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Mücadeleyle Mücadeleyle 
Geçen 60 Y l Geçen 60 Y l 
ve Sorunlarve Sorunlar
31 Temmuz 1952 y l nda kurulan TÜRK- , bu y l 
60’ nc  y l na ula man n onurunu ya amaktad r.
TÜRK- ’i kuran ve bugünlere getiren herkese
TÜRK-  toplulu u ad na te ekkür ediyorum.
TÜRK- , 60 y ld r büyük zorluklar  gö üsleyerek 
verdi i ekmek, bar , özgürlük mücadelesini 
yükselterek devam edecektir.

––––  ––––

Çal ma ya am  sorunlu bir dönemden geçmektedir. 
Bir tarafta Toplu  li kileri Yasas  ç kar lamad  için 
yüzlerce i yerine toplu sözle me yetkisi verilmemekte, 
di er tarafta Ulusal stihdam Stratejisinin emek 
kar t  hükümleriyle alakal  kimi bakanlar n bizzat 
yürüttü ü sermaye kaynakl  bir lobi faaliyeti 
yo unla t r lmaktad r. Tüm bunlar yetmezmi  gibi 
havac l k i  koluna grev yasa  getiren hüküm bizimle 
hiç alakas  olmayan bir torba yasan n birinci maddesi 
halinde Meclis gündemine getirilmi  ve tasar  jet h z yla 
genel kurula indirilip yasala t r lm , Cumhurba kan  
da an nda onay vermi tir.

––––  ––––

Toplu  li kileri Yasa Tasar s , Bakanl ktan ç kt  
haliyle i çi, i veren ve hükümet kesimleri olarak 
üzerinde yo un çal ma yapt m z ve k smi mutabakat 
sa lad m z bir metindir. Ama bu metne Bakanlar 
Kurulu a amas  ve Meclis Komisyonlar  a amas nda 
yo un müdahaleler olmu , metin TBMM Genel Kurul 
gündemine getirildikten sonra da üzerinde müzakereler 
devam etmi tir. Ancak metin “kimi çevrelerin” onay n  
yine de alamam  olmal  ki, yasala mam , nihayet 
TBMM kapanm t r.

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , yasa ç kmad  
için i  kolu istatistiklerini yay nlamam , bu durum 
toplu i  sözle mesi sürecini t kam , birçok i yerinde 
binlerce i çimizin ma duriyetini beraberinde 
getirmi tir.

ba yaz



Mustafa KUMLU Genel Ba kan

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  ile konuya ili kin 
görü melerimiz devam etmektedir. Umuyoruz ki 
soruna en k sa zamanda bir çözüm bulunacakt r.

––––  ––––

K dem tazminat  konusu ile Toplu  li kileri Yasa 
Tasar s ’n n yak n bir ili ki içinde oldu unu söylemek 
yanl  olmayacakt r. Çünkü sermaye kesiminin bir 
bölümünün söz konusu yasa ile k dem tazminat n , 
esnek çal ma biçimlerini, özel istihdam bürolar na 
i çi kiralamaya yetkisi verilmesini, asgari ücretin 
bölgeselle tirilmesini ili kilendirdi i ve tüm bunlar n 
birlikte ele al nmas  gerekti ini de i ik ortamlarda ve 
kimi zaman da bas nda ifade etti i malumumuzdur. 
Hükümetteki kimi bakanlar n da ayn  yakla ma sahip 
oldu u ve bu yakla m n bir ürünü olarak son günlerde 
kamuoyunu me gul eden k dem tazminat na ili kin 
tasla  bas na s zd rd klar  art k ilgili herkesin dile 
getirdi i bir konu haline gelmi tir.

Bilinmelidir ki, hiç kimse TÜRK- ’i böyle bir kumpas 
içinde göremeyecektir. Verilemeyen toplu i  sözle mesi 
yetkisinin yaratt  sorunlar  kullanarak hiç kimse 
TÜRK- ’i k dem tazminat  ba ta olmak üzere di er 
emek kar t  hükümlere raz  edemeyecektir. TÜRK-

, hiçbir zaman “ölümü gösterip s tmaya raz  etme” 
politikas na pabuç b rakmam t r ve bundan böyle de 
b rakmayacakt r.

––––  ––––

Bu y l ILO’da kurulu undan beri ya anmam  bir 
hadise gerçekle mi tir. ILO’da Aplikasyon Komitesi 
her y l oldu u gibi bu y l da ihlalleri görü mek üzere 
toplanm t r. Toplant larda, komitenin i veren taraf , 
uzmanlar komitesi raporunda yer alan grev hakk yla 
ilgili ifadelerin örgütlenme hakk n  kapsayan 87 
say l  ILO sözle mesi ile uyu mad n , bu konunun 
Uzmanlar Komitesi Raporunda de il, uluslararas  adalet 
divan  nezdinde konu edilebilece ini savunmu , bu 
gerekçeyle grev hakk  ile ilgili yorumlar n yer ald  
vakalar  görü meyece ini ifade etmi tir.

veren grubunun itiraz n n ard ndan toplanan i çi 
grubu, oy birli iyle i verenlerin bu giri imini kabul 
etmeme karar  alm , ancak, daha sonra yap lan 
Aplikasyon Komitesi toplant s na, sadece i çi ve 
hükümet gruplar n n temsilcileri kat lm t r. çi grubu 
sözcüsü, Aplikasyon Komitesi’nin gündeme almas n  
istedi i 25 ülkeyi aç klam , Türkiye’nin de yer ald  
bu liste, toplant ya i veren grubunun kat lmamas  
nedeniyle onaylanamam t r.

Toplant larda baz  hükümet temsilcileri de i veren 
grubu gibi Komite’nin çal ma sisteminin gözden 
geçirilmesine ihtiyaç oldu unu söylemi tir. çi ve 
i veren aras nda uzla man n sa lanamamas  üzerine 
ortaya görü ülecek ülkeler listesi ç kar lamam , 
sonuçta i veren grubunun istedi i olmu  ve hiçbir 
ülkenin Aplikasyon Komitesi’nde görü ülmeyece i 
aç klanm t r.

Böylece, i verenlerin art rd  küresel bask , üçlüyap s  
ile i çilerin, temel hak ve özgürlükler konusunda her 
zaman referans ald  ILO ve özellikle Aplikasyon 
Komitesinde de çok aç k bir ekilde hissedilmi tir.

––––  ––––

Hava i  kolunun grev yasa  kapsam na al nmas , bir 
demokrasi ay b d r. Bu talep, Toplu  li kileri Yasas  
görü ülürken gündeme getirilmi  ve hatta bakanl n 
haz rlad  baz  metinlerde de yer alm t r. Ancak 
yap lan müzakereler sonucunda bu konunun yasada 
yer almamas  konusunda görü  birli ine var lm t r. 
Meclisteki son tasar da hava i  kolu grev yasa  
kapsam  içinde de ildir. Buna ra men, Çal ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan  ba ta olmak üzere sosyal 
diyalog ortam n n tüm taraflar  üç milletvekilinin 
verdi i yasa teklifi ile by pass edilmi tir. Grev yasa  
süreciyle birlikte THY’de yap lan eylem sonucunda 
305 i çimizin i ine son verilmi tir. TÜRK-  yönetimi, 
süreci, ba ndan itibaren an an izlemi , yap lan 
eylemlere bölgesel olarak her türlü destek verilmi tir. 
TÜRK-  Yönetim Kurulu, çe itli bakan ve ba bakan 
yard mc lar yla yapt klar  görü menin ard ndan THY 
Yönetim Kurulu Ba kan  ile de konuyu görü mü , 
Yönetim Kurulu Ba kan , THY sözle mesinin 
ba tlanmas n n ard ndan i ten at lan i çilerin 
durumunun görü ülebilece ini belirtmi tir. Konuyla 
ilgili süreç ve görü meler devam etmektedir. Dile imiz 
305 i çinin ma duriyetine son verilmesidir.
TÜRK- , Hava i  koluna getirilen grev yasa n n Toplu 

 li kileri Kanunu’nun ilgili maddesiyle kald r lmas  
için her türlü giri imde bulunacakt r.

TÜRK- , havac l k hizmetlerine grev yasa  
getirilmesi ve Türk Hava Yollar  çal anlar n n i ten 
ç kar lmas n  ILO Aplikasyon Komitesi çi Grubunda 
dile getirmi tir. Ayr ca kurulu u gerçekle en ve 140 
ülkeden 50 milyon çal an  temsil eden IndustiALL 
kongresinde de TÜRK- ’in giri imleri sonucunda 
havac l k hizmetlerine getirilen grev yasa na kar  
Türkiye’de verilen mücadeleye destek karar
ç km t r.



TÜRK-  Yönetim Kurulu, 
Türk Hava Yollar ’nda i ten 
ç kar lan 305 i çinin durumu 

ve k dem tazminat  ile ilgili bas na 
ve kamuoyuna s zd r lan bilgilere 
ili kin bir bas n toplant s  düzenledi. 
11 Temmuz 2012 günü stanbul’da 
TÜRK-  1. Bölge Temsilcili inde 
düzenlenen toplant da, Genel Ba -
kan Mustafa Kumlu özetle unlar  
söyledi:

“Buraya gelmeden önce, saat 
09.00’da THY Yönetim Kurulu Ba -

kan  Hamdi Topçu’yu TÜRK-  Yö-
netim Kurulu olarak ziyaret ettik. 
Görü mede, i ten at lan 305 i çi-
mizin i e iade konusunu görü tük. 
Ayr ca THY çal anlar n n yürürlük 
tarihi 1 Ocak 2011 olan toplu i  
sözle mesi süreçlerini de erlendir-
dik. TÜRK-  Yönetim Kurulu, hava 
ta mac l  i koluna getirilen anti 
demokratik grev yasa n n ard n-
dan i yerinde ba layan eylemlili i 
ve ya anan süreci tüm ayr nt lar y-
la takip etmi , ilk günden itibaren 

THY yetkilileri ile görü meler yap-
m , Hükümet nezdinde de çe itli 
görü melerde bulunmu tur. Yap lan 
eylemlere TÜRK-  Bölge Temsilci-
li imiz nezdinde üye sendikalar m z 
destek vermi , TÜRK-  hava i çisi-
nin bu hakl  mücadelesinin yan nda 
yer alm t r.

Bugün yapt m z görü mede ise 
Say n 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 
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TÜRK-  Bas n Toplant s  DüzenlediTÜRK-  Bas n Toplant s  Düzenledi

Kumlu: “K dem tazminat  konusunda Hükümetin 
sermaye yanl s  tavr  bar , huzur 
getirmeyecektir. Bu ülkede sadece sermaye 
yoktur, emek de vard r. Bu ülke emekçilerin 
al nteri üzerinde yükselmektedir. Sürekli 
sermayenin talep ve isteklerinin dikkate 
al nd  bir Türkiye’de toplumsal bar tan 
bahsedilemez.”
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ile ilgili müzakerelerde bulunduk. 
Say n Hamdi Topçu, öncelikle toplu 
i  sözle mesinin ba tlanmas  gerek-
ti ini, ondan sonra i ine son verilen-
lerle ilgili görü ülebilece ini belirtti. 
Bizim talebimiz her ne olursa olsun 
i ten at lan 305 i çimizin i e iadesi-
nin sa lanmas d r. Bu konudaki giri-
imlerimizi sürdürece iz.

Gündemimizdeki bir di er konu 
da k dem tazminat  meselesidir. 
“K dem tazminat ” tart malar yla 
ilgili 15 Temmuz 2011’de ve 19 Ey-
lül 2012’de iki ayr  bas n toplant s  
düzenledik. Bugün düzenledi imiz 
bas n toplant s nda da bu konuya 
bir kez daha yer vermek durumun-
da kald k. Çünkü yaz l  ve görsel 
medyada, k dem tazminat yla ilgili 
bir haber furyas  daha ba lad . Ay-
lardan beri kimi zaman bir Say n Ba-
kan m z n aç klamas , kimi zaman 
bir bakanl m z n çal mas  eklin-
de kamuoyu defalarca bu konu ile 
me gul edildi. Son olarak da, ‘K dem 
Tazminat n n çinin Bireysel Hesa-
b na Yat r lmas  Hakk nda Kanun 
Tasar s ’ ba l kl  bir metin tart l-
maya ba land .

Hemen belirteyim bu metin, i çi, 
i veren, hükümet aras nda olmas  
gereken sosyal diyalo un bir ürünü 
olarak, yani resmi olarak bize iletil-
medi. Bu metni de t pk  di er metin-
lerde oldu u gibi gazetelerden oku-
duk, inceledik.

Biz burada ciddi hak kay plar  
bar nd ran bu metnin içeri ini tar-
t mayaca z. Dikkat çekmek iste-
di imiz konu, k dem tazminat  gibi, 
geni  emekçi kitlelerini yak ndan il-
gilendiren bir konuda, aylardan beri 
de i ik bakanlar n akl na geldi i 
gibi konu mas d r. De i ik bakan-
l klardan s zd r lan de i ik metinler-
le ‘al t rmak’ ad na kamuoyu dima-

n n alt üst edilmesidir.

Bilgi kirlili i bizzat Hükümet 
eliyle yarat lmaktad r. Hükümetin 
yapmak istediklerinin hangi metin-

de yer ald n n ayr m na art k hiç 
kimse varamamaktad r.

K dem tazminatlar  konusu 1962 
y l ndan beri i verenlerin ve hükü-
metlerin gündeminde olmu tur. -
veren kesimi, ‘güvencesiz, ucuz ve 
maliyetsiz’ emek özlemiyle y llardan 
beri bu konuyu s cak tutmaya çal -
m t r. Hükümetler de f rsat bulduk-
ça konu üzerinde yo unla makta, 
kamuoyunu bu fikre al t rmaya ça-
l maktad r. Ancak bu konuda gün-
deme getirilen önerilerin tümü, ne 
kadar ‘iyi’ ya da ‘güzel’ gösterilmeye 
çal lsa da her zaman bu hakk  bu-
damaya yönelik olmu tur, olmaya 
devam etmektedir.

çilerin ve TÜRK- ’in bu konu-
daki tavr  aç k ve nettir. Konunun 
sürekli gündemde tutulmas  nede-
niyle TÜRK- , 2003 y l nda topla-
nan 19. Genel Kurulunda k dem taz-
minat na yönelik herhangi bir sald r  
kar s nda di er eylemlerin yan  s ra 
üretimden gelen gücün kullan laca-

 yönünde bir karar alm  ve bu ka-
rar  daha sonraki genel kurullar nda 
yinelemi tir.

K dem tazminat , endüstri ili ki-
leri sisteminin en önemli konular n-
dan biridir. çinin en büyük güven-
cesidir. K dem tazminat  konusunda 
hükümet taraf ndan aylard r sergile-

nen sermaye yanl s  tav r bar  getir-
meyecektir, huzur getirmeyecektir. 
Bu ülkede sadece sermaye yoktur, 
emek de vard r. Bu ülke emekçilerin 
al nteri üzerinde yükselmektedir. 
Sürekli sermayenin talep ve istekle-
rinin dikkate al nd  bir Türkiye’de 
toplumsal bar tan bahsedilemez.

Buradan Hükümete ve sermaye-
ye sesleniyorum. K dem tazminat-
lar m z, sizin istedi iniz gibi süre-
ce iniz tarlalar n z de ildir. çinin 
k dem tazminat n n bir sahibi, bir 
koruyucusu vard r. Aç kça bir kez 
daha ilan ediyorum. çinin k dem 
tazminat na el uzatan, kar s nda 
TÜRK- ’i görecektir. K dem taz-
minatlar n n sahibi bu güne kadar 
TÜRK-  olmu tur, olmaya da de-
vam edecektir. Bu ülkede 50 y ld r 
k dem tazminatlar na dokunulama-
d ysa, bundan sonra da dokunula-
mayacakt r.

u anda çal ma hayat n n en 
önemli sorunu bir türlü ç kar lama-
yan Toplu  li kileri Yasas d r. Bu 
Yasan n çe itli etkilerle ç kar lama-
mas  nedeniyle yüzlerce i yerinde 
binlerce i çimizin toplu i  sözle me-
si prosedürü i letilememektedir. Bu 
durum sendikal hak ve özgürlükle-
rin kullan lmas na fiili bir engeldir. 
Bu sorun tüm çarp c l  ile çözüm 
beklerken, k dem tazminat  hakk na 
ili kin düzenlemelerin gündemde 
tutulmas , Hükümetin sorun çözme 
kabiliyetindeki zaaf n n bir ifadesidir.

Biz Hükümete k dem tazminat  
konusunun i çiler aç s ndan has-
sas bir konu oldu unu hat rlat yor, 
bu konuda bu güne kadar yarat lan 
gerginli e, kafa kar kl na ve bilgi 
kirlili ine art k son verilmesini isti-
yoruz. Hükümeti sorumlu davran-
maya ve bu konuda bu güne kadar 
yapt  tüm çal malar  rafa kald r-
maya ça r yoruz. verenlere ise 
güvencesiz, ucuz ve maliyetsiz emek 
özlemiyle dünyan n en geli mi  eko-
nomileri aras na girilemeyece ini 
an msat yoruz.”

çilerin ve TÜRK- ’in bu 
konudaki tavr  aç k ve nettir. 
Konunun sürekli gündemde 

tutulmas  nedeniyle
TÜRK- , 2003 y l nda 

toplanan 19. Genel 
Kurulunda k dem 

tazminat na yönelik 
herhangi bir sald r  

kar s nda di er eylemlerin 
yan  s ra üretimden gelen 

gücün kullan laca  
yönünde bir karar alm  ve 

bu karar  daha sonraki genel 
kurullar nda yinelemi tir.



Uluslararas  Çal ma Örgütü-
ne üye 185 ülkeden yakla-

k 5 bin delegenin kat ld  
101. Uluslararas  Çal ma Konfe-
rans  30 May s-15 Haziran 2012 ta-
rihleri aras nda sviçre’nin Cenevre 
kentinde topland . Konferansta bu 
y l Myanmar’a demokrasi ça r s  ya-
p ld  ve dünya genelindeki gençleri 
derinden etkilemekte olan küresel 
istihdam krizine ili kin acil olarak 
harekete geçilmesi yönünde talepte 
bulunuldu.

101. Oturum geçen y l Konfe-
rans taraf ndan onaylanan sosyal 
koruma zeminine ili kin müzakere-

leri tekrar gündemine ald . Hat rla-
naca  üzere gecen y lki Konferans, 
sosyal güvenli e ili kin mevcut 
standartlar  tamamlayacak yeni bir 
tavsiye karar na ihtiyaç oldu unu 
saptam t . Bu Konferansla ILO’ya 
üye ülkelere kendi sosyal güvenlik 
sistemleri içerisinde yine kendi ulu-
sal ko ullar  ve geli mi lik seviyeleri 
ölçütünde esnek ancak anlaml  bir 
sosyal güvenlik zeminini olu turma-
lar  ac s ndan rehberlik edecek yeni 
bir uluslararas  standart kabul edil-
mi  oldu.

