Kurulu÷umuzun 60’ncÔ yÔlÔnÔn ba÷ta TÜRK-õö topluluôu olmak üzere tüm çalÔ÷anlara ve ülkemize hayÔrlÔ
olmasÔnÔ diliyor, TÜRK-õö’i kuran ve bugünlere getiren tüm emekçilere te÷ekkürü bir borç biliyoruz.”

TÜRK-Ąą Yönetim Kurulu

TÜRK-úû ve BAøLI SENDúKALAR
TÜRK-úû

18

14
DOKGEMú-úû
Genel Baükan: H. NECúP NALBANTOøLU
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Genel Baükan: OSMAN GÜRSU
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Tel: (312) 213 34 44 (pbx) • Faks: (312) 213 34 30

17

21

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

01

1

ORMAN-úû
Genel Baükan: BAKú YÜKSEL
Özveren Sokak No. 19 Maltepe / ANKARA
Tel: (312) 229 10 56-59 • Faks: (312) 229 21 15

01

2

TÜRKúYE MADEN-úû
Genel Baükan: NURETTúN AKÇUL
Strasburg Cad. 7/4-5 S×hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 73 55-56-57 • Faks: (312) 229 89 31

02

3

02
GENEL MADEN-úû
Genel Baükan: EYÜP ALABAû
Mithatpaüa Mah. Nizam Cad. ûemsi Denizer Sk. No. 18
Tel: (372) 251 44 77 • Faks: (372) 253 66 35 ZONGULDAK

22

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

17

4

03
PETROL-úû
Genel Baükan: MUSTAFA ÖZTAûKIN
Altunizade Mah. Kuübak×ü× Sok. No. 25 Üsküdar / úSTANBUL
Tel: (216) 474 98 70 (10 Hat) • Faks: (216) 474 98 67 - 474 92 38

23

TÜMTúS
Genel Baükan: KENAN ÖZTÜRK
únkilap Cad. No. 35/1-2 Aksaray / úSTANBUL
Tel: (212) 530 07 43 • Faks: (212) 588 26 20

18

5

04
24

DEMúRYOL-úû
Genel Baükan: ERGÜN ATALAY
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 5 ANKARA
Tel: (312) 231 80 30-31 • Faks: (312) 231 80 32

19

6

TEKGIDA-úû
Genel Baükan: MUSTAFA TÜRKEL
Konaklar Mah. Faruk Nafiz Çaml×bel Sok. No. 5
4. Levent / úSTANBUL
Tel: (212) 264 49 96 (4 Hat) • Faks: (212) 278 95 34
ûEKER-úû
Genel Baükan: úSA GÖK
Karanfil Sokak No. 59 Bakanl×klar / ANKARA
Tel: (312) 418 42 73-74 • Faks: (312) 425 92 58

05
25

TÜRKúYE DENúZCúLER
Genel Baükan: HASAN PEKDEMúR
R×ht×m Cad. Denizciler Sok. No. 7 Tophane / úSTANBUL
Tel: (212) 292 90 81 (7 Hat) • Faks: (212) 244 52 21

20

7

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

06
26

HAVA-úû
Genel Baükan: ATúLAY AYÇúN
úncirli Cad. Volkan Apt. 68/1-2-3-4 Bak×rköy / úSTANBUL
Tel: (212) 660 20 95 (5 Hat) • Faks: (212) 571 90 51

27

LúMAN-úû
Genel Baükan: ÖNDER AVCI
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 4/5 S×hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 74 18 • Faks: (312) 230 24 84

28

TÜRKúYE HABER-úû
Genel Baükan: VELú SOLAK
Kültür Mah. Yüksel Cad. No. 38 Yeniüehir / ANKARA
Tel: (312) 444 1992 • Faks: (312) 434 57 04

29

SAøLIK-úû
Genel Baükan: HASAN ÖZTÜRK
Hedef Sok. No. 5 An×ttepe / ANKARA
Tel: (312) 231 80 45 • Faks: (312) 230 23 96

30

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

26

31

TGS
Genel Baükan: ERCAN úPEKÇú
Bas×n Saray× Kat. 2 Caùaloùlu / úSTANBUL
Tel: (212) 514 06 94-96 • Faks: (212) 511 48 17

27

32

TÜRKúYE BELEDúYE-úû
Genel Baükan: NúHAT YURDAKUL
Necatibey Cad. No. 59 K×z×lay / ANKARA
Tel: (312) 231 83 43-45 • Faks: (312) 232 08 74

28

33

34

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

35

HÜR-úû
Genel Baükan: YAKUP Ö. LATúFOøLU
ûehit Necdet Alt×nok Sok. No. 3 Lefkoüe / KKTC
Tel: (0.392) 227 71 56 • Faks: (0.392) 227 52 53

8

9

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

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

07
DERú-úû
Genel Baükan: MUSA SERVú
Ali Nihat Tarlan Cad. Ertaü Sok. No. 4 (Ardil úü Merkezi) Kat: 3
Tel: (216) 572 90 50-51-52 • Faks: (216) 572 90 53 Bostanc×/úST.
AøAÇ-úû
Genel Baükan: MÜRSEL TAûÇI
Necatibey Cad. No. 20/22-23 S×hhiye / ANKARA
Tel: (312) 229 53 95 - 229 08 27 • Faks: (312) 231 52 19

08

10

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

09

11

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

10

12

13

11
BASúSEN
Genel Baükan: METúN TúRYAKúOøLU
Altunizade Mah. Kuübak×ü× Cad. No. 15 Üsküdar / úSTANBUL
Tel: (216) 651 48 60 (8 hat) • Faks: (216) 651 48 38
BASS
Genel Baükan: TURGUT YILMAZ
Ç×nardere Mah. Ankara Cad. No. 63/2 Pendik / úSTANBUL
Tel: (216) 598 30 30 - 598 34 30 • Faks: (216) 598 14 14

11

14

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

12

15

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

12
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13
TÜRK METAL
Genel Baükan: PEVRUL KAVLAK
Beütepeler Mah. Yaüam Cd. 1. Sok. No. 7/A Söùütözü/ANKARA
Tel: (312) 292 64 00 (30 hat) • Faks: (312) 284 40 18

www.turkis.org.tr
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