101. Oturumun di er bir günde-
mi ise Genç stihdam  idi. Gençlerin 

istihdam  konusu Konferans taraf n-
dan en son 2005 y l nda görü ülmü  
ve görü meler neticesinde bir tavsi-
ye karar  al nm t . Bu karar halen 
ilgili belge olarak geçerlili ini koru-
makta. ILO Yönetim Kurulu gençler 
aras nda artan issizlik sonucu ortaya 
ç kan endi e verici kriz durumuna 
istinaden uluslararas  fark ndal  
art rmak amac yla konuyu tekrar 
gündeme getirdi.

Her y l oldu u gibi Uluslararas  
Çal ma Konferans n n temel bile-
enlerinden birisi olan Aplikasyon 

Komitesi ihlalleri görü mek üze-
re hükümet, i çi ve i veren olmak 

6

101. Uluslararas  
Çal ma Konferans  
Cenevre’de Topland
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üzere üç tarafl  olarak topland . An-
cak, Komitenin i veren taraf , grev 
haklar  ile ilgili Uzmanlar Komite-
sinin raporunda yer alan ifadelerin 
ILO’nun üçlü yap s  içerisinde tüm 
taraflar n kabul ettikleri politik gö-
rü ler olmad n  belirtti. Uzman-
lar Komitesinin 87 Say l  Sözle -
me çerçevesinde böyle bir yetkisi 
olmad n , söz konusu Sözle me 

metninde grev hakk na ili kin bir 
vurgunun yer almad n  ve bu tür 
kurallara karar verme yetkisinin 
ILO taraf ndan Uzmanlar Komite-
sine de il Konferansa tan nd n  
belirtti. veren kanad  bu nedenle; 
Uzmanlar Komitesinin, Genel Ra-
poru grev hakk  için kullanmas na 
ve grev hakk n  burada yorumlama-
s na iddetle kar  ç kt n  aç klad . 

Sonuç olarak, grev hakk  ile ilgili 
yorumlar n yer ald  vakalar  gö-
rü meyeceklerini söyledi.

Bunun ard ndan i çi ve i veren 
gruplar  kendi toplant lar n  yapt . 

çi Grubu toplant s nda i veren-
lerin bu önerisi üzerine tart malar 
ya and , konuyla ilgili söz alan Apli-
kasyon Komitesi üyesi TÜRK-  D  
li kiler Uzman  U ra  Gök, “101. 

Kumlu:
“Geçen bir 
y l n ard ndan 
gördü ümüz; 
i sizlik, 
yoksulluk ve 
adaletsizli in 
artmas , 
örgütsüz 
toplumlar 
yarat lmas  
ve insanlar n 
mutsuzlu a, 
dünyan n ise 
ekonomik 
ve sosyal 
bir ç kmaza 
sokulmas  
olmu tur.”
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Uluslararas  Çal ma Konferans n n 
ba lad  gün Türkiye’de havac l k 
sektörüne grev yasa  getirilmi tir. 
Ard ndan bu nedenle eylem yapan 
305 çal an i ten ç kar lm t r. E er 
grev hakk na ili kin yasaklar  Ko-
mitede görü emezsek bunu THY 
çal anlar na izah edemeyiz. ve-
ren grubunun bu iste inde ba ar l  
olmas na izin veremeyiz” diyerek 
tepki gösterdi. çi grubu oybirli i 
ile i verenlerin bu giri imini kabul 
etmeme karar  ald .

Ancak, Komite üç tarafl  olarak 
yeniden topland nda sadece i çi 
grubu ve hükümet grubu temsilci-
leri kat l m gösterdi. çi grubu ise 
bu ç kmaza kendisinin sebep olma-
d  söyleyerek, ya ananlar n sosyal 
diyaloga zarar verdi ini ifade etti. 

çi grubu sözcüsü bunun ard ndan 
Komitenin gündeme almas n  iste-
di i 25 ülkeyi aç klad . Türkiye’nin 
de yer ald  bu liste i veren grubu 
kat lmad  için onaylanamad .

çi grubunun sonraki giri imleri 
de kar l k görmedi. Normalde a r 
ihlallerin oldu u ülkelerin görü ül-
meye ba lanaca  gün yap lan top-
lant larda i veren grubunun görü -
lerinde srar etmesi nedeniyle kriz 
daha da derinle ti.

veren grubu sözcüsü, yukar -
daki 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 yorumlar  olmad n  ifade 
etti. ILO’nun üçlü yap y  en iyi e-
kilde dikkate almas  gerekti ini be-
lirten i veren sözcüsü hükümetin, 
i verenin ve i çilerin bu görü lerin 
olu mas nda ve yay nlanmas n-
da hiçbir inisiyatifinin olmad n  
söyledi. Sekiz temel ilkenin ILO d -

nda pek çok uluslararas  kurulu  
taraf ndan da sürekli olarak kulla-
n ld n , OECD rehberi ve Küresel 
Sözle me gibi uluslararas  belgeler 
veya anla malarda da dikkate al n-
d n  vurgulad . Sonuç olarak, bu 

verilerin önemine dikkat çeken i -
veren sözcüsü ILO’nun denetim 
mekanizmas n n ve Aplikasyon 
Komitesinin çal ma biçiminin göz-
den geçirilmesi gerekti ini söyledi. 
Ard ndan grev hakk  ve Uzmanlar 
Komitesi taraf ndan bu hakk n 87 
Say l  Sözle me çerçevesinde yo-
rumlanamayaca , bunun Ulusla-
raras  Adalet Divan  nezdinde yap -
labilece i konusundaki görü lerini 
yineledi. Grev hakk  yorumunun 
önemli oldu unu ulusal Hükü-
metlerin ülke ko ullar na göre en-
düstriyel sistemlerinde k r lmalar 
ya atmayacak ekilde kendi uygula-
malar n  ortaya koymas  gerekti ini 
belirtti. Uzmanlar Komitesi yorum-
lar n n ulusal hükümetlerin kendi 
ülkelerindeki grev haklar n  belirle-
me hakk n  riske atmaktad r, bu i -
verenlerce kabul edilebilir de ildir 
denildi. Bu y l hiçbir ülkenin görü-
ülmemesini ve ILO’nun denetim 

mekanizmas  ile Aplikasyon Komi-
tesinin çal ma sisteminin gözden 
geçirilmesini istedi.

çi grubu da Mart ay nda rapo-
run internette yay nland n , 49 

ülkenin yer ald  listenin çok ön-
ceden belirlendi ini ve i verenle-
rin pek çok kereler bu görü lerini 
ve Uzmanlar Komitesi yorumlar na 
ili kin endi elerini dile getirilebile-
cek temaslar n gerçekle tirildi ini, 
ancak bunun yap lmad n  söyle-
di. çi grubunun tamam n n sözcü 
olarak kendisine, görü lerini aç k 
ve net bir ekilde ifade etme yetkisi 
verdi ini söyleyerek ülkeler gecik-
meden görü ülmeli dedi ve ba taki 
tavr n  korudu.

Hükümet temsilcilerinin duru-
mu görü mek istemesi üzerine top-
lant ya ara verildi. Hükümet toplan-
t lar n n ard ndan bir araya gelen 
Komitede, hükümet temsilcilerinin 
aras nda da görü  ayr l klar  görül-
dü. Baz  hükümet temsilcileri de i -
veren grubu gibi Komitenin çal ma 
sisteminin gözden geçirilmesine ih-
tiyaç oldu unu söylediler. çi ve i -
veren aras nda uzla man n sa lana-
mamas  üzerine ortaya görü ülecek 
ülkeler listesi ç kar lamad . Bunun 
üzerine i veren grubunun istedi i 
oldu ve hiçbir ülkenin görü ülmeye-
ce i aç kland .
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Kumlu’nun Konu mas

101. Uluslararas  Çal ma Konfe-
rans na Türkiye çi Delegesi olarak 
kat lan ve TÜRK-  Genel Ba kan  
Mustafa Kumlu, 12 Haziran 2012 
günü Genel Kurula hitaben bir ko-
nu ma yapt . Kumlu konu mas nda 
unlar  söyledi:

“Öncelikle ILO Genel Direktörü 
Say n Somavia’ya, tüm dünyada in-
san onuruna yak r i , sosyal adalet 
ve bar n yayg nla mas  için bugüne 
kadar verdi i önemli katk lar  için 
te ekkür ediyorum. Ayr ca, daha 
önce ILO bünyesinde yürüttü ü ça-
l malar ve ITUC Genel Sekreterlik 
görevi dolay s yla yak ndan tan d -
m z Say n Guy Ryder’  yeni seçildi i 
ILO Genel Direktörlük görevi nede-
niyle tebrik ediyor, kendisine ba ar -
lar diliyorum.

100. Çal ma Konferans ndan 
bugüne kadar geçen bir y l n ard n-
dan gördü ümüz tek ey; i sizlik, 
yoksulluk ve adaletsizli in artmas , 
örgütsüz toplumlar yarat lmas  ve 
insanlar n mutsuzlu a, dünyan n ise 
ekonomik ve sosyal bir ç kmaza so-
kulmas  olmu tur.

Meksika’da gerçekle tirilen G20 
Çal ma Bakanlar  Zirvesine göre 
istihdamdaki büyümenin yüzde bir 
buçukta kalmas , istihdam aç n n 
kapat lmas n  imkâns z hale getire-
cektir. ILO, 2007 y l ndan bugüne, 
genç i siz say s n n dört milyon art-
t n  belirtmektedir. Kad nlar, i  
ya am nda ucuz emek olarak kulla-
n lmakta ve kay t d  istihdam n en 
önemli kayna n  olu turmaktad r.

çinde bulundu umuz bu olum-
suzluklara kar , tüm insanl n ç -
kar  ve mutlulu u için yap lmas  
gerekenler belliyken; planlar n hala, 
krize neden olan düzeni ve finans 
çevrelerini kurtarmak üzerine yap l-
mas  anla l r gibi de ildir. Avrupa; 
hatta, Amerika da dahil olmak üzere 
pek çok ülkede çal an kesim, çe itli 
gösteriler ve seçimlerdeki tercihleriy-

le çal an yoksullar s n f  olu turul-
mas na kar  tepki göstermektedir.

Benim ülkemde, bu sorunlar n 
yan nda kay t d  ekonominin de 
yayg n olmas , durumu daha da kö-
tüle tirmektedir. nsanlar i sizlik ve 
yoksullu un alternatifi olarak, kay t 
d nda veya insan onuruna yak -
mayan ko ullarda çal maya zorlan-
maktad r.

stihdam  art rmak için haz r-
lanan Ulusal stihdam Stratejisi 
belgesi, esnek çal ma biçimlerini 
yayg nla t rmay  amaçlamakta, özel 
istihdam bürolar na i çi kiralama 
yetkisi verilmesini öngörmektedir. 
Ayr ca Hükümet, ulusal asgari ücre-
ti bölgelere göre azaltmay  hedefle-
mekte, i çi ücretinin bir parças  ve 
gelece inin teminat  olarak gördü-
ümüz k dem tazminat  uygulama-

s nda de i iklik yap laca n  aç k-
lamaktad r. K dem tazminat nda 
hak kayb na neden olacak her türlü 
giri imin, bizim için genel grev ne-
deni olaca n  belirtmek isterim. 
Tüm bunlar, ülkemiz gerçeklerini 
göz ard  eden, çal an kesimi yeter-
li sosyal güvenlik ve insan onuruna 
yak r gelirden mahrum b rakacak, 
a r sonuçlar  olan düzenlemelerdir.

Üzülerek ifade etmek isterim ki, 
bu tür yakla mlar  destekleyen ve 
kay t d  ekonomiyi kabullenen, hat-
ta me rula t rarak hukuk alt na al-
maya çal an uluslararas  kurulu lar 
bulunmaktad r. Bu kurulu lara, as l 
yap lmas  gerekenin i size i  bulmak, 
düzensiz ve güvencesiz i leri kaliteli 
ve insan onuruna yak r i lere dönü -
türmek oldu unu hat rlatmak isterim.

Türkiye, i  kazas  meydana gelen 
ülkeler aras nda dünyada üçüncü, 
Avrupa ülkeleri aras nda ise ilk s ra-
da yer almaktad r. Bunun en önemli 
nedeni uygulamadaki eksikliklerdir. 
Bu çerçevede, u an TBMM’de olan 

 Sa l  ve Güvenli i Yasa Tasar -
s n n bir an önce yasala mas n  ve 
uygulamalardaki eksikliklerin gide-
rilmesini bekliyoruz.

Türkiye’de, çal ma hayat n  ve 
sendikal haklar  do rudan etkile-
yecek yasal de i iklikler ve yeni 
Anayasa yap lmas  gündemdedir. 
Haz rlanacak Anayasa, sosyal dev-
leti güçlendirmeli, endüstriyel ili -
kilerde ba ta ILO ve Avrupa Birli i 
olmak üzere uluslararas  normlar  
gözetmeli, örgütlenme, grev, toplu 
pazarl k ve di er tüm temel hak ve 
özgürlükleri garanti alt na almal -
d r. Konferans n ba lad  günler-
de, ülkemde havac l k sektöründe 
grev hakk n  yasaklayan bir yasan n 
TBMM’de kabul edilmi  olmas , bu 
ihtiyac n göstergesidir.

Toplu  Sözle mesi, Grev ve 
Lokavt yasas  ile Sendikalar Yasas -
n  tek bir yasada birle tiren Toplu 

 li kileri Yasa Tasar s  da TBMM 
gündemindedir. Taraflar n üzerinde 
bütünüyle uzla ma sa layamad klar  
bu tasar , çal an kesimin taleple-
ri do rultusunda son de i iklikler 
yap larak bir an önce yasala mal -
d r. Yasan n temel amac  i çilerin 
korkmadan sendikalara üye olma-
lar n  sa lamak ve örgütlenmenin 
önündeki engelleri kald rarak güçlü 
sendikalar n varl n  sa lamak ol-
mal d r. Örgütlenmelerin i ten ç -
karmalarla sonuçland  ülkemde, 
örgütlenme hakk n n güvence alt na 
al nmas  elzemdir.

Ayr ca, Nisan ay nda yürürlü e 
giren bir yasayla kamu görevlile-
rinin sendikal haklar nda de i ik-
lik yap ld n  ifade etmek isterim. 
Ancak, yap lan bu de i iklik kamu 
görevlilerine ILO Sözle meleri ile 
uyumlu bir toplu sözle me ve grev 
hakk  tan m  de ildir. Halen pek 
çok kamu görevlisi, yasal s n rlama 
nedeniyle kapsam d nda kalmak-
ta ve sendika üyesi olamamaktad r. 
Toplu Sözle me Kurulunun i veren 
kanad , gündemi tek tarafl  olarak 
belirlemekte, Hakem Kurulu i veren 
ço unlu unda olu makta ve bu du-
rum kamu çal anlar n n beklentisi-
ni kar lamamaktad r.”



TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 5 
Haziran 2012 günü TÜRK-  
Genel Merkezi’nde toplan-

d . Bas na kapal  yap lan toplant da 
TBMM gündeminde bulunan Toplu 

 li kileri Kanunu Tasar s  ve hava-
c l k i kolunda getirilen grev yasa  
konular  ele al nd . Toplant n n so-
nunda yay mlanan Ba kanlar Kuru-
lu Sonuç Bildirisinde u görü lere 
yer verildi:

“Çal ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl , Toplu  li kileri Yasas ’n n 
ç kar lmamas n  gerekçe göstererek, 
yüzlerce i yerinde binlerce i çimi-
zi ilgilendiren toplu i  sözle meleri 
için yetki vermemektedir. TÜRK-  
Ba kanlar Kurulu, bu ma duriye-
tin giderilmesini; TBMM günde-

minde bekleyen Toplu  li kileri 
Yasas ’n n TÜRK- ’in talepleri de 
dikkate al narak bir an önce ç kar l-
mas n  istemektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, Hü-
kümetten, Ulusal stihdam Stratejisi 
Belgesi’nde yer alan emek kar t  hü-
kümleri ç karmas n  istemektedir. 
TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, esnek 
çal ma biçimlerinin yayg nla t -
r lmas na, varolan esnek çal ma 
biçimlerinin yasala t r lmas na, gü-
venceli esneklik aldatmacas na, özel 
istihdam bürolar na i çi kiralama 
yetkisi verilmesine, asgari ücretin 
bölgeselle tirilmesine, i sizlik si-
gortas  fonunun amac  d nda kul-
lan lmas na, k dem tazminat n n 
hak kayb na yol açacak ekilde fona 

dönü türülmesine kar d r. TÜRK-
 Ba kanlar Kurulu, k dem tazmi-

nat nda hak kayb na yol açacak bir 
uygulaman n TÜRK-  aç s ndan 
GENEL GREV sebebi say laca n  
hat rlatmakta ve bu konudaki karar-
l l n  vurgulamaktad r.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, hava 
i kolunun grev yasa  kapsam na 
al nmas n , Hükümetin çokça dile 
getirdi i “ileri demokrasi” yakla -
m yla taban tabana çeli ti i görü ü-
nü dile getirmektedir. TBMM gün-
deminde bulunan Toplu  li kileri 
Yasa Tasar s ’n n ilgili maddesinde 
hava i kolu grev yasa  kapsam nda 
olmamas na kar n, sosyal taraflar n 
mutabakat na ayk r  olarak torba ya-
san n bir maddesiyle hava i koluna 
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Ba kanlar Kurulumuz Topland

“Demokratik sistemin tüm kurum ve 
kurallar yla i lerli e kavu mas n , evrensel 

hukuk ilkelerinin uygulamalarda temel 
al nmas n  talep ediyoruz.”
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grev yasa  getirilmesi demokratik 
rejim i leyi i ile ba da mamaktad r. 
TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, hava i -
koluna getirilen grev yasa n  k na-
makta, Hava-  Sendikam z n THY 
i yerlerinde yapt  eylemi destekle-
mektedir. TÜRK-  Ba kanlar Kuru-
lu, THY i verenini eylem nedeniyle 
i ten ç kard  i çilerimizi i e geri 
almaya ve i ten ç karmalara son ver-
meye ça rmaktad r. TÜRK-  Ba -
kanlar Kurulu, hava i koluna getiri-
len grev yasa n n ILO sözle me ve 
ilkelerine ayk r  oldu u gerçe inden 
hareketle konunun uluslararas  plat-
formlara ta nmas  karar  alm t r.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu ül-
kemizde uygulanan ekonomik ve 
sosyal politikalarda özellikle geni  
halk kesimlerinin ya am ve çal ma 
artlar n n iyile tirilmesini talep et-

mektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu de-
mokratik sistemin tüm kurum ve 
kurallar yla i lerli e kavu mas n n, 
evrensel hukuk ilkelerinin uygula-
malarda temel al nmas n n zorunlu-
lu una i aret etmektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu ka-
muoyuna yans yan söylem ve dav-
ran lar n toplumda ayr mc l k ve 

gerginlik yaratmayacak nitelikte ol-
mas n n toplumsal bar  aç s ndan 
önemine i aret etmekte, siyasi parti 
liderlerini sorun yarat c  yakla m-
lar yerine çözüm odakl  politikalar 
üretmeye ça rmaktad r.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, ba -
ta Deri-  Sendikam za üye TOGO, 
Kampana, Savrano lu i çileri olmak 
üzere ülke çap nda sendikala ma 
mücadelesi veren tüm emekçiler 
ile Petrol-  Sendikam za üye Soda, 
Kromsan ve tuz i çilerinin sürdür-
dü ü grevleri desteklemektedir.”

TÜRK-  Yönetim Kurulu, Hükümetle yap-
t klar  toplu i  sözle mesi görü meleri an-
la mazl kla sonuçlanan ve eylem yapan üç 

memur konfederasyonuna destek verdi. TÜRK-  
Genel Ba kan  Mustafa Kumlu, Genel Mali Sekre-
ter Ergün Atalay ve Genel Te kilatland rma Sek-
reteri Nazmi Irgat Güvenpark’ta oturma eylemi 
yapan Memur-Sen ve Abdi pekçi Park ’nda eylem 

yapan Türkiye Kamu-Sen ve Ziya Gökalp Cadde-
si üzerinde eylem yapan Kesk’e destek ziyaretleri 
yapt . 23 May s 2012 günü yap lan ziyaretlerde 
Genel Ba kan Kumlu kamu çal anlar n n eylemini 
TÜRK-  olarak desteklediklerini ifade etti. Kum-
lu, “Birlikten güç do ar. çi konfederasyonlar  
olarak, TÜRK-  olarak bu hakl  mücadelenizde 
yan n zday z” dedi.

Memur
Eylemine
Destek



Türkiye-AB Karma sti are 
Komitesi (K K) 30’uncu top-
lant s  Almanya’n n Ba kenti 

Berlin’de gerçekle tirildi. 26-27 Ha-

ziran 2012 tarihlerinde gerçekle -

tirilen toplant da TÜRK- ’i Genel 

Ba kan Mustafa Kumlu “K K E  Ba -

kan ” unvan yla temsil etti. Kumlu 

toplant n n aç l  oturumunda u 

konu may  yapt :

“Türkiye’nin ekonomik ve siyasi 
dönü üm çabalar  aç s ndan, Avru-
pa Birli i ve 35 fas ldan olu an geni  
kapsaml  müktesebat  büyük önem 
arz etmektedir. Türkiye’nin AB’ye 
tam üyeli i bizim için sürdürülebilir 
kalk nma, örgütlü toplum, yüksek 
demokratik standartlar, hukukun 
üstünlü ü, yarg n n ba ms zl , bi-
reysel hak ve özgürlükler, toplumsal 
cinsiyet e itli i ve refah anlam na 

gelmektedir. Bu nedenle, AB üyeli-
inin gerektirdi i iktisadi, sosyal ve 

siyasal reformlara mutlaka devam 
edilmesi gerekti ine ve üyelik süre-
cinin, ilgili tüm aktörlerin aktif ka-
t l mlar  ile sürekli canl  tutulmas  
gerekti ine inan yoruz.

Bu süreçten ve Türkiye’nin üye-
li inden sadece Türk vatanda lar  
de il, ayn  zamanda Avrupa Birli i 
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Türkiye-AB K K Toplant s  Berlin’de Yap ld

Kumlu: “Sosyal Avrupa veya çal anlar n Avrupa’s  
olarak adland rd m z co rafya bugün 
sendikal haklar da dahil olmak üzere tüm 
sosyal haklar n geriye götürüldü ü bir 
co rafya haline gelmi tir.”
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üyesi ülke vatanda lar  da kazançl  
ç kacakt r. Türkiye’nin AB üyeli i-
nin getirileri 1964 y l nda, dönemin 
ileri görü lü siyasi liderleri taraf n-
dan dü ünülmü  ve bu süreç ba la-
t lm t r.

Ancak, bugünlere geldi imizde, 
dönemin siyasi önderleri için ayn  
eyi söylemem mümkün de ildir. 

Sadece ülkeler veya bölgeler için 
de il, tüm dünya için son derece 
anlaml  olan bu proje, AB taraf nda 
birkaç siyasi lider taraf ndan tehlike-
ye at lmaktad r.

Aç kça söylemek gerekirse, 
Avrupa’da liderler apkas n  önüne 
almal , bak  aç lar n  art k de i tir-
melidir. Bürokratlar gibi de il, hal-
k n temsilcileri gibi hareket etmeye 
ba lamal d r. Gerek Türkiye ile ili -
kilerde gerekse ekonomi yönetimi 
konusunda daha ileriye bakmal , 
Fransa, Yunanistan ve talya’da ger-
çekle en son seçim sonuçlar n  iyi 
okumal d r. Ya lanan nüfusu ile 
üretimden uzakla an Avrupa, eko-
nomik sorunlar ya amakta, küresel 
krize kar  izledi i yanl  politikalar 
nedeniyle vatanda lar ndan büyük 
tepkiler almaktad r. Bu toplant m -
z n gündemine Türkiye’de sendikal 
haklar  da alaca z. Bu noktada üzü-
lerek belirtmek isterim ki, Sosyal 
Avrupa veya Çal anlar n Avrupa’s  
olarak adland rd m z co rafya 
bugün sendikal haklar da dahil ol-
mak üzere tüm sosyal haklar n ge-
riye götürüldü ü bir co rafya haline 
gelmi tir. Avrupa halk , uzun müca-
delelerle elde edilen demokratik ka-
zan mlar  erozyona u ratan kemer 
s kma ve s k  bütçe politikalar  ye-
rine, istihdam yaratan, çal anlar n 
al m güçlerini art ran politikalar ta-
lep etmekte ve seçimlerde tercihleri-
ni buna göre yapmaktad r.

Sonuç olarak, Avrupa’daki siyasi 
liderlere, Türkiye’nin AB üyeli i ve 
Avrupa’n n gelece i konusunda bir 
kez daha gerçekleri görmeleri ve po-
litikalar n  gözden geçirme ça r s n-
da bulunuyorum.

Bildi iniz gibi siyasiler hangi ka-
rarlar  al rsa als n, Türkiye-AB Kar-
ma sti are Komitesi Türkiye Kana-
d nda yer alan örgütler, Türkiye’nin 
Avrupa Birli i kat l m sürecine her 
zaman destek olmu tur. Bu çerçe-
vede, 2001 y l nda gerçekle tirilen 
kapsaml  Anayasa de i ikli i ile ba -
layan iktisadi, sosyal ve siyasi reform 
sürecine, sivil toplum kurulu lar , 
meslek kurulu lar  ve sendikalar 
birlikte çal arak destek vermi tir.

Son olarak, yeni Anayasa yap m 
sürecinde, meslek kurulu lar , sen-
dika konfederasyonlar  ve sivil top-
lum kurulu lar  bir araya gelmi , 
yeni Anayasa yap m sürecine halk n 
kat l m n  sa lam t r. Çal malar -
m z sonucunda, 12 ilde, 13 toplant  
yap lm , 50 soruda 6.500 ki inin 
görü leri derlenmi  ve Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Anayasa Uzla ma 
Komisyonu’na teslim edilmi tir.

Türkiye’nin yeni Anayasa yap m 
sürecine bundan sonra da katk  sa -
lamaya ve süreci takip etmeye de-
vam edece iz.

Türkiye’nin Avrupa Birli i ile 
ili kilerinde, kamuoyu deste ini 
do rudan ve olumlu bir ekilde etki-
leyebilecek çok önemli üç konunun 
alt n  çizmek istiyorum.

Öncelikle, Avrupa Birli i Bakan -
m z Say n Egemen Ba  ve Avrupa 
Komisyonu Üyesi Say n Stefan Füle 
taraf ndan 17 May s 2012 tarihinde 
kamuoyuna aç klanan “pozitif gün-
dem” giri iminin ili kileri canland -
raca na ve tam üyelik sürecini tek-
rar yoluna koyaca na inan yoruz. 
Ek olarak, bu süreçte, 8 fas l ile ilgili 
ba lamas na karar verilen çal mala-
r n, ba ndan itibaren her a mas nda 
yer almak istedi imizi de ifade et-
mek istiyorum.

AB kat l m süreci, zor ve mali-
yetli reformlar yap lmas n  gerek-
tirmektedir. Bugüne kadar sürecin 
Türkiye’de yürütülme ekli aç kça 
gösteriyor ki; reformlar n tart ld  
ve ekillendi i ortamlarda, yükü ta-

yacak taraflar olmay nca, reformlar 
aksamakta veya gerçekle ememek-
tedir.

Biz, Türkiye’nin iktisadi ve siyasi 
dönü ümü anlam na gelen AB süre-
cini, kamu, özel sektör ve sivil top-
lum olmak üzere hep birlikte yürü-
telim diyoruz. Sorumlulu u sadece 
bürokratlara ve siyasetçilere yükle-
meyelim, bu süreci olabildi ince ko-
layla t ral m diyoruz. Ancak, bunu 
yapmak için siyasilerin irade ve ka-
rar na ihtiyac m z oldu unu ifade 
etmek isterim.

Kat l m süreci yan nda, pek çok 
ki i ve kurumun, Avrupa Birli i ve 
üye ülkelerle ili kilerini olumsuz et-
kileyen, mevcut gümrük birli inin 
i leyi ini ciddi biçimde zorla t ran 
vize, serbest ticaret anla malar  ve 
ta ma kotalar  sorunlar na art k çö-
züm bulunmal d r. Pozitif gündem 
diyorsak, negatif konular n art k 
gündemimizi me gul etmesine izin 
vermemeli, bu sorunlar  bir an önce 
ortadan kald rmal y z. Biz sosyal ve 
ekonomik taraflar olarak, her türlü 
katk y  sa lamaya haz r z.

Avrupa Birli i kat l m sürecini 
bir ekonomik ve sosyal dönü üm 
süreci olarak görmeliyiz. Sürdürü-
lebilir kalk nma, demokratikle me, 
çal ma ve ya am ko ullar n n iyile -
tirilmesi, farkl l klar m za sayg  ve 
bütünle me çabas  olarak görmeli, 
bu anlay la faaliyetlerimizi gayretle 
sürdürmeliyiz. Bunu, gelecek nesil-
ler için yapmak zorunday z.

Türkiye-AB ili kileri köklü bir 
geçmi e ve sa lam temellere dayan-
maktad r. Bu temeller üzerine ayn  
ekilde sa lam binalar in a etmek ise 

hepimizin ortak görevidir.

Türkiye-AB Karma sti are Ko-
mitesi olarak, gündemimizde yer 
alan konular  bu bak  aç s yla de-
erlendirmeliyiz. Adeta daimi bir 

komite haline gelen Komitemizin, 
bundan sonraki gündemini de ayn  
ekilde; Türkiye’yi, AB üyeli ine ha-

z rlama anlay yla belirlemeliyiz.”
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Tüm dünya ölçe inde örgüt-
lü olan Uluslararas  Maden, 
Kimya ve Enerji çileri Fede-

rasyonu (ICEM), Uluslararas  Teks-
til, Giyim Deri çi Sendikalar  Fede-
rasyonu (ITGLWF) ve Uluslararas  
Metal çileri Federasyonu (IMF), 
18-20 Haziran 2012 tarihlerinde 
Kopenhag’da gerçekle tirdikleri fe-
sih kongrelerinin ard ndan Industri-
ALL ad  alt nda yeni bir örgüt kura-
rak güçlerini birle tirdiler. Böylece, 
petrol, gaz, maden, elektrik, metal, 
gemi söküm ve in as , otomotiv, 
havac l k ve uzay sanayi, mekanik 
mühendislik, elektrik elektronik, 
kimya, lastik, ka t, in aat materyal-
leri, tekstil, deri, ayakkab , endüstri 
ve çevre hizmetleri gibi sektörler-
de, 140 ülkeden, 50 milyon çal an  

temsil eden yeni bir küresel sendika 
federasyonu kurulmu  oldu.

IndustriALL, böylece Türkiye’de 
faaliyet gösteren 19 sendikay  da 
bünyesinde topluyor. Kongreye 
kat lan heyette TÜRK-  ve Tes-  
Sendikas  Genel Ba kan  Musta-
fa Kumlu, Genel Te kilatland rma 
Sekreteri ve Teksif Sendikas  Genel 
Ba kan  Nazmi Irgat, Petrol-  Sen-
dikas  Genel Ba kan  Mustafa Özta -
k n, Kristal-  Sendikas  Genel Ba -
kan  Bilal Çetinta , Deri-  Sendikas  
Genel Ba kan  Musa Servi, Genel 
Maden-  Sendikas  Genel Ba kan 
Yard mc s  Sat lm  Uluda  da yer 
ald .

Kongrede; yeni federasyonun, 
tüm dünyada daha iyi sendikal hak-

lar ve çal ma ko ullar  olu turmak, 
çok uluslu irketlerin gücüne kar  
durmak ve bu irketlerle küresel 
ölçekte müzakereler yapmak, insan 
odakl , demokrasi ve sosyal adalete 
dayal  yeni bir küreselle me, yeni 
bir ekonomik ve sosyal model olu -
turmak için mücadele edece i ifade 
edildi.

TÜRK-  Genel Ba kan  Mustafa 
Kumlu; birle meyi, “Sermaye çev-
relerinin çal anlar üzerindeki bas-
k lar n  küresel ve ulusal düzeyde 
giderek art rd , büyük mücadele-
lerle kazan lan sosyal haklar n h zla 
a nd r ld  bir dönemde, art k daha 
büyük ve güçlü bir örgütümüz var” 
eklinde de erlendirdi. Avrupa Böl-

gesinden IndustriALL’un cra Kuru-

Uluslararas  Sanayi Sendikalar  
Federasyonu-IndustriALL Kuruldu
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lu üyeli ine seçilen Kumlu, kong-
reye hitaben a a daki konu may  
yapt .

“Günümüz ko ullar nda tek ba-
na hareket eden, parçal  sendikal 

yap lar n ba ar  ans n n olmad n  
hepimiz biliyoruz. Dolay s yla, ilk 
önce bu birle meden büyük bir mut-
luluk ve heyecan duydu umu ifade 
etmek isterim.

IndustriALL’un Türkiye’den tüm 
üyeleri yeni örgütümüzün kurulu-
unu co kuyla alk lamakta ve se-

lamlamaktad r. Bu vesile ile örgütü-
müzün üst yönetimine seçilen Say n 
Ba kan, Ba kan Yard mc lar , Genel 
Sekreter, Genel Sekreter Yard mc -
lar  ve tüm yönetim kurulu asil ve 
yedek üyelerini kutluyor ve ba ar -
lar diliyoruz.

Kongre öncesinde bizlere gön-
derilen ve Genel Sekreter taraf ndan 
takdim edilen Eylem Plan ’n  des-
tekledi imizi ve uygulanmas  nokta-
s nda önemli katk lar sunaca m z  
bilmenizi istiyorum.

Tüm dünyan n ekonomik kriz 
bahanesi ile son dönemde nas l örse-
lendi ini, kemer s kma politikalar  
ile çal anlar n nas l hak kay plar na 
u rat ld n  ve örgütsüzle tirildi-
ini hep beraber gözlemledik. n-

sanlar n yoksulla t n , AB üyesi 
ülkelerde dahi i sizlik oranlar n n 
yükseldi ini, gelir da l m  adalet-
sizli inin artt n  gördük.

Eme i kar l  ald  ücretle ya-
am n  sürdürenlerin kar  kar ya 

oldu u olumsuzluklar  bu konu -
mama s d rmam mümkün de il.

Ancak, durumu bir cümleyle ifa-
de etmek gerekirse, dünyan n her 
yerinde yoksulluk, i sizlik ve adalet-
sizli in yayg nla t n  bu nedenle 
çal an kesimin gelecek kayg s , hu-
zursuzluk, mutsuzluk ve umutsuz-
luk gibi duygulara mahkum edildi-
ini söylemek yerinde olacakt r.

Bu çerçevede, çal anlar n sorun-
lar n  çözecek kapasite ve etkinli e 
sahip, dünya çal anlar na umut a -
layacak, yeni ve güçlü bir sendika 
Federasyonuna her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyulmaktad r.

Benim ülkeme gelince, sendika-
lar n kar  kar ya oldu u sorunlar 
artarak devam etmektedir. Bu sorun-
lara uluslararas  dayan ma olmadan 
çözüm bulmak mümkün de ildir.

Türkiye’de kay t d  ekonomi-
nin fazla olmas , çal anlar n yar s n  
daha ba tan örgütlenme kapsam  d -

nda b rakmaktad r.

gücü piyasalar  her gün daha 
fazla esnekle tirilmekte, insanlar -
m z güvencesiz ve insan onuruna 
yak mayan ko ullarda çal maya 
zorlanmaktad r.

Örgütlenme neredeyse olanaks z 
hale gelmi , sendikal hak ihlalleri ve 
sendikas zla t rma giri imleri artm -
t r. Gelir da l m  adaletsizli i top-
lumda huzursuzluklar  art rm t r.

Ayr ca Hükümet, i çilerin en 
önemli kazan mlar ndan birisi olan 
k dem tazminat  ile ilgili de i iklik 
yapma niyetindedir. Buradan sizinle 
de payla mak istiyorum, böyle bir 
giri im bizim için genel grev nedeni 
olacakt r.

Ülkemde en son ya anan ihlal, 
havac l k sektörüne getirilen grev 
yasa  ve bu yasa  protesto eden 
305 Türk Hava Yollar  çal an n n 
i ten ç kar lmas  olmu tur. u an 
öncelikli gündem maddelerimizden 
birisi olan bu sorunun çözümü nok-
tas nda giri imlerimiz devam etmek-
tedir.

Uluslararas  Ta mac l k Fede-
rasyonuna bu konudaki destek ve 
faaliyetleri için te ekkür ediyorum. 
IndustriALL ve üyelerinin de bu hak 
ihlalinin takipçisi olmas  ve verilen 
mücadeleyi desteklemesi bizim için 
önem arz etmektedir.

te tüm bu sorunlar n üstesin-
den gelmek için yeni örgütümüze 
büyük sorumluluk dü mektedir. Bu 
noktada, IndustriALL çat s  alt nda 
üzerimize dü eni yapaca m z  ifa-
de ederek sözlerimi bitirmek istiyo-
rum.”

Daha sonra IndustriALL’un ilk 
Genel Sekreteri seçilen Jyrki Raina, 
Türkiye’de sendikal hak ihlallerinin 
oldu unu ve çal ma hayat n  dü-
zenleyen yasalar n de i tirilmesi ko-
nusunda çal malar yap ld n , sos-
yal taraflar n hükümetle görü meler 
yapt n  söyledi. “Bir milletvekili-
nin teklifi ile Mustafa Kumlu’nun da 
söyledi i gibi Türkiye’de havac l k 
sektörüne grev yasa  getirildi” di-
yen Raina, Uluslararas  Ta mac l k 
Federasyonu ITF’in de Kongrede 
oldu unu belirtti. Sonuç olarak; 
Kongre’de, Türkiye’de havac l k 
hizmetlerine getirilen grev yasa na 
kar  verilen mücadeleye destek me-
saj  gönderilmesi karar  al nd .

TÜRK-  Genel Ba kan
Mustafa Kumlu, IndustriALL cra 
Kurulu Üyeli ine Seçildi.
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Bürokrat deste iyle TÜRK- ’e 
üye Tar m-  Sendikas ’ndan 
HAK- ’e üye Öz Orman-  

Sendikas na üye geçirme bask s na 
kar  29 Haziran 2012 günü Tar m 
Bakanl  önünde bir eylem gerçek-
le tirildi. Eylemde konu an TÜRK-

 Genel Mali Sekreteri Ergün Ata-
lay, “Suskunlu umuz, efendili imiz 
yanl  anla lmas n. Gerekti inde 
biz eylemin en alas n  yapar z. Yetki-
lilerle konu up anlataca z. Anlama-
d larsa be  binlerle, on binlerle bura-
ya gelip tepkimizi koyaca z” dedi.

Tar m Bakanl ’nda çal an ve 
TÜRK- ’e ba l  Tar m-  sendika-
s na üye i çileri Hak- ’e ba l  Öz 
Orman-  sendikas na üye yapma 
giri imi doruk noktaya ula t . Bir 
daire ba kan n n yaz l  talimat yla 
i yerine noter getirilece i i çilere 
duyururken, sabah saatlerinde Ba-
kanl k yemekhanesi, ayn  daire ba -
kan n n talimat yla açt r ld  ve note-
rin çal abilmesi için gerekli ortam 
olu turuldu. Durumu haber alan 
Tar m-  Sendikas na üye i çiler ise, 
yap lan n hukuk d l na vurgu ya-

parak i yeri yemekhanesinden note-
ri uzakla t rd . 

Geli melerin ard ndan, TÜRK-  
Yöneticileri, Tar m-  Sendikas  Ba -
kan ve yöneticileri, TÜRK- ’e ba l  
sendikalar n genel ba kan ve yöne-
ticileri ile i çiler, Tar m Bakanl  
önünde bir protesto eylemi gerçek-
le tirdi. Eylemde konu an TÜRK-  
Genel Mali Sekreteri Atalay, özetle 
unlar  söyledi: 

“Biz bu konuyu Bakanla ve ge-
rekti inde Ba bakanla görü ece iz. 
TÜRK-  Yönetimi olarak bakanla 

Atalay: “TÜRK- ’in 60 y ll k geçmi inde hep i çinin 
özgür iradesi ve deste i vard r. Bask yla 
sendikac l k yapmak demokrasiyle ba da maz.”

Tar m Bakanl ’nda Sendika De i tirme 
Bask s na Kar  Eylem
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görü mek üzere buraya gelece iz. 
Durumu anlataca z. Bürokratlar n 
yapt  bask y  payla aca z. Anla-
d lar, anlad lar. Anlamad larsa be  
binlerle, on binlerle buraya gelip 
tepkimizi koyaca z. TÜRK- ’in 60 
y ll k geçmi inde hep i çinin özgür 
iradesi ve deste iyle bu günlere gel-
dik. Bask yla sendikac l k yapmak 
demokrasiye uymaz. Suskunlu u-
muz, efendili imiz yanl  anla l-
mas n. Gerekti inde biz eylemin de 
tepkinin de en alas n  yapar z.”

Tar m-  Sendikas  Genel Ba ka-
n  Bedrettin Kaykaç ise öyle dedi: 
“ verenin kuca nda sendikac l k 
yapma anlay n  protesto ediyo-
rum. Bu anlay  sizin haklar n z  
geriletecek bir anlay t r. Çünkü 
bugün i verenin talimat yla sendika 
de i tirenler yar n toplu sözle mele-
ri de onlar n istedikleri do rultuda 
yapacaklard r. Tar m-  sendikas  
51 y ll k bir geçmi e sahiptir. Biz 
y lmadan, usanmadan mücadele 
ederek i çimizin özgür iradesiyle 

sendikam z n çat s  alt nda toplad k. 
Onlar n haklar n  en iyi ekilde ko-
rumaya çal t k. Bir daire ba kan -
n n yaz l  talimat yla i yerine noter 
getirilece i ve bu ekilde sendika de-
i tirilece i bilgisi elimizde belgeli 

olarak bulunmaktad r. Bunu bir suç 
olarak de erlendiriyoruz ve cumhu-
riyet savc l na da suç duyurusunda 
bulunaca z. Üye arkada lar m z yu-
valar ndan ayr lmas n. Biz birlikteli-
imizi korudu umuz sürece bütün 

engelleri a aca z.”

“Tar m çisi Var Oldukça Tar m- ’de Var Olacakt r”

Tar m-  Sendikas , Öz 
Orman- ’in Bakanl k bü-
rokratlar yla i birli i ha-

linde, üyelerine bask  yapmas n  
protesto etti. Tar m- , üyelerine 
hitaben yapt  aç klamada unlar  
söyledi:

“Biz 51 y ld r sürdürdü ümüz 
onurlu mücadelede sizlerden ald -

m z güçle var olduk. Geçmi te 
uygulad m z grevlerde de i ve-
renlerce hatta hükümetlerce teh-
dit edildik. Y lmad k, bugünlere 
geldik. Sizleri aylar süren grevler-
de y ld ramad lar. Yine y ld rama-
yacaklar. Tar m i çisi var oldukça, 
Tar m-  de var olacakt r. Geçmi -
te orman i çilerini nas l örgütle-
diklerini herkes biliyor. yerinin 
araçlar yla notere götürülen, Türk 
sendikal hareketinde bugüne ka-
dar görülmemi  bask larla sendi-
ka de i tirmeye zorlanan orman 
i çisinin, bugün Öz Orman- ’ten 
kurtulmak için neler çekti ini, ya-
k n n zdaki orman i çilerine sora-
bilirsiniz. E er i veren korkusun-
dan, sendika korkusundan sizlerle 
konu maya cesaret edebilirlerse…

Orman i çisini iki buçuk ayda 
üye kaydetmekle övünüyorlar. Bi-
zim i yerlerinde örgütlenme çal -
malar na ba layal  1 y la yakla t . 
Ba tan beri ço unlu u sa lad k 

mesaj  veriyorlar. Ayda bir yay n-
lad klar  bildirilerle “T GEM’de 
yüzde 70 olduk”, “T GEM’i bitir-
dik”, “Tar m Bakanl ’nda ço un-
lu u sa lamak üzereyiz” diyorlar. 
Nas l bir ço unlukmu  bu, her ay 
bir kere sa lan yor, ama nedense 
bir türlü bitmiyor. Yalan üzerine 
kurulmu  bir örgütlenme mode-
liyle orman i çisini kand rd klar  
gibi, tar m i çisini de kand racak-
lar n  san yorlar. Ancak yalanc n n 
mumu yats ya kadar yanarm . Ya-
r n yalanc  çobana döndükleri gün 
sizlerin kar s na nas l ç kacaklar?

51 y ll k koca ç nardan bir-
kaç dal koparmakla a aç olaca -
n  sananlar, unutmay n ki a açlar 
budand kça güçlenir. Bazen bir 
musibet bin nasihatten evlad r. Ta-
r m i çisi bu musibeti de ba ndan 
defedecek ve onurlu mücadelesini 
sonsuza dek sürdürecektir. Bizler 
gücümüzü üyelerimizin mücadele 
gelene inden al yoruz. Bu sorunun 
üstesinden de yine mücadeleyle 
gelece iz. Sahip oldu u haklar n 
nas l zorlu bir mücadeleyle al n-
d n  bilen onurlu tar m i çileri 
Tar m- ’in yan ndad r. Onlar  teh-
ditle korkutmak, sahte vaatlerle 
kand rmak mümkün olmayacakt r.

Tar m- , baz  üyelerinin i ye-
rinde bask yla kar la t n , daha 

zor i e verilmekle ya da ba ka yere 
sürülmekle tehdit edildi ini bil-
mektedir. Sahte vaatlere kanarak 
Tar m- ’ten ayr lanlar n oldu u 
da bilinmektedir. Bask ya boyun 
e menin s n r  yok. Bugün bask  ve 
tehdit nedeniyle sendikas n  de i -
tiren, yar n y llar n mücadelesiyle 
kazan lm  bütün haklar n  kay-
bedebilir. Hatta ta eron i çisinin 
durumuna dü ürülebilir. Bask ya 
direnmek i çinin onurudur. Kork-
may n. Tar m- ’in ve Türkiye’nin 
en büyük i çi sendikalar  konfe-
derasyonu olan TÜRK- ’in yan -
n zda oldu unu unutmay n. Geç 
de il. Hatan n neresinden dönül-
se kârd r. Onurunuzu koruman n 
yolu Tar m- ’te birli i sa lamak-
tan geçmektedir. Bugün sahip 
oldu unuz haklar  Tar m- ’teki 
birlikteli inize borçlu oldu unuzu 
unutmay n. Daha dün kurulmu  
olan ve bugün kapat lman n e i-
inde bulunan kar  sendikan n 

güvenilmez vaatlerine kanmay n.
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Konfederasyonumuz üyesi 
Hava-  Sendikam z ile Türk 
Hava Yollar  (THY) yöne-

timi aras nda toplu i  sözle mesi 
görü melerinin sürdü ü ve arabu-
luculuk a amas na gelindi i s rada 
bir yasa de i ikli i ile havac l k i ko-
lunda grev yasa  getirildi. Yasa tek-
lifinin TBMM gündemine al nmas n  
protesto eden Hava-  Sendikam z 
üyesi 305 i çimiz, telefon mesaj  ve 
e-postalar yoluyla hukuka ayk r  bir 
ekilde i ten ç kar ld .

Grev hakk , evrensel ve temel bir 
insan hakk d r. Bu nedenle, havac -
l k i kolunda grev hakk n n yasak-
lanmas , ayn  zamanda sendika hak-
k n  da ihlal eden anti demokratik 
bir uygulamad r. Bundan daha va-
himi ise, me ru ve demokratik pro-
testo hakk n  kullanan 305 i çimizin 
i ten ç kar lmas d r.

TÜK-  Yönetimi, THY ve THY 
Teknik A . Yönetim Kurullar n n 
öncelikle haks z ve hukuksuz i ten 
ç karma kararlar n  geri almalar , 
i ten ç kar lan personelin i leri-
ne ba lat lmalar  ve grev yasa n n 
kald r lmas  konusunda birçok giri-
imde bulundu. TÜRK-  Yönetimi, 

TBMM’de baz  yasalarda de i iklik 
yapan bir Torba Yasa ile havac l k 
i kolunun grev yasa  kapsam na 
al nmas na tepki gösterdi.

Kavlak’tan Tepki

Konunun TBMM Komisyon-
lar nda görü üldü ü s ralarda ilk 
aç klama, TÜRK-  Genel Sekreteri 
Pevrul Kavlak taraf ndan yap ld . 29 
May s 2012 günü yap lan aç klama-
da Kavlak u görü leri dile getirdi:

“ stanbul Milletvekili Metin 
Külünk ve iki di er milletvekilinin 
baz  kanunlarda de i iklik yap lma-
s  hakk nda kanun teklifi 21 May s 
2012 günü TBMM çi leri Alt Ko-
misyonunda, 24 May s 2012 günü 
ise çi leri Komisyonunda görü ül-
mü tür.

Söz konusu kanun teklifinin 1. 
maddesi, 2822 say l  Toplu  Söz-
le mesi Grev ve Lokavt Kanununda 
grev yasaklar n  düzenleyen mad-
delerden “Yasa n bulundu u i ler” 
ba l kl  29. maddeye 6. bent olarak 
“Havac l k hizmetlerinde” ibaresi-
nin eklenmesi eklindedir.

Bilindi i gibi, 2821 say l  Sen-
dikalar Kanununu ve 2822 say l  
Toplu  Sözle mesi Grev ve Lokavt 
Kanununu ortadan kald ran Top-
lu  li kileri Yasa Tasar s  TBMM 
gündemindedir.

Sosyal taraflarca üzerinde bü-
yük oranda mutabakat sa lanan 
bu tasar n n görü ülmesi s ras nda, 

bu öneri gündeme getirilmi  fakat 
TÜRK- ’in tepkisi üzerine kabul 
edilmemi tir.

Sosyal taraflar n kabul etmedi i 
ve bu nedenle tasar da yer almayan 
bir düzenlemeyi, üç milletvekilinin 
imzas yla, konuyla ilgisiz bir torba 
kanun içinde TBMM’den geçirmeye 
çal mak abesle i tigaldir.

Her f rsatta çal ma hayat nda 
uluslararas  normlar  gündeme geti-
renlerin, çal ma hayat nda demok-
ratikle meyi sa layacaklar n  öne 
sürenlerin, ülkede yasaklar  ortadan 
kald rd klar n  iddia edenlerin, böy-
lesi yasakç  ve ça d  bir düzenle-
meyi gündeme getirmelerini anla-
mak mümkün de ildir.

Bu düzenlemenin yasala mas , 
ülkemizde çal ma bar n  bozacak, 
telafisi zor geli melere yol açacakt r.

TÜRK- , Konfederasyonumuz 
üyesi Hava-  Sendikam z n, havac -
l k i kolunda getirilmek istenen grev 
yasa n  protesto amac yla bugün 
(29 May s 2012 günü) yapaca  i  
yava latma eylemini hakl  ve me ru 
görmekte ve desteklemektedir.”

ILO Gündeminde

Bu aç klaman n ard ndan, TÜRK-
 konuyu uluslararas  platforma 

TÜRK- ’ten Havac l k TÜRK- ’ten Havac l k 
kolunda Grev Yasa na Tepkikolunda Grev Yasa na Tepki
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ta yarak çözüm aramaya ba lad . 
lk olarak TÜRK-  Genel Mali Sek-

reteri Ergün Atalay, 31 May s 2012 
günü Cenevre’de, ILO 101Konferan-
s nda bas n arac l yla bir aç klama 
yapt . Atalay aç klamas nda unlar  
söyledi:

“Tüm dünyada i çi hak ve öz-
gülüklerinin geriye götürülüyor. 
nsanlar yoksulluk ve açl kla s nan -

yor. Gelir da l m ndaki adaletsizlik 
ve a r i  ko ullar  art yor. Bu du-
rum Türkiye’de daha da belirginle -
ti. Türkiye, örgütlenme hakk  ve bu 
hakk n kullan m  bak m ndan son 
s ralarda yer ald . Ba ta örgütlenme 
hakk  olmak üzere sendikal hak ve 
özgürlüklerin önündeki engelle-
rin kald r lmas n  istiyoruz. TBMM 
gündemindeki Toplu  li kileri Ka-
nun Tasar s nda grev yasaklar  pek 
çok sektörü kaps yor. imdi buna 
bir de havac l k sektörü ekleniyor. 
Bunu antidemokratik ve ça d  bir 
giri im olarak niteliyoruz. çiden 
korkmay  b raks nlar, ‘demokratik-
le iyoruz’ diyorlar, grev yasaklar n  
kald racaklar na yenilerini ekliyor-
lar. Havac l k hizmetlerinde grev 
yasa  getiren bu düzenlenin Toplu 

 li kileri Yasas  kapsam na al n-
mamas  için her türlü giri imde bu-
lunaca z.”

Ba kanlar Kurulu Topland

5 Haziran 2012 günü toplanan 
TÜRK-  Ba kanlar Kurulu da, ha-
vac l k i kolunda getirilen grev ya-
sa n  protesto etti. Ba kanlar Ku-
rulu Sonuç Bildirgesinde unlara yer 
verildi:

“TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 
hava i kolunun grev yasa  kapsa-
m na al nmas n , Hükümetin çokça 
dile getirdi i “ileri demokrasi” yak-
la m yla taban tabana çeli ti i görü-
ünü dile getirmektedir. TBMM gün-

deminde bulunan Toplu  li kileri 
Yasa Tasar s ’n n ilgili maddesinde 
hava i kolu grev yasa  kapsam nda 
olmamas na kar n, sosyal taraflar n 

mutabakat na ayk r  olarak torba ya-
san n bir maddesiyle hava i koluna 
grev yasa  getirilmesi demokratik 
rejim i leyi i ile ba da mamaktad r. 
TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, hava i -
koluna getirilen grev yasa n  k na-
makta, Hava-  Sendikam z n THY 
i yerlerinde yapt  eylemi destekle-
mektedir. TÜRK-  Ba kanlar Kuru-
lu, THY i verenini eylem nedeniyle 
i ten ç kard  i çilerimizi i e geri 
almaya ve i ten ç karmalara son ver-
meye ça rmaktad r. TÜRK-  Ba -
kanlar Kurulu, hava i koluna getiri-
len grev yasa n n ILO sözle me ve 
ilkelerine ayk r  oldu u gerçe inden 
hareketle konunun uluslararas  plat-
formlara ta nmas  karar  alm t r.”

Kumlu ILO’ya Ta d

TÜRK-  Genel Ba kan  Mustafa 
Kumlu, 12 Haziran 2012 günü ILO 
101. Çal ma Konferans nda yapt  
konu mada, havac l k i kolunda ge-
tirilen grev yasa n  gündeme getir-
di. Kumlu unlar  söyledi:

“Türkiye’de, çal ma hayat n  
ve sendikal haklar  do rudan etki-
leyecek yasal de i iklikler ve yeni 
Anayasa yap lmas  gündemdedir. 
Haz rlanacak Anayasa, sosyal dev-
leti güçlendirmeli, endüstriyel ili -
kilerde ba ta ILO ve Avrupa Birli i 
olmak üzere uluslararas  normlar  
gözetmeli, örgütlenme, grev, toplu 
pazarl k ve di er tüm temel hak ve 
özgürlükleri garanti alt na almal -
d r. Konferans n ba lad  günler-
de, ülkemde havac l k sektöründe 
grev hakk n  yasaklayan bir yasan n 
TBMM’de kabul edilmi  olmas , bu 
ihtiyac n göstergesidir.

Toplu i  sözle mesi, grev ve lo-
kavt yasas  ile sendikalar yasas n  
tek bir yasada birle tiren Toplu  
li kileri Yasa Tasar s  da TBMM 

gündemindedir. Taraflar n üzerinde 
bütünüyle uzla ma sa layamad klar  
bu tasar , çal an kesimin taleple-
ri do rultusunda son de i iklikler 
yap larak bir an önce yasala mal -

d r. Yasan n temel amac  i çilerin 
korkmadan sendikalara üye olma-
lar n  sa lamak ve örgütlenmenin 
önündeki engelleri kald rarak güçlü 
sendikalar n varl n  sa lamak ol-
mal d r. Örgütlenmelerin i ten ç -
karmalarla sonuçland  ülkemde, 
örgütlenme hakk n n güvence alt na 
al nmas  elzemdir.”

IndustriALL Kongresinde

Kumlu konuyu ayr ca cra Ku-
rulu üyeli ine seçildi i Uluslararas  
Sanayi Sendikalar  Federasyonu-
IndustriALL’un Kopenhag’da yap -
lan Kurulu  Kongresinde de günde-
me getirdi. Kumlu, 20 Haziran 2012 
günü yapt  konu mada, Industri-
ALL ve üyelerinin grev yasa n n ta-
kipçisi olmas  ve verilen mücadeleyi 
desteklemesinin önemine i aret etti.

Tüm dünya ölçe inde örgütlü 
olan Uluslararas  Maden, Kimya ve 
Enerji çileri Federasyonu (ICEM), 
Uluslararas  Tekstil, Giyim, Deri çi 
Sendikalar  Federasyonu (ITGLWF) 
ve Uluslararas  Metal çileri 
Federasyonu’nu (IMF) IndustriALL 
ad  alt nda tek çat da toplayan, 140 
ülkeden, 50 milyon çal an  temsil 
eden ve ülkemizden de 19 sendika-
y  da bünyesinde toplayan yeni ör-
gütün Kurulu  Kongresinde bir ko-
nu ma yapan Kumlu konu mas nda, 
“Ülkemde en son ya anan ihlal, ha-
vac l k sektörüne getirilen grev ya-
sa  ve bu yasa  protesto eden 305 
Türk Hava Yollar  çal an n n i ten 
ç kar lmas  olmu tur. u an öncelik-
li gündem maddelerimizden birisi 
olan bu sorunun çözümü noktas n-
da giri imlerimiz devam etmekte-
dir. Uluslararas  Ta mac l k Fede-
rasyonuna bu konudaki destek ve 
faaliyetleri için te ekkür ediyorum. 
IndustriALL ve üyelerinin de bu hak 
ihlalinin takipçisi olmas  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 oldu unu ve çal ma 
hayat n  düzenleyen yasalar n de-
i tirilmesi konusunda çal malar 

yap ld n , sosyal taraflar n hükü-
metle görü meler yapt n  söyledi. 
“Bir milletvekilinin teklifi ile Mus-
tafa Kumlu’nun da söyledi i gibi 
Türkiye’de Havac l k sektörüne grev 
yasa  getirildi” diyen Raina, Ulus-
lararas  Ta mac l k Federasyonu-
ITF’in de Kongrede oldu unu 
belirtti. Kongre, havac l k hizmet-
lerine getirilen grev yasa na kar  
Türkiye’de verilen mücadeleye des-
tek mesaj  gönderilmesi karar  ald .

Hükümetle Görü meler

Uluslararas  çabalar n yan  s ra, 
TÜRK-  Yönetimi konuyu Hükü-
met nezdinde de takip etti. TÜRK-

 Yönetim Kurulu, Hava i kolunda 
grev yasa  getirilmesinin ve i ten 
ç karmalar n ba lamas ndan itibaren 
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  
Faruk Çelik, Ula t rma Bakan  Binali 
Y ld r m, Ba bakan Yard mc s  Be ir 
Atalay ile grev yasa n n kald r lma-
s  ve i ten at lan i çilerin geri al n-
mas  için görü meler yapt .

TÜRK-  Genel Mali Sekrete-
ri Ergün Atalay ile TÜRK-  Genel 
E itim Sekreteri Ramazan A ar 21 

Haziran 2012 günü Ba bakan Yar-
d mc s  Bülent Ar nç ile görü tü. Zi-
yarette, TÜRK-  Yöneticileri, hava 
i kolunda getirilen grev yasa n n 
demokratikle me çabalar na uyum 
sa lamad na dikkat çekti. Bu ya-
sa n kald r lmas n n ve i ten at lan 
i çilerin geri al nmas n n gereklili i-
ne i aret eden TÜRK-  Yöneticileri, 
Ba bakan Recep Tayyip Erdo an’a 
vekalet eden Ar nç’tan bu konuda 
pozitif giri imlerde bulunmas  is-
tedi. Bülent Ar nç ise konuyu takip 
ettiklerini ve müspet bir sonucun 
al nmas  için gerekli giri imlerde 
bulunaca n  ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Taner Y ld z, 
TÜRK-  Yönetim Kurulu ve maden i çileri sen-
dikalar n n yöneticileri ile 4 Temmuz 2012 günü 

bir araya gelerek sorunlar n  dinledi. Toplant da, sorun-
lar  çözüm aray  çerçevesinde kurum genel müdürleri 
ile sendikac lardan olu an ortak bir komite kurulmas na 
karar verildi. 

TÜRK-  Genel Merkezinde yap lan toplant ya, Ge-
nel Ba kan Mustafa Kumlu, Genel Mali Sekreter Ergün 
Atalay, Genel E itim Sekreteri Ramazan A ar, Genel 
Te kilatland rma Sekreteri Nazmi Irgat, Genel Maden-  
Sendikas  Genel Ba kan  Eyüp Alemdar, Türkiye Maden-

 Sendikas  Genel Ba kan  Nurettin 
Akçul, TTK Genel Müdürü Burhan 
nan, TK  Genel Müdürü Mustafa 

Akta , Eti Maden letmeleri Genel 
Müdür Yard mc s  Muhsin Ganio lu 
ile bölge milletvekilleri Özcan Ulu-
p nar ve Ercan Candan da kat ld . 

Genel Ba kan Mustafa Kum-
lu, toplant da yapt  konu mada, 
madencilik sektörünün önemli so-
runlar  oldu una i aret ederek bu 
s k nt lar n bizzat i kolunda örgütlü 
sendika ba kanlar nca aktar laca n  
ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kan  Taner Y ld z ise Bakanl n en 
önemli yap  ta lar ndan birinin sen-

dikalarla yapt klar  faaliyetler oldu unu söyledi. Varsa 
problemleri yerinde çözmeyi amaçlad klar n  anlatan 
Y ld z, yeralt  ve yerüstü madencili i ile alakal  sorunla-
r , TTK, TK  ve Eti Maden letmeleri’nin yöneticilerinin 
bulundu u bir ortamda konu mak ve çözüm önerilerini 
beraber olu turmay  istediklerini kaydetti. 

Toplant da, kurum genel müdürleri, bölge milletve-
killeri, Genel Maden-  Sendikas  ile Türkiye Maden-  
Sendikas  ba kan, yönetici ve uzmanlar ndan olu an bir 
komite kurulmas na ve bu komitenin ürettikleri çözüm 
önerilerinin daha sonra Bakan ve TÜRK-  Yöneticileri 
ile birlikte de erlendirilmesine karar verildi.

Maden Sektöründeki Sorunlara Ortak Çözüm Aray



TÜRK-  ve stanbul Ayd n 
Üniversitesi i birli iyle ku-
rulan Sendikac l k Akademi-

si, ilk mezunlar n  verdi. Akademi-
nin 1. Dönemi mezunu 21 kat l mc , 
26 May s 2012 günü Üniversitede 
düzenlenen törenle mezun oldu. 
Akademinin aç l ndan itibaren 2.5 
ayl k bir sürede 18 ayr  ö retim gö-
revlisinden birçok konuda e itim 
alan ö renciler, törende kep giydi ve 
diplomalar n  ald .

Törene TÜRK-  Genel Sekreteri 
Pevrul Kavlak, Genel Mali sekreter 
Ergün Atalay, TÜRK- ’e ba l  sen-
dikalar m z n Genel Ba kan ve Yö-
neticileri, TÜRK-  Genel Sekreter 
Yard mc s  Naci Önsal, TÜRK-  1. 
Bölge Temsilcisi Faruk Büyükku-
cak, TÜRK-  Uzmanlar , akademik 
personel ve ö renciler kat ld . 

 Törende bir konu ma yapan Ge-
nel Sekreter Kavlak unlar  söyledi:

“1990’l  y llara kadar Türkiye’de 
sendikac  dendi inde, akla fizik ba-

k m ndan güçlü, sert görünü lü, ta-
biri caizse boksör ya da güre çi gibi 
insanlar akla gelirdi. O zamanlarda 
genel alg , ‘Sendikac  dedi in, masa-
ya yumru unu vurdu mu k racak!’ 
yönündeydi. Ama 90’l  y llardan son-
ra, geli en teknoloji ile birlikte, sen-
dikac  profili de de i meye ba lad .

Sosyal taraflar, uzla ma ve diya-
log dedi imiz iki kavramla tan t . 
Ancak uzla ma ve diyalog için do-
nan m gerekiyordu. Art k donan ml  
sendikac l k dönemi ba lad . 

Neydi donan m? Ak ld , bilgiydi, 
bilinçti. Anlamakt , kavramakt , ö -
renmekti, uygulamakt . Dolay s y-
la masaya vurdu mu, masay  k ran 
sendikac  modeli yava  yava  yerini, 
kitap okumay  seven, bir psikolog 
veya sosyolog inceli iyle ki ileri 
ve toplumu analiz edebilen, yurtta 
ve dünyada ya anan sosyal, ekono-
mik ve siyasal geli melere yabanc  
kalmayan, diyalog kurabilen, ileti-
im bak m ndan güçlü, anlay  ve 

ho görü çizgileri olan, teslimiyetçi 
olmayan, uzla may  bilen bilim ve 
teknolojiyi takip eden, dinlemesini 
bilen, konu tu u zaman dinleten, 
ikna yetene i olan sendikac  mode-
line b rakt ” dedi.

Törende kursiyerler ad na Türk 
Metal Sendikas  stanbul 1 Nolu 
ube Ba kan  Murat Salar konu tu. 

Salar, böyle bir akademiden mezun 
olmaktan gurur duydu unu ve eme-
i geçen herkese te ekkür etti ini 

ifade etti.

Ayd n Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yadigâr zmirli ise törende yap-
t  konu mada, böyle bir akademi-
nin hizmete girmesinden ve ilk me-
zunlar n  vermesinden dolay  büyük 
bir mutluluk duydu unu çal ma 
hayat na yapaca  katk lardan ve 
mezunlar n n büyük hizmetlerinin 
dokunaca ndan emin oldu unu 
vurgulad . zmirli TÜRK-  Yöneti-
mine çabalar ndan dolay  te ekkür 
ettii.
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Sendikac l k Akademisi lk Mezunlar n  Verdi

Kavlak: “Sosyal taraflar, uzla ma ve diyalog 
dedi imiz iki kavramla tan t . Art k donan ml  
sendikac l k dönemi ba lad .”
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TÜRK-  ile Çal ma Ekono-
misi ve Endüstri li kileri 
Bölümleri bulunan üniversi-

telerle i birli i halinde gerçekle tiri-
len “Çal ma Ekonomisi ve Endüstri 
li kileri Kongresi”nin on dördün-

cüsü, 16-17 Haziran 2012 günlerin-
de stanbul’da yap ld .

Kongreye 200’e yak n akademis-
yen ve TÜRK- ’e ba l  Sendikala-
r m z n yöneticileri ve uzmanlar  
kat ld .

TÜRK-  Genel Sekreteri Pev-
rul Kavlak, Kongrenin aç l nda bir 
konu ma yapt . Çal ma ya am n n 
güncel sorunlar na de inen Kavlak 
özetle unlar  söyledi:

“Çal ma hayat nda bugün ya-
anan sorunlar n temelinde, uygu-

lanmakta olan ekonomik ve sosyal 
politikalar vard r. Türkiye’de demok-
ratikle me yap lacaksa, önce çal ma 
hayat  demokratikle tirilmelidir. k-
tisadi demokrasi gerçekle tirilmeli-

dir. Çünkü biliyoruz ki, çal anlar n 
hak ve ç karlar n n geli tirilmesi ve 
korunmas , sendika, toplu pazarl k 
ve grev haklar  ancak demokratik re-
jim içinde mümkündür.

Ülkemizde bu alanda s k nt lar 
bulunmaktad r. Türkiye’de sosyal 
devlet anlay  ortadan kald r lma-
ya çal lmaktad r. E itim, sa l k ve 
sosyal güvenlik gibi sosyal hizmet 
harcamalar  bilinçli bir ekilde azal-
t lm t r. Gelir da l m  adaletsizli i 

Kavlak: “Ülkemizde ekonomik büyümenin sa land , 
göstergelerin iyiye gitti i söylenmektedir. 
Ülkedeki ekonomik büyüme varsa, bunda 
en büyük hak, verimlilik art n  yaratan 
i çinindir, onun al nteridir.”

Çal ma Ekonomisi Kongresi Yap ld
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sürmektedir. Yoksulluk yayg nla -
maktad r. Çal an kesimlerin ya a-
ma ko ullar  a rla maktad r. Oysa 
yap lmas  gereken, insana öncelik 
veren ekonomik ve sosyal politika-
lar n ülkemizde uygulanmas d r.

Nüfusumuzun önemli bir bölü-
mü açl k s n r n n alt nda ya am n  
sürdürmekte, yoksulluk artmakta, 
milyonlarca insan m z i sizlik soru-
nuyla kar  kar ya bulunmaktad r. 
Ülkemizde ekonomik büyümenin 
sa land , göstergelerin iyiye gitti i 
söylenmektedir. Ülkedeki ekono-
mik büyüme varsa, bunda en büyük 
hak, verimlilik art n  yaratan i çi-
nindir, onun al nteridir.

Haz rlanmas  dü ünülen yeni 
anayasayla ilgili çe itli kesimler 
görü lerini dile getiriyorlar. Ana-
yasan n tüm kesimleri kapsamas , 
demokratik ve kat l mc  bir düzeni 
sa lamas  ve daha birçok konu bi-
zim taraf m zdan da istenmekte ve 
beklenmektedir. Ancak benim bu 
yeni anayasada özellikle beklentim 
udur: Anayasam z bugüne kadar 

hiç olmad  kadar sosyal bir ana-

yasa olmal d r. Emekçilerin sorun-
lar n  ortadan kald racak yasal dü-
zenlemelere olanak sa layacak bir 
anayasa olmal d r. K saca söylemek 
gerekirse, bu anayasa eme in anaya-
sas  olmal d r.

Ülkemizde i çi hareketi, neoli-
beral politikalar n ac mas zca uy-
gulanmaya ba lad  y llardan bu 
yana, yani yakla k 35 y ld r y ld -
r lmak isteniyor. Amaç; i çi hareke-
tinin moralini ve cesaretini k rmak, 
özgüvenini yok etmek ve bu yolla 
istedikleri ekonomik ve sosyal dü-
zeni hakim k lmakt r. Buna kar  
mücadele etmemiz gerekti ini ifade 
etmek istiyorum.”

TÜRK-  ile üniversitelerin i -
birli ine de de inen Kavlak unlar  
söyledi:

“TÜRK-  olarak bilimsel ça-
l malara katk  vermekten ve y lda 
bir kez dahi olsa, bilim insanlar yla 
böyle bir ortam  payla maktan dola-
y  gururluyuz. Bizler sendikal hare-
ketin içinde yer alan, ona yön veren, 
sorumluluk alan ve bizzat mücadele 
eden sendikac lar z. Sizlerse, bu sü-

reci izleyen, bilimsel kriterlere göre 
de erlendiren, gelece e k tutan 
ve bizlere yön veren bilim insanla-
r s n z. Bizlerin sizlerle birlikteli i 
bu aç dan çok önemli. Bizlerin de-
neyimleriyle sizlerin dü ünceleri ve 
çal malar  bir araya gelmeli ve ül-
kemiz sendikal hareketi için olumlu 
sonuçlar vermelidir.

Emek dünyas  ile akademi dün-
yas n n bu birlikteli i, ülkemizde 
sendikal hareketin gelece i aç s n-
dan çok büyük bir önem ta mak-
tad r. Sendikal mücadele, i yerinde 
tezgah ba nda ba layan, sendika-
c l n her a amas nda devam eden 
bir süreçtir. Bu süreçte ihtiyaç du-
yulan yeti mi  insan gücü ancak bi-
lim ve teknolojinin etkin kullan m  
ile ortaya ç kar. Herkesin her a a-
mada e itime, e itilmeye, bilimin 
s n rs z olanaklar ndan yararlan-
maya ihtiyac  vard r. Bu nedenle, 
birlikte düzenledi imiz bu ortak 
toplant lar n yarar  ve önemi bizim 
için büyüktür. Biz TÜRK-  olarak 
bu toplant y  bu nedenle çok önem-
siyoruz.”
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TÜRK- ’in düzenledi i 2012 
y l  dönemi  Sa l  ve Gü-
venli i E itim Seminerle-

rine 24-25 Nisan 2012 günlerinde 
Samsun’da, 17-18 May s 2012 gün-
lerinde Adapazar ’nda, 7-8 Haziran 
2012 günlerinde Bursa’da, 20-21 
Haziran 2012 günlerinde zmir’de 
yap lan seminerlerle devam edildi. 
Bu y l e itim programlar ; “Genel 

 Sa l  ve Güvenli i E itimi” ve 
“  Sa l  ve Güvenli i Kurullar n-
da Görev Yapan çi Temsilcileri 
E itimi” ba l klar ndan olu uyor ve 
kat l mc lara uygun e itim içeri iyle 
farkl  iki programdan olu maktad r.

TÜRK-  üyesi i çilerin, temsil-
cilerin, ba  temsilcilerin ve  Sa l -

 ve Güvenli i Kurullar nda görev 
yapan i çi temsilcilerinin kat ld  
e itim seminerleriyle,  Sa l  ve 
Güvenli i Yasa Tasar  Tasla  sendi-
kal yakla mla de erlendiriliyor.  
kazalar  ve meslek hastal klar ndan 
korunma bilincinin art r lmas na, 
i çilerin mevzuattan gelen haklar -
n  kullanmas na, i verenin yüküm-
lülüklerinin vurgulanmas na, i  
sa l  ve güvenli i kültürünün 
olu turulmas  yoluyla SG ulusal 
sistemi uygulamalar n n geli tiril-
mesine ve Ulusal  Sa l  ve Gü-

venli i Konseyi’nde kabul edilen 
2009-2013 Politika Belgesi’ndeki 
hedeflere ula lmas  amaçlan yor.

24-25 Nisan 2012 günlerin-
de Samsun’daki Türk-  E itim 
Merkezi’nde düzenlenen seminer ve 
panele, sendikaya ba l  ba kan, yö-
netici ve i çiler kat ld .  Sa l  ve 
Güvenli i E itim Semineri’nin aç -
l  konu mas n  yapan TÜRK-  6. 
Bölge Temsilcisi smail Ek io lu, i  
sa l  ve i  güvenli ine dair istatis-
tiklerin iç aç c  olmad n  belirtti. 
Bunlar n emek kesimini derinden 
üzdü ünü ifade eden Ek io lu, “Ül-
kemizde her 6 dakikada bir i  kazas  

A ar: “  sa l  ve güvenli i sorunlar n n 
çözümü, ‘önce insan’ anlay nda 
odaklanan adaletçi, e itlikçi ve kat l mc  
bir yakla mla her alanda örgütlenme 
kültürünün edinilmesiyle mümkündür.”

 Sa l  ve Güvenli i Seminerleri Devam Ediyor

ADAPAZARI
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ya anmakta, her 6 saatte 1 i çimiz 
hayat n  kaybetmektedir.  kazalar  
istatistiklerinde ülkemiz, Avrupa’da 
1., dünyada da 3. s radad r. Böyle 
bir ortam içinde i  sa l ndan ve 
güvenli inden nas l bahsedilir. Bu 
sa l ks z güvencesiz ortamlar n iyi-
le tirilmesini, i  kazalar n n kader 
olmaktan ç kar lmas n , ölümlerin 
ve yaralanmalar n derhal önüne ge-
çilmesini acilen talep ediyoruz” dedi.

Herkesin üzerine dü en görevi 
yerine getirmesi gerekti ini vurgula-
yan Ek io lu, “ çilerin kayg lar n n 
çok basit önlemlerle ortadan kalka-
ca  a ikard r. Yap lan ara t rmalar 
bunu kan tl yor.  kazalar n n yüz-
de 50’si kolayl kla önlenebilece i, 
yüzde 48’inin sistemli bir çal ma 
ile önlenebilece i, yüzde 2’sinin ise 
önlenemeyece i ortaya ç km t r. 
Demek ki gerekli önlemler al nm  
olsa i  kazalar  kader olmayacak” 
eklinde konu tu.

17-18 May s 2012 günlerinde 
Adapazar ’nda düzenlenen i  sa l  
ve güvenli i seminerinin Seminerde 
konu an TÜRK-  Sakarya l Tem-
silcisi ve Demiryol-  ube Ba kan  
Cemal Yaman, kat l mc lardan semi-
nerde ö rendikleri i  sa l  ve gü-
venli iyle ilgili bilgileri e itime ka-
t lamayanlarla da payla malar n  ve 
mutlaka hayata geçirmelerini bek-
lediklerini kaydetti. nsan hayat n n 
kendileri için çok önemli oldu unu 
ifade eden Yaman, “TÜRK-  olarak 
büyük bir aileyiz ve çal ma hayat -
n n en büyük temsilcisi olarak ama-
c m z haklar  korumak, i  sa l  ve 
güvenli inde duyarl l k ve kültür 
yaratmakt r” dedi.

Seminerin aç l  konu mas n  ya-
pan TÜRK-  Genel E itim Sekreteri 
Ramazan A ar, “Avrupa Birli i’nde 
topluluk düzeyinde geli tirilen ve 
yüksek bir koruma düzeyi içeren 
standartlardan biri de i  sa l  ve 
güvenli iyle ilgilidir,” diyerek ko-
nu mas nda u görü leri dile getirdi: 
“Uluslararas  Çal ma Örgütü, Dün-

ya Sa l k Örgütü ve Avrupa Birli i 
belgelerinde çal ana de er verilmesi, 
çal ma hayat n n çal ma çevresiyle 
birlikte insanc l hale getirilmesi, ya-
am kalitesinin yükseltilmesi temel 

amaçlar aras ndad r. Çevre, i  sa l -
 ve güvenli i konular na gereken 

önem verilmedi inde, bu alandaki 
sorunlar kendini i  kazalar , meslek 
hastal klar , ölümler, yaralanmalar, 
çevre kirlili i, hastal klar, üretim 
kayb  eklinde göstermektedir.

2010 y l  SGK istatistiklerine 
göre, 62.903 i  kazas , 533 meslek 
hastal  olgusu meydana gelmi , 
bunlar n 1.454’ü ölümle sonuçlan-
m t r.  kazalar  sonucu 1.976, 
meslek hastal klar  sonucu 109 ki i 
olmak üzere 2.085 ki i ise sürekli i  
göremez hale gelmi tir. SGK verile-
rinin sadece sigortal lar  kapsad , 
sigortal lar n say s n n da yakla k 
10 milyon ki i oldu u, buna kar -
l k toplam istihdam n yakla k 22.5 
milyon ki i oldu u dü ünülürse, 
gerçekte i  kazalar  ve buna ba l  
olarak ölümlerin, meslek hastal kla-
r n n çok daha fazla oldu u anla l-
maktad r.

ILO’nun haz rlad  “Güvenlik 
Kültürü Raporu”na göre, meslek 
hastal klar n n tümü, i  kazalar n n 
yüzde 98’i önlenebilir kazalard r. 
Nitekim son yirmi y lda i  kazala-
r nda Japonya ve sveç’te yüzde 20, 
Finlandiya’da ise yüzde 62 oran nda 
bir dü ü  olmu tur. Bunun nedeni 
daha az i çinin tehlikeli i lerde çal -
mas  ve i yerlerinin daha güvenli hale 
getirilmesi olarak aç klanmaktad r.

An lan ülkelerin tersine 
Türkiye’de meydana gelen i  kazala-
r nda ve ölümlerde art  söz konu-
sudur. Günümüzde özelle tirme, ta-
eronla t rma, sendikas zla t rma ve 

esnek çal ma biçimleri Türkiye’de 
sa l ks z ve güvenliksiz bir çal ma 
hayat n  i çilerimize dayatmaktad r. 
Türkiye’de kay t d  ekonominin 
var oldu u bir yap da, sosyal güven-
lik haklar na uyulmamakta, var olan 

haklar geriletmeye çal lmakta, si-
gortas z, kaçak i çi çal t rma her 
geçen gün yayg nla maktad r.

Küreselle en dünyada her alan-
da maliyetlerin dü ürülmesi temel 
hedef haline gelmi tir. Maliyetlerin 
ilk dü ürüldü ü alan ise i  sa l  ve 
güvenli i alan d r. Günümüzde aç-
l k ve i  kazas  riski aras nda tercih 
yapmaya zorlanan vatanda lar m z, 
i  sa l  ve güvenli i önlemlerinin 
olmad  i yerlerinde çal makta; 
ölüm, sakat kalma ve meslek has-
tal klar na yakalanma riskiyle kar  
kar ya b rak lmaktad rlar.

Nitekim son y llarda 
Davutpa a’da, Tuzla tersanelerin-
de, Bursa’n n Mustafakemalpa a, 
Bal kesir’in Dursunbey ilçelerinde-
ki kömür ocaklar nda, Zonguldak 
Karadon’da, Ankara OST M’de, 
Adana Kozan’da baraj in aat n-
da, Erzurum’da baraj göletinde, 
Esenyurt’ta bir AVM in aat n n 
antiyesinde meydana gelen i  ka-

zalar nda ve patlamalarda onlarca 
i çimiz hayatlar n  kaybetmi tir. 
Kendilerine Allah’tan rahmet, yak n-
lar na ba sa l  diliyorum.

SGK verilere göre, i  kazalar  ve 
meslek hastal klar  sonucunda 2008 
y l nda 866 i çimiz hayat n  kaybe-
derken, 2010 y l nda 1.454 i çimiz 
hayat n  kaybetmi tir. Üç y lda i  ka-
zalar  nedeniyle hayat n  kaybeden 
i çilerimizin say s nda yüzde 67.9 
oran nda art  gerçekle mi tir.

Ülkemizde i  sa l  ve güven-
li i tablosunun olumsuz olmas n n 
nedeni, bu alanda ciddi önlemlerin 
al nmamas d r. Di er bir deyi le, i  
sa l  ve güvenli i politikalar yla 
stratejilerinin sosyal taraflar n kat -
l mlar yla etkin bir biçimde uygula-
namamas ndan kaynaklanmaktad r. 
Ülkemizdeki kay t d l k, ta eron-
luk ve örgütsüzlük i  kazalar n  ür-
kütücü boyutlara ta maktad r.

Öte yandan, i  kazalar n n yüz-
de 58’inin i yeri büyüklü ü 50’nin 



26

alt nda i çi çal t ran i yerlerinde 
olmas  dikkat çekicidir. Türkiye i  
kazalar nda dünyan n en önde gelen 
ülkelerinden biri iken, meslek hasta-
l klar nda ise sonlarda gelmektedir. 
SGK verilerine göre meslek hastal  
vaka say s  çok dü üktür. SGK 2010 
y l  istatistiklerine göre 533 meslek 
hastal  vakas  tespit edilmi tir. Bu 
say  ülkemiz için oldukça dü ük bir 
say d r.

TÜRK-  olarak 4857 say l   
Kanununun içinde yer alan de il, 
örneklerini geli kin AB ülkelerinde 
gördü ümüz müstakil bir  Sa l  
ve Güvenli i Kanununa ihtiyaç ol-
du unu dile getirdik ve talep ettik. 
Ulusal  Sa l  ve Güvenli i Kon-
seyince de kabul edilmesine ve poli-
tika belgelerinde yer almas na kar n 
2006 y l ndan bu yana bu Kanunu 
ç karamad k. Geçen y ldan bu yana 
tek gündem maddesinin i  sa l  ve 
güvenli i konusunun oldu u Üçlü 
Dan ma Kurulu toplant lar  yapt k. 
Son Üçlü Dan ma Kurulu toplan-
t s n  15 Kas m 2011 tarihinde ger-

çekle tirerek  Sa l  ve Güvenli i 
Kanununun kabul edilmesi yönün-
de önemli bir mesafe ald k.

Buna göre, kamu-özel, i çi-me-
mur, küçük-büyük i letme ayr m  
olmaks z n her i letme ve her çal -
an i  sa l  ve güvenli inin koru-

yucu emsiyesi alt na al nabilecek. 
Bundan sonraki beklentimiz, Yasa 
Tasar s nda herhangi bir de i iklik 
yap lmadan  Sa l  ve Güvenli-
i Kanununun Meclis’ten geçerek 

kabul edilmesidir. Bu hiç ku kusuz 
ki bir ba lang çt r, bundan sonra 
yap lmas  gereken i  sa l  ve gü-
venli iyle ilgili ba ta in aat, maden 
ve tar m olmak üzere ILO Sözle -
melerinin ülkemiz taraf ndan onay-
lanmas , Kanunun yan nda gerekli 
tüzü ün ya da yönetmeliklerin sos-
yal taraflar n, meslek birlikleri ve 
odalar n temsilcilerinin kat l m yla 
haz rlanmas d r.

TÜRK-  olarak i  sa l  ve 
güvenli i alan ndaki görü lerimizi 
her platformda dile getiriyor, ilgili 
birimlere raporlar sunuyor, i  kaza-

lar  ve meslek hastal klar  konusu-
nu e itim seminerlerimizde i liyor, 
meslek birlikleri ve odalar ile ortak 
sempozyumlar düzenliyor, kitaplar 
yay ml yoruz. Ama bunlar n yeterli 
oldu u söylenemez. Ba ta devlet ol-
mak üzere, sosyal taraflar, ilgili mes-
lek birlikleri ve odalar olarak birlik-
te çal mal y z.

verenler i  sa l  ve güvenli i 
ile ilgili alacaklar  tedbirleri ek bir 
maliyet olarak görmemeli, tam ter-
sine tedbirleri, i  kazalar  ve meslek 
hastal klar n  azaltan, dolay s yla 
maliyeti azaltan, verimlili i ve üre-
tim art n  sa layan uygulamalar 
olarak dü ünmelidirler. Küreselle-
en dünyada sa l kl  ve güvenlikli 

bir i yerinin ve bu i yerinde üretil-
mi  mallar n rekabet ans n  art rd -

 göz ard  edilmemelidir.

Sendikalar her türlü olumsuz-
lu a kar n, i  sa l  ve güvenli i 
konusunda birimleriyle, e itimle-
riyle, ara t rmalar yla iyi bir düze-
ye gelmeli, i kollar n n gerektirdi i 
e itimleri yayg nla t rmal , i çilerin 

BURSA



27

hak ve özgürlüklerini koruyup ge-
li tirmeye çal rlarken, bu konuyla 
ilgili maddelerin T S’lerde yer al-
mas  için mücadele etmeli, i çilerin 
sa l k-güvenlik haklar n  geli tirme-
lidirler. Çal anlar öncelikle kendi 
sa l klar  ve güvenlikleri için tedbir-
lerini almal , SG Kurullar nda etkin 
olarak çal mal d rlar.

Tüm taraflarca göz ard  edilme-
mesi gereken en önemli nokta ise, i  
sa l  ve güvenli i sorunlar n n çö-
zümünün “önce insan” anlay nda 
odaklanan adaletçi, e itlikçi ve ka-
t l mc  bir yakla mla her alanda ör-
gütlenme kültürünün edinilmesiyle 
mümkün olaca d r.”

7-8 Haziran 2012 günlerde 
Bursa’da yap lan i  sa l  ve güven-
li i seminerinin aç l nda konu an 
TÜRK-  8. Bölge Temsilcisi Sab-
ri Özdemir, ölümlü i  kazalar nda 
Türkiye’nin dünyada birinci s rada 
yer ald n  bildirdi. Özdemir, yapt  
yaz l  aç klamada, Özelle tirme, ta e-
ronla t rma, sendikas zla t rma ve es-
nek çal ma biçimlerinin Türkiye’de 

sa l ks z ve güvenliksiz bir çal ma 
hayat n  i çilere dayatt n  iddia etti. 
Esnek, güvenliksiz, güvencesiz, si-
gortas z ve kaçak i çi çal t rman n 
her geçen gün yayg nla makta ol-
du unu öne süren Özdemir, unlar  
kaydetti: ‘Yeterince tedbir al nmad -

n n, denetimlerinin yeterince yap l-
mad n n kan t  olan bu kazalardan 
sonuncusu önceki gün Ankara Ostim 
ve vedik Organize Sanayi bölgelerin-
de meydana gelmi tir. Ya anan can 
kay plar  için ‘i  kazas ’ yerine ‘i  cina-
yeti’ tan mlamas  yapmak daha do ru 
olacakt r. Patlamalar n gerçekle me-
sine zemin haz rlayan nedenlerin ve 
nedenlerle ilgili sorumlular n tespiti 
bu tür üzücü olaylar n ya anmamas  
için önem ta maktad r. Ülkemizin 
ölümlü i  kazalar nda dünyada birin-
ci s rada yer almaktad r.”

20-21 Haziran 2012 günlerin-
de zmir’de düzenlenen i  sa l  
ve güvenli i seminerinin aç l nda 
konu an TÜRK-  3. Bölge Tem-
silci Yard mc s  Tuncay Kireçkaya, 
TÜRK- ’in  Sa l  ve Güvenli-

i seminerlerine her zaman önem 
verdi ini belirterek, “Küreselle en 
dünyada ya anan geli meler günü-
müzde i letmelerin varl klar n  ko-
ruyabilmeleri için, yenilikçi, bilinçli 
ve sa l kl  yap lanmalar n  gerektir-
mektedir. Bu çerçevede çal malar n 
temelini ülkemiz ekonomisi için 
vazgeçilmez olan ayn  zamanda 
TÜRK-  taraf ndan yürütülen  
Sa l  ve güvenli i çal malar  olu -
turmaktad r” dedi. Kamuoyunda 
ölümlü i  kazas  denildi inde ma-
den ocaklar , tuzla tersaneleri, sa-
nayi siteleri, OST M geldi ini ifade 
eden Kireçkaya, “Türkiye’de 2010 
y l nda i  kazalar ndan dolay  1454 
i çi hayat n  kaybetmi tir. Bu çal -
malar n amac  çal anlar n bedensel 
ve ruhsal bütünlü üne zarar vere-
bilecek olas  riskleri ortadan kald -
rarak sa l kl  ve güvenli bir i yeri 
ortam  yaratmakt r. Yürütülen çal -
malar do rultusunda i  kazalar  ve 
meslek hastal klar  önlenebilecek, i  
gücü ve i  günü kazalar n  azaltacak-
t r” diye konu tu.

ZM R



ken, bugün geriletiliyorsa/geriliyor-
sa bundan en çok zarar görecek olan 
da demokrasi ve dolay s yla tüm in-
sanl k olacakt r.

O nedenle sendikalar güçlerini 
toplamak ve toparlanmak zorun-
dad rlar. Bunun da yolu iktidarda 
kim olursa olsun, hangi siyasal par-
ti olursa olsun mücadele etmektir. 
Güven vermektir.

Bugün en önemli sorunlar m z n 
ba nda örgütlenme sorunu gelmek-
tedir.

Sendikalar bir yandan üye ka-
zanma mücadelesi verirken, di er 
yandan var olan üyelerini korumak-
ta zorlanmaktad r.

Ülkemizde 12 Eylül 1980’de nü-
fusumuz 44 milyon, toplu sözle me 
hakk n  kullanabilen sendikal  i çi sa-
y s  2,5 milyon iken, bugün nüfus 75 
milyona ula m , toplu sözle me hak-
k ndan yararlanabilen sendikal  i çi 
say s  ise 567 bine kadar gerilemi tir.

Yakla k 2,7 milyon memurun 
da ancak 1,1 milyonu sendikalara 
üyedir.

Bu durum da ülkemizde emek-
çilerin örgütlülük düzeyini ve de-
mokrasimizin geli mi lik seviyesini 
göstermeye yeterlidir.”

BASS Genel Kurulunda Sendi-
kan n Genel Merkezinin stanbul’a 
ta nmas  kararla t r ld .
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Banka ve Sigorta çileri 
Sendikas ’n n 17. Ola an Ge-
nel Kurulu 26-27 May s 2012 

günlerinde Ankara’da yap ld . Genel 
Kurulda Divan Ba kanl na TÜRK-

 Genel Ba kan  Mustafa Kumlu, 
yard mc l klar na ise, Koop-  Sen-
dikas  Genel Ba kan  Eyüp Alemdar 
ve Çimse-  Sendikas  Genel Ba kan  
Zekeriye Nazl m seçildi.

Genel Kurulda bir konu ma ya-
pan BASS Genel Ba kan  Turgut Y l-
maz unlar  söyledi:

“Türkiye’de sendikal hareket ve 
sendikal örgütlenme güç kaybettik-
çe, bir yandan çal anlar n hakla-
r ndaki gerileme ve eme e yönelik 
sald r lar art yor, öbür yandan da 
zaten eksik olan demokrasimiz iyice 
ç kmaza sürükleniyor.

Sendikalar demokratik rejimin 
vazgeçilmez unsurlar d r. Sendika-
lar bütün dünyada 20. yüzy l n en 
ba ar l  örgütleri olarak gösterilir-

BASS Genel Kurulu Yap ld

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

Y lmaz: “Sendikalar güçlerini toplamak ve 
iktidarda kim olursa olsun mücadele etmek 
zorundad r.”



ya ayaca m z huzurlu günlerin bir 
nebze de olsa teminat d r.

verenler k dem tazminat n  
yük olarak görüyorlar. çilerimizi 
i ten atman n önündeki engel olarak 
görüyorlar. Fona devretmek, süresi-
ni 15 güne indirmek istiyorlar.

K dem tazminat na yap lacak bir 
müdahale genel grev sebebi olacak. 
K dem tazminat , Türk i çi hareketi 
için ya hep ya hiç davas d r. K dem 
tazminat na uzanan elleri k rar z.

“K dem tazminat nda müktesep 
haklara dokunmayaca z” diyorlar. 

Bu “müktesep haklar” sadece se-
nin, benim de il, bugün çal anlar n 
de il, hepimizin ortak kazan lm  
haklar d r. Bugün çal an n da, yar n 
çal acak olan n da… Biz “Gemisini 
kurtaran kaptan” de iliz… Biz “Bize 
dokunmayan y lan bin ya as n” di-
yemeyiz. Biz kendimizin oldu u ka-
dar, gelece imizin, çocuklar m z n 
da haklar n  savunmaya mecburuz. 
Ben, onlar için elimizi ta n alt na 
koymaya, sonuna kadar mücadele 
etmeye haz r m… Onun için bura-
day m.”
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Türk Metal Sendikam z n 14. 
Ola an Genel Kurulu, 15-17 
Haziran 2012 günlerinde ya-

p ld . Genel Kurulda Divan Ba kanl -
na TÜRK-  Genel Ba kan  Mustafa 

Kumlu, yard mc l klar na TÜRK-  
Genel Te kilatland rma Sekreteri 
Nazmi Irgat ve Çimse-  Sendikas  
Genel Ba kan  Zekeriye Nazl m seçil-
diler. Genel Kurulun aç l na CHP 
Genel Ba kan  Kemal K l çdaro lu, 
ikinci gününe ise Ba bakan Yard m-
c s  Be ir Atalay kat ld .

Genel Kurulun aç  konu mas n  
yapan TÜRK-  Genel Sekreteri ve 
Türk Metal Sendikas  Genel Ba kan  
Pevrul Kavlak unlar  söyledi:

“Ulusal stihdam Stratejisinin 
gündemindeki önemli bir konu 
k dem tazminat d r. K dem tazmi-
nat  i çinin güvencesidir. Ödeme-
si sonraya b rak lm  ücretin bir 
parças d r. O lumuzun damatl , 
k z m z n gelinli idir. Emeklilikte 

Türk Metal Genel Kurulu Yap ld

Genel Kurul sonunda Türk Metal Sendikas ’n n yeni Yönetim Kurulu u 
ekilde olu tu:

Genel Ba kan : Pevrul Kavlak
Genel Ba kan Yard mc s  : Muharrem Asl yüce
Genel Ba kan Yard mc s  : Süleyman Y ld r m
Genel Ba kan Yard mc s  : Mesut Gezer
Genel Sekreter : Yücel Yücel
Genel Mali Sekreter : smail Dursun

Kavlak: “K dem tazminat , Türk i çi hareketi için ya hep 
ya hiç davas d r. K dem tazminat na uzanan 
elleri k rar z.”



Devletin gelirleri (ve do al 
olarak harcamalar ) ekono-
mik politikas n n en önemli 

arac d r. Devletin en önemli geliri 
toplad  vergilerdir. Vergiler tarih 
boyunca bireyi ve toplumu yak ndan 
ilgilendirmi , egemenlik hakk n n 
vazgeçilmez unsuru olmu tur.

Uygulanmakta olan maliye po-
litikas n n temel uygulama arac  
bütçedir ve TBMM’de görü ülerek 
kanunla düzenlenmektedir. Ekono-
mik faaliyetlerde devletin yerini ve 
rolünü belirleyen özelli e sahiptir. 
Devlet, merkezi ve yerel düzeydeki 
bütçesi arac l yla çok önemli kay-
naklar  toplamakta ve harcamakta-
d r. Devletin ekonomiye kamu büt-
çesiyle yapt  müdahale, bir bak ma 
hükümetin siyasal tercihinin göster-
gesidir.

Demokratik kurallar n egemen 
oldu u ve i ledi i toplumlarda va-
tanda  odakl  yönetim anlay  ön 
plana ç kmakta, devletin i levleri bu 
çerçevede biçimlenmektedir. Devlet 
çat s  alt nda ya ayan insanlar n ya-
amsal gereksinimlerinin kar lan-

mas , ya ama ve çal ma ko ullar n n 
insanc lla t r lmas , kendini yeniden 
üretmesi “sosyal devlet” anlay n n 
bir sonucudur. Günümüzde sosyal 
ve ekonomik haklar -en az- temel in-
san hak ve özgürlükleri kadar önem 
ta maktad r. Sosyal haklardaki bu 
geli me devleti ve do al olarak siya-
sal iktidar , refah  sa lamak ve yay-
g nla t rmak konusunda sorumlu 
k lmaktad r. Siyasal iktidar, toplum 
refah n n en üst düzeye ç kar lma-
s  için, kamu kaynaklar n n etkili, 
ekonomik ve verimli, ayn  zamanda 
hukuka uygun olarak yönetilmesi ve 
kullan lmas  için çaba göstermek du-
rumundad r.

Bütçelerin gelir bile imi, toplu-
mu olu turan bireylerin gereksinim-
lerinin kar lanmas  için gereken 
finansman yükünün toplumda nas l 
da ld n  göstermektedir. Halk m z 
ve toplumun önemli bir kesimini 
olu turan çal anlar demokratik ter-
cihleriyle parlamentoyu olu turmak-
ta, böylece talep ve beklentilerinin 
-bütçe yoluyla- yerine getirilmesini 
talep etmektedir.

Son y llarda “küreselle me” söz-
cü ü ile tan mlanan dünyadaki de i-
im bütçe anlay n  da de i tirmi -

tir. Uygulanan neo-liberal ekonomi 
çerçevesinde yeniden geçerlilik ka-
zanan yakla mlarla kamu harcama-
lar  azalt lmak istenmektedir. Oysa 
çal anlar n ya ayarak ö rendi i ger-
çek; bütçenin küçültülmesi talebinin 
arkas nda sermaye kesiminin vergi 
yükünün azalt lmas , küçültülen 
bütçenin ortaya ç karabilece i kay-
nak fazlas n n sermaye taraf ndan 
daha fazla biçimde kullan lmas , dev-
letin çekildi i sosyal hizmet alan nda 
özel kesimin daha karl  çal abilmesi 
ko ullar n n yarat lmas  isteklerinin 
bulundu udur.

Çal anlar n daha fazla hak ve 
hizmet talepleri “o zaman daha fazla 
vergi al nmas  gerekece i” ile bast -
r lmak istenmektedir.

Orta Vadeli Program’a (2012-
2014) göre 2012 y l  itibariyle mer-
kezi yönetim bütçe gelirinin 329,8 
milyar lira olmas  öngörülmü tür. 
Buna göre merkezi yönetim bütçe 
gelirinin gayrisafi yurtiçi has laya 
oran  yüzde 23,1 olacakt r.

Kamu harcamalar n n finansma-
n nda kullan lan en önemli ve sa -
lam gelir kayna  olan vergilerin, 
hangi kesimlerden ne oranda al nd -

 büyük önem ta maktad r.

Demokrasinin egemen oldu u 
yap larda; kamuya ait gelir, gider 
ve mallar n iyi yönetildi ine, kamu 
i letmelerinin sat lar n n do ru ya-
p ld na, vatanda lar n ödedikleri 
vergilerle yap lan kamu harcamala-
r n n yerinde ve uygun oldu una, 

kar l n n al nd na ili kin güven 
önem ta maktad r. Vatanda lar ve 
özellikle çal anlar, bütçe gelirle-
ri içinde a rl kl  bir yer olu turan 
vergi gelirlerinin adaletli bir biçim-
de topland  dü üncesini ne ölçüde 
ta maktad r? Bu ve benzeri sorulara 
2012 y l  merkezi yönetim bütçesi 
verileri ve vergi gelirleri nda ba-
k lmas  anlaml  olacakt r.

2012 y l  ba lang ç ödene i iti-
bariyle merkezi yönetim bütçesi ge-
lirlerine bak ld nda; vergi gelirleri 
toplam gelirlerin yakla k yüzde 
85’ini olu turmaktad r. Vergi gelir-
lerinin milli gelir içindeki pay  ise 
yüzde 19,5 olarak hesaplanmaktad r.

2012 y l  itibariyle Türkiye’de 
277,7 milyar lira vergi toplanaca  
öngörülmektedir. Gelir ve kazanç 
üzerinden al nan vergiler (gelir ve 
kurumlar vergisi toplam ) toplam 
vergi gelirlerinin yakla k üçte biri-
ni olu turmaktad r. Gelir ve kazanç 
üzerinden al nacak 81 milyar liran n 
yakla k üçte ikisi olan 53,8 milyar 
liras  gelir vergisidir ve bu vergiyi 
“tevkifat” yöntemiyle a rl kl  olarak 
“bordro mahkumlar ” olarak nitelen-
dirilen ücretli çal anlar ödemektedir.

Mülkiyet üzerinden al nan ver-
giler (veraset ve intikal vergisi ile 
motorlu ta tlar vergisi) toplam  7,0 
milyar lirad r. Servetten al nan ver-
gilerin en önemli kalemi olan mo-
torlu ta tlar vergisi her y l düzenli 
olarak yükselmektedir. Motorlu ta-

tlar vergisi 2012 y l  tahsilat  6,7 
milyar liraya ula m t r. Dahilde 
al nan mal ve hizmet vergisi toplam  
114,2 milyar lira, uluslararas  ticaret 
nedeniyle al nan ithalat ve gümrük 
vergileri toplam  ise 58,9 milyar lira 
olmu tur.

1999 depremiyle birlikte geçici 
olarak getirildi i söylenen ve fakat 
kal c  hale dönü en özel ileti im ver-
gisinin y ll k tutar  2012 y l  itibariy-
le 4,8 milyar lirad r.

Adaletsiz ve dengesiz gelir da -
l m n n bulundu u ülkemizde ans 

Enis BA DAD O LU
TÜRK-  Ara t rma Müdür Yard mc s
enisbagdadioglu@gmail.com
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oyunlar na ilgi 2012 y l nda 564 mil-
yon lira ‘ ans oyunlar  vergisi’ öden-
mesiyle kendini göstermektedir.

Vergi gelirlerinin çarp k yap -
s  dolayl /dolays z vergi ay r m n-
da kendini göstermektedir. Dolayl  
vergilerin yükümlünün gelirini ve 
ki isel konumunu genellikle dikka-
te almayan yap s  söz konusudur. 
Dolayl  vergilerin göreli a rl ndan 
dolay  Türkiye’deki vergi sistemi 
adaletsiz bir yap ya sahiptir. OECD 
üyesi ülkelerin tersine Türkiye’de 
toplam vergi gelirleri içerisinde yüz-
de 70’lere ula an dolayl  vergiler ça-
l anlar n vergi yükünü daha da ar-
t rmaktad r.

Dahilde al nan mal ve hizmet 
vergisi (dahilde al nan katma de er 
vergisi, özel tüketim vergisi vb.) ile 
uluslararas  ticaret nedeniyle al nan 
vergilerin (ithalattan al nan katma 
de er vergisi, gümrük vergileri) top-
lam  a rl kl  yerini korumaktad r.

Ba ta ücretli çal anlar olmak 
üzere geni  halk kesimlerinin yap-
t klar  harcamalar  da kapsayan kat-
ma de er vergisi ile özel tüketim 
vergisi toplam  2012 y l  itibariyle 
104,2 milyara ula maktad r. Benzin, 
do algaz, elektrik, telefon, sigara, 
içki, kolal  gazoz vb yüzlerce, binler-
ce mal ve hizmetten al nan vergilerle 
çal anlar n bütçesi bozulurken dev-
letin bütçesi dengelenmeye çal l-
maktad r.

Yüksek gelirli gruplar n dolays z 
vergi yüklerini, kurumlar ve gelir 
vergilerinde çok say da olan istisna 
ve muafiyet uygulayarak dü ürme 
imkan  bulunmaktad r. Bu düzenle-
menin gerisinde, sermaye kesiminin 
tasarruf oran n n yükseltilmesi ve 
böylece azalan kamu yat r mlar n  
ikame edecek biçimde yat r mlar n  
art racaklar  varsay m  bulunmak-
tad r. Sermaye üzerindeki dolays z 
vergi yükü geçmi ten bu yana dü-
ürülmesine kar n, özel kesim sabit 

sermaye yat r mlar  geçmi  y llara 
göre reel olarak gerilemi  ve milli ge-
lir içindeki pay  dü mü tür.

Sermaye kesimine kolayl klar 
sa lan p vergi yükleri geriletilirken, 
ücretli çal anlar n do rudan ve pe-
in ödedi i gelir vergisi ile yapt klar  

zorunlu tüketim harcamalar  nede-
niyle al nan katma de er vergisi, özel 

tüketim vergisi, özel ileti im vergisi 
vb. dolayl  vergiler giderek artmak-
tad r.

Bütçe gelirlerinde görülen bu 
çarp k yap  vergi adaletsizli inin de 
önemli bir göstergesi olmaktad r.

Tablo: Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri 
               (Milyon TL)

2012

Merkezi Yönetim Bütçesi 329.845

Vergi Gelirleri 277.677

Gelir ve Kazanç Üzerinden Al nanlar 80.955

Gelir Vergisi 53.804

Beyana Dayanan Gelir Vergisi 2.968

Basit Usulde Gelir Vergisi 357

Gelir Vergisi Tevkifat 48.917

Geçici gelir Vergisi 1.561

Kurumlar Vergisi 27.151

Mülkiyet Üzerinden Al nanlar 6.982

Veraset ve ntikal Vergisi 289

Motorlu Ta tlar Vergisi 6.693

Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergisi 114.150

Dahilde Al nan KDV 33.602

Özel Tüketim Vergisi 70.590

Petrol ve Do algaz Ürünlerine li kin ÖTV 36.484

Motoru Ta t Araçlar na ili kin ÖTV 7.361

Kolal  Gazoz, Alkollü çki ve Tütün Mam. li kin ÖTV 23.980

Alkollü çki 4.502

Tütün Mamulleri 19.218

Kolal  Gazoz 260

Dayan kl  Tüketim ve Di er Mallara li kin ÖTV 2.765

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 4.545

ans Oyunlar  Vergisi 564

Özel leti im Vergisi 4.848

Uluslararas  Tic ve Muam. Al. Vergi 58.922

thalatta Al nan KDV 53.944

Gümrük Vergileri 4.855

Damga Vergisi 7.297

Harçlar 9.277

Di er Vergiler 94

Di er Gelirler 52.168

Kaynak: Maliye Bakanl



Bireysel emeklilik, 2001 y l  
itibariyle uygulanmaktad r. 
Genelde tasarruflar  art rma-

n n bir arac  olarak görülen birey-
sel emeklilik sistemi, ayn  zamanda 
ikinci bir emekli ayl  olarak da de-
erlendirilmektedir. Bireysel emek-

lilik sistemini, gerçek bir emeklilik 

güvencesi olarak de erlendirmek 
ne derecede gerçekçi? 10 y l prim 
ödeme ve 56 ya  ko ulu yerine ge-
tirildi inde; toptan ödeme, içerde-
ki birikimlere göre ayl k ödenmesi 
veya ömür boyu ayl k, ödeme gibi, 
seçeneklerden birinin tercih edilme-
si istenmektedir. Ömür boyu ayl k 
hem dü ük belirlenmekte, hem de 
riskli olmaktad r. Ömür boyu ayl k 
anla mas nda, ki inin ölümü duru-
munda, e  ve çocuklar hak sahibi 
olmamakta ve içerdeki birikimler, 

emeklilik irketine kalmaktad r. Bu 
yönüyle, bireysel emeklilik, hak sa-
hipleri aç s ndan güvencesiz bir sis-
temdir. Öncelikle, bireysel emeklilik 
sisteminin, sosyal güvenlik normla-
r na göre uyarlanmas  sa lanmad  
sürece, büyümesi ve güven vermesi 
mümkün de ildir. Bu yönüyle son 
yap lan de i ikler, bu güveni sa la-
mam t r.

4632 say l  Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yat r m Sistemi Ka-
nununda yap lan de i ikli in ge-

Nam k TAN
TÜRK-  Ara t rma Müdür Yard mc s
namiktan@turkis.org.tr

32

Bireysel EmeklilikteBireysel Emeklilikte
Ne De i ti?Ne De i ti?



33

rekçesinde; “Ülkemizde, bireysel 
emeklilik sistemindeki kat l mc lara 
halihaz rda sa lanan en temel te vik, 
ödenen katk  paylar n n gelir vergisi 
matrah ndan indirim konusu yap -
labilmesidir. Ancak, ba ta sistemde 
önemli oranda vergi mükellefi ol-
mayan kat l mc lar n bulunmas  ve 
matrahtan indirim sürecine ili kin 
olarak ortaya ç kan operasyonel so-
runlar olmak üzere çe itli problem-
lerden dolay  söz konusu te vik et-
kin bir biçimde çal mamaktad r. Bu 
kapsamda, ilgili vergi kanunlar  ile 
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat -
r m Sistemi Kanununda yap lan de-
i ikliklerle, mevcut sistemin yerine 

sistemdeki kat l mc lar n do rudan 
devlet katk s  yöntemi ile daha et-
kin ekilde te vik edilmesi hedeflen-
mektedir” denilmi tir.

Son yap lan de i iklikler ince-
lendi inde, bireysel emeklilik sis-
teminde bulunan ve vergi mükel-
lefi olmayanlara devlet katk s  ad  
alt nda bir avantaj öngörülürken, 
vergi mükellefi olan ücretlilerin ise, 
aleyhine olacak farkl  sisteme gidil-
mi tir. Bu durumda, vergi mükellefi 
olamayanlara te vik getirilmi , vergi 
mükellefli olanlar n her ay yarar-
land klar  vergi avantajlar  kald r l-
m t r. Kat l mc lar, devlet katk s n  
almak için uzun y llar beklemek zo-
runda b rak lm t r. Vergi avantaj  
yerine devlet katk s n n getirilmesi 
ve y ll k asgari ücret ile s n rland -
r lmas , daha önce sisteme yüksek 
prim ödeyenlerin her ay elde ettik-
leri vergi gelirinin devlet katk s na 
dönü türülmesi, bu grubun aleyhi-
ne olmu tur.

Tamamlay c  bir emeklilik prog-
ram  olarak de erlendirilen bireysel 
emeklilik sistemine yat r lan biri-
kimlerin enflasyon kar s nda reel 
olarak korunmas na ili kin bir hük-
mün olmamas , büyük bir eksiklik 
olarak görülmelidir. Örne in, zo-
runlu sigorta mevzuat nda oldu u 
gibi, y ll k enflasyon ve geli me h z  
art lar  ile primlerin güncellenmesi 

ve ayl k hesaplanmalar  gibi de i ik-
lilere gidilmelidir. Bireysel emeklilik 
sisteminin güçlenmesi ve geni leme-
si için güvenceler ön plana ç kar l-
mad r.

zlenimlerime ve yapt m ara -
t rmalara göre, fon sistemindeki 
birikimlerin önemli bir k sm n n 
borsa gibi riskli ka tlarda de erlen-
dirilmi tir. Kat l mc lar bu durumu 
tam olarak bilmedi inden, karl /
zararl  olduklar ndan bile haberdar 
de iller. Uzmanlar taraf ndan yap -
lan bilgilendirmelerde, sistem bütün 
ayr nt lar yla anlat lmad ndan, ge-
nelde ikayetler bu yönde olmakta-
d r. Örne in, yönetim gideri olarak 
yap lan yüzde 8 (tavan) kesintiden 
ço u kat l mc  bilgi sahibi de il. 
Kat l mc lara geni  bilgi verilmesi 
durumunda, birikimlerin ne ekilde 
de erlendirilece i konusunda yön-
lendirme yap labilir, irkete yap lan 
yönetim kesintisi en aza kadar dü-
ürülebilir.

Bir di er olumsuz de i iklik ise, 
yeni sistemde 10 y l prim ödeyip 
ayr ld  zaman; gelir vergisi istisna-
s ndan, ikramiye üzerindeki yüzde 
25 gelir vergisi istisnas ndan, devlet 
katk  pay n n yüzde 40’l k pay ndan 
yararlanamayacakt r. Bunun anlam , 
kat l mc lardan çok, sigorta irket-
lerinin lehine düzenlemeler getiril-
mi tir.

Son yap lan de i ikliklerde, bi-
reysel emeklilik sisteminin geli mesi 
ve bu ekilde tasarruflar n art r lma-
s  hedeflenmi tir. uras  bir gerçek 
ki, ülkemizde tasarruflar olmas  
gereken yerde de il. Bunun bir çok 
nedeni var. Elbette, bireysel emekli-
lik sistemi, tasarruflar n art r lmas  
bak m ndan önemli bir araçt r. Ama 
tek ba na yeterli bir araç olmad -
n , ülkeyi yönetenler de bilmektedir. 
Tasarruflar n art r lmas  için birey-
sel emeklilik sisteminin daha cazip 
hale getirilmesi gerekiyor.

Ülkemizin en büyük problem-
lerinden biri kay t d  ekonominin 

büyüklü üdür. Geli mi  ülkelerle 
k yaslanma yap ld nda, kay t d  
ekonomide ve istihdamda farkl l k-
lar n çok büyük oldu u dikkat çek-
mektedir. Bunun içindir ki, vergi 
gelirlerimiz büyük ölçüde harcama 
üzerinden al nan dolayl  vergilerden 
olu maktad r.

2012 y l  Merkezi Yönetim Büt-
çesi incelendi inde; 301 milyar 
vergi gelirlerinin da l m  u ekil-
dedir: Gelir üzerinden 86.7 milyar, 
servet üzerinden 7 milyar, harcama 
üzerinden 207 milyar lira vergi top-
lanmaktad r. 2012 y l  bütçesinde 
öngörülen beyana dayal  gelir vergi-
si toplam  sadece 3,5 milyar lirad r. 
Bu tutar öngörülen vergi gelirlerinin 
yakla k %1,25’ine tekabül etmekte-
dir. Kay t d  ekonominin sonucu 
olan bu durum, vergi sistemimizin 
ne kadar sorunlu oldu unu göster-
mektedir. Bu durum dünyan n en 
büyük ekonomilerinden biri olma 
iddiam z  zorla t rd ndan, k sa sü-
rede kapsaml , ça da  ve adil bir ver-
gi reformuna ihtiyaç bulunmaktad r.

Türkiye’deki tasarruflar n milli 
gelire oran  da oldukça dü üktür. 
2011 y l nda bu oran 13,3’e dü -
mü tür. Geli mekte olan ülkemizin 
sa l kl  ve kal c  büyümesi için bu 
oran n yüzde 30’lara yükseltilmesi 
gerekiyor.

Her eyden önce, kay t d  eko-
nomiyi ortadan kald rmadan, adil 
bir vergi reformu yapmadan, tasar-
ruflar  art rmak ve gelir da l m n  
iyile tirmek mümkün de ildir. Bu 
tablo kar s nda, iç ve d  borç stoku 
ve cari aç k giderek büyümektedir. 
Ekonomik sorunlar n, sosyal haklar 
k s tlanarak çözülmeyece ini herke-
sin bilemesi gerekiyor.

Uzun vadeli program ve hedefler 
ile çözüm araçlar  iyi belirlenmeli 
ve toplumsal destek sa lanmal d r. 
lk büyük 10. ekonomi hedefini ya-

kalamak için, ekonomik ve sosyal 
uygulamalar yeniden de erlendiril-
melidir.



Giri

506 say l  Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun 23 ve 68. maddeleri 
“(…) ya lar  ne olursa olsun evli ol-
mayan, evli olmakla beraber sonra-
dan bo anan veya dul kalan ve Sos-
yal Sigortaya, Emekli Sand klar na 
tabi bir i te çal mayan, buralardan 
gelir veya ayl k almayan k z çocuk-
lar n her birine yüzde 25 oran nda 
ölüm geliri veya ayl  ba lanmas -
n ” öngörmü tür.

Ancak madde metni içerisinde 
yer alan “Buralardan gelir veya ayl k 
almayan” ibaresi, uygulamada farkl  
yorumlanarak k z çocuklar n n hak 
sahibi olarak sosyal güvenlik ku-
rumlar ndan gelir ayl k almas  ha-
linde de kendilerine dul ya da yetim 
ayl  ba lanmam t r. Ba lanan ge-
lir ayl klarda kesilerek yap lan öde-
meler geri istenmi tir.

Kanun metninin farkl  yorum-
lanmas ndan do an uygulamalar-
daki haks zl klar n giderilmesi için, 
02.07.2005 tarihinde kabul edi-
len 5386 say l  Kanunun geçici 91. 
maddesi ile madde metnine aç kl k 
getirilerek geçmi te yap lan hatal  
uygulamalar n düzeltilmesi amaç-
lanm t r.

506 say l  Sosyal Sigortalar Ka-
nununda dul ve yetim gelir/ayl kla-
r n  hak etme ko ullar n  23 ve 68. 
maddelerine “Buralardan gelir ayl k 
almayan” ibaresi, 06.08.2003 tari-
hinde yürürlü e giren 4958 say l  
Kanunla ilave edilmesine kar n Ku-
rum uygulamas n  de i tirmemi tir.

Yarg tay Hukuk Genel Kurulu 
geçici 91. maddedeki düzenlemeye 
göre hakl  olarak e inden dolay  dul 
ayl  alan k z çocu una, 06.08.2003 
tarihinden önce ölen babas ndan 
dolay  da yetim ayl  ba lanmas na 
karar vermi tir.

Yarg tay Hukuk Genel Kurulu 
Karar n n rdelenmesi

27.08.2003 ölen e inden dola-
y  dul ayl  almakta olan kad n e , 
01.04.1996 tarihinde ölen babas n-
dan dolay  da kendisine yetim ayl  
ba lanmas  için, 04.01.2008 tarihin-
de Kuruma ba vurmu tur. Kurum 
e inden dolay  dul ayl  ald n  
belirterek, dul e in bu talebini red-
detmi tir.

Kurum taraf ndan talebi redde-
dilen dul e  yarg  yoluna ba vur-
mu tur. Davaya bakan Ankara 13.  
Mahkemesi, dul e in talebini reddet-
mi tir.

Yarg tay 21. Hukuk Dairesi dul 
e in yetim ayl  talebini hakl  bu-
larak Ankara13.  Mahkemesinin 
karar n  bozmu tur.

Yerel mahkeme önceki karar n-
da direnmi tir. Yerel mahkemenin 
önceki karar nda direnmesi üzerine 
dava Yarg tay Hukuk Genel Kurulu-
na intikal etmi tir. Yarg tay Hukuk 
Genel Kurulu konu ile ilgili olarak 
verdi i kararda; “(…) 02.07.2005 
tarih ve 5368 say l  Yasa’n n 2. mad-
desi ile 506 say l  Yasa’ya eklenen 
geçici 91. maddesinin 1 ve 2. F k-
ralar na göre 06.08.2003 tarihinden 
önce hak sahibi k z çocuklar na ba -
lanan gelir ve ayl klar, bunlar n ev-
lenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli 
Sand klar na tabi çal malar  veya 
kendi çal malar ndan dolay  bura-
lardan gelir veya ayl k almalar  hal-
leri hariç olmak üzere geri al nmaz. 
Bunlardan yukar da belirtilen haller 

haricindeki nedenlerle gelir veya ay-
l klar  kesilen veya durdurulan k z 
çocuklar n gelir ve ayl klar , kesme 
veya durdurma tarihi itibariyle talep 
art  aranmaks z n yeniden ba lat -

l r. Gelir ve ayl  kesilmesi nede-
niyle di er hak sahiplerine önceki 
hisselerinden fazla ödenen tutarlar, 
gelir ve ayl  tekrar ba lat lacak hak 
sahibine yap lan ödemeden mahsup 
edilir. Gelir ve ayl  kesilenlerden 
tahsil edilmi  olan tutarlar aynen 
iade edilir.

Somut olayda, davac  01.10.2003 
tarihinden itibaren ölen e inden 
ölüm ayl  almaktad r. Davac , 
01.04.1996 tarihinde ölen baba-
s ndan dolay  ölüm ayl  talebini 
04.01.2008 tarihinde dile getirmi -
tir. Davac n n evli olmas  nedeniyle 
e inin ölüm tarihi olan 27.08.2003 
tarihinden önce ölüm ayl  ta-
lep etmesi mümkün de ildir. An-
cak 02.07.2005 tarih 5386 say l  
Yasa’n n 2. maddesi ile 506 say l  
Sosyal Sigortalar Kanunu’na eklenen 
geçici 91. madde ile getirilen düzen-
lemeye göre 06.08.2003 tarihinden 
önce ölen babas  nedeniyle hak sahi-
bi olan davac , e inden ölüm ayl  
almakta olsa dahi evlili in ölüm ne-
deniyle son bulmas ndan sonra ba-
bas ndan da ölüm ayl  talep etme 
hakk na sahiptir” gerekçesi ile yerel 
mahkemenin direnme karar n  da-
vac  dul e  lehine bozmu tur.

5386 say l  kanunla, 506 say l  
Sosyal Sigortalar Kanununa ekle-
nen geçici 91. maddenin gerekçe-
sinde “506 say l  Kanunun 23 ve 
68. maddelerinde 21.6.1973 tarihli 
1753 say l  Kanunla yap lan de i ik-
likle getirilen ölüm geliri veya ayl  
ba lama artlar  içerisinde yer alan 
‘buralardan gelir veya ayl k almayan’ 
ibaresi, ba lang çta k z çocuklar n n 
hem kendi çal malar ndan hem de 
hak sahibi olarak sosyal güvenlik 

Celal TOZAN
TÜRK-  Sosyal Güvenlik Dan man
celaltozan@hotmail.com
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kurumlar ndan gelir veya ayl k al-
mamalar  olarak yorumlan p uygula-
n rken, bilahare uygulama de i tiri-
lerek yaln zca kendi çal malar ndan 
dolay  sosyal güvenlik kurumlar n-
dan gelir veya ayl k almama olarak 
yorumlanm  ve uygulanm t r.

23.12.1981 tarihinden 6.8.2003 
tarihine kadar söz konusu ibarenin 
k z çocuklar n n yaln zca kendi ça-
l malar ndan dolay  gelir veya ayl k 
alma olarak yap lan Kurum genel 
uygulamas  dahilinde hak sahibi k z 
çocuklar na ölüm geliri veya ayl  
ba lanm  ve ödenmi tir. Bu gelir 
ve ayl klar n kesilmesinin ve geri 
al nmas n n ortaya ç karaca  ma -
duriyetler nazara al narak belirtilen 
uygulama dahilinde ba lanan gelir 
ve ayl klar n kesilmemesi ve geri 
al nmamas  öngörülmü tür” denil-
mi tir.

Gerekçede aç kça belirtildi i 
gibi, yap lan düzenlemenin amac , 
sosyal güvenlik kurumlar ndan ken-
di çal malar n n d nda, hak sahibi 
olarak gelir veya ayl k almas  nede-
niyle ana veya babas ndan do an 
gelir veya ayl  ba lanmayan ya da 
kesilen dul ve yetim k z çocuklar na, 
farkl  yorumlardan do an farkl  uy-
gulamalar n giderilerek, 06.08.2003 
tarihinden önceki mevzuat do rul-
tusunda gelir ve ayl klar n n ba lan-
mas , kesilen gelir ve ayl klar n ise 
kesilme tarihi itibariyle ba lat lma-
s d r.

Ancak Kurum, hak sahibi du-
rumundaki yetim k z çocu unun 
evlendi inde gelirin veya ayl n n 
kesilmesi, bo anmas  ya da dul kal-
mas  halinde kesilen gelir ve ayl n 
yeniden ba lanmas , dul kalan k z 
çocu una kocas ndan dolay  da gelir 
veya ayl k hakk  do mu  ise yüksek 
alan gelir ve ayl n ödenmesi di e-
rinin kesilmesi uygulamas na devam 
etmi tir.

Oysa Yarg tay Hukuk Genel Ku-
rulu Karar nda da aç kça belirtildi-
i gibi, 5386 say l  Kanunla Sosyal 

Sigortalar Kanununa eklenen geçi-
ci 91. madde “6.8.2003 tarihinden 
önce hak sahibi k z çocuklar na ba -
lanan gelir ve ayl klar; bunlar n ev-
lenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli 
Sand klar na tabi çal malar  veya 
kendi çal malar ndan dolay  bura-
lardan gelir veya ayl k almalar  hal-
leri hariç olmak üzere geri al nmaz. 
Bunlardan, yukar da belirtilen haller 
haricindeki nedenlerle gelir veya ay-
l klar  kesilen veya durdurulan k z 
çocuklar n n gelir ve ayl klar , kes-
me veya durdurma tarihi itibariyle 
talep art  aranmaks z n yeniden 
ba lat l r” hükmüne yer verilmi tir.

Kurum, yap lan düzenlemenin 
amac na uygun olarak, Yarg tay Hu-
kuk Genel Kurulunun Karar nda da 
belirtildi i gibi, kocas ndan dul ayl -

 alan k z çocuklardan, 06.08.2003 
tarihinden önce ölen ana veya baba-
lar ndan dolay  da ölüm ayl  alma 
hakk  do anlara da, yetim ayl klar -
n  ba lanmas  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  
Ba lanmas

506 say l  Sosyal Sigortalar Ka-
nunun Geçici 91. maddesine ve 
Yarg tay Hukuk Genel Kurulunun 
karar na ra men Kurum, “Yarg tay 
Hukuk Genel Kurul Karar  tamamen 
506 say l  Kanun’un geçici 91. mad-
desi gerekçe gösterilerek tesis edil-
mi tir. Geçici 91. madde, tüm hak 
sahiplerine ölüm ayl  ba lanmas , 
kesilmesi ve birden fazla dosyadan 
ayl a hak kazanma ko ullar n  hü-
küm alt na al n 68. maddeyi mülga 
etmemi tir. Geçici 91. madde hük-
müne bak ld  zaman hem e inden 
hem de ana veya babas ndan ayl a 
hak kazanan k z çocuklar yla ilgi-
li bir ibareye yer verilmedi i gibi 
madde gerekçesine bak ld nda, 68. 
maddede yer alan ‘buradan gelir ve 
ayl k alma’ ifadesine aç kl k getirme-

yi ve bu ibarenin 4958 say l  Kanun-
la yap lan de i iklikten sonra olu an 
ma duriyetlerin giderilmesini amaç-
lad  aç kt r” gerekçesi ile uygula-
mas n  de i tirmemi tir.

Oysa, Sosyal Sigortalar Kanu-
nuna eklenen geçici 91. maddedeki 
düzenleme ile Yarg tay Hukuk Ge-
nel Kurulunun karar  do rultusun-
da, Kurumun, 06.08.2003 tarihin-
den önce ana veya babas ndan ölüm 
ayl  hakk  do an k z çocuklar na, 
dul kalmalar  halinde (kocalar n n 
ölümü halinde) çal mad kça, kendi 
çal anlar ndan dolay  sosyal güven-
lik kurumlar ndan gelir veya ayl k 
almad kça, hem ana veya babala-
r ndan hem de kocalar ndan do an 
ölüm gelir veya ayl klar n  ba lamas  
gerekmektedir.

Ancak kurum imdilik böyle bir 
uygulamadan yana görünmemek-
tedir. 06.08.2003 tarihinden önce 
ölen ana ve babas ndan dolay  ölüm 
gelir veya ayl  alma hakk  bulunan 
ve dul kal p e lerinden ölüm ayl -

 ba lanan k z çocuklar , ana veya 
babalar ndan do an ölüm gelir ve 
ayl n n ba lanmas n  Sosyal Gü-
venlik Kurumundan talep edecektir. 
Kurum bu talebi yerine getirmeyip 
reddetmesi durumunda Yarg tay 
Hukuk Genel Kurul Karar n  delil 
olarak gösterip yarg ya ba vurmalar  
gerekmektedir.

Notlar 

1 09.07.2005 tarih 25870 say l  Resmi Gaze-
te.

2 A13. M. 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 say l  SSK md.23,68.

6 Nergis im ek’in “Hem E inden Hem de 
Ana veya Babas ndan Ölüm Ayl na Hak 
Kazanan K z Çocuklar na Ölüm Ayl  
Ba lanmas ” ba l kl  makalesi; Yakla m 
Dergisi Temmuz 2012 say s , s.197.



Tasarruf Önlemleri 
Tuza ndan Nas l 
Ç k l r?

Avrupa genelinde istihdam 
ko ullar  bozuluyor ve di er 
birçok ülkede de uzun süre 
düzelmesi beklenmiyor…

Geçen y l emek piyasalar  küre-
sel büyümedeki yava lamadan et-
kilendi. Bu kar la lan sorunlar n 
içindeki en dikkat edilmesi gereken 
durumdu. Çünkü 2008’de patlak 
veren krizden sonra emek piyasala-
r nda tam anlam yla bir toparlanma 
gerçekle memi ti. Kriz öncesi du-

rumla kar la t r ld nda hala 50 
milyon yeni i  olana na gereksinim 
oldu u görülüyor. Önümüzdeki bir-
kaç y l içinde dünya ekonomisinin 
hem mevcut i  olana  aç n  kapat-
mas  hem de bu zaman zarf  içinde 
emek piyasas na girmesi beklenen 
80 milyon ki iye yeni i  olana  sa -
layarak bir büyüme sürecine girmesi 
beklenmiyor. 

sizlik oranlar n n 2010’dan beri 
Avrupa bölgesinde yer alan ülkele-
rin üçte ikisinde bozulmas na ne-
den olan e ilimler özellikle endi e 
yarat yor; di er yandan Japonya ve 
ABD gibi geli mi  ekonomilerdeki 
emek piyasalar na ili kin düzelme 
de durdu. Di er yandan, Çin’de ol-
du u gibi çal ma ça nda olan daha 
iyi e itimli emek gücünün elde etti-
i kazançlar büyüme gereksinimiy-

le ilgili olarak zay flamaya ba lad . 
 olanaklar  yarat lmas na ili kin 

sorunlar Arap ve Afrika bölgesinin 
büyük bir k sm nda kal c  hale geldi. 

…sonuç olarak küresel kriz yeni 
ve daha yap sal bir a amaya 
girdi. 

Bu istihdama ili kin normal bir 
yava lama olarak de erlendirilemez. 
Küresel krizle geçen dört y l içinde 
emek piyasas  dengesizlikleri daha 
yap sal bir hale geldi. Bu nedenle 
üstesinden gelinmesi daha zor bir 
hal ald . Uzun dönemli i sizler gibi 
belirli gruplar emek piyasas ndan 
d lanma riskiyle kar  kar ya. Bu, 
söz konusu gruplar n kapsaml  bir 
ekonomik bir toparlanma olsa dahi 
yeni istihdam olana  bulamayabile-
ce i anlam na geliyor. 

Buna ek olarak, bir mesle i ol-
mayan i çilerin istihdamlar n n 
daha istikrars z ve daha güvencesiz 
olaca  anlam na da geliyor. Geli -
mi  ekonomilerin yar s ndan fazla-
s nda, gayri iradi yar  zamanl  istih-
dam ve geçici istihdam yüzde 66’dan 
fazla bir art  gösterdi. Enformel is-

Özet Çeviri: Güven SAVUL
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tihdam mevcut veriler nda, yük-
selen ekonomiler ve geli mekte olan 
ülkelerin üçte ikisinde yüzde 40’tan 
fazla bir oranla yüksek seyrini koru-
du. Kad nlar ve gençler i sizlikten ve 
istihdam güvencesizli inden daha 
fazla bir oranda etkilendi. Özellikle 
genç i sizli ine ili kin oran geli mi  
ekonomilerin yüzde 80’ninde, geli -
mekte olan ekonomilerin ise üçte 
ikisinde art  gösterdi. 

Çal maya devam etmede kar -
la lan istikrars zl k i çiler ve ailele-
ri aç s ndan bir insanl k trajedisine 
dönü mekte. Bu durum çok s k i  
de i tirme, uzun süren i sizlik ve 
aktif olmama gibi biçimler arac l -

yla üretken kapasitenin de bo a 
harcanmas na neden olmakta. Bü-
yük irketlerin hesaplar nda yer alan 
yat r lmam  nakit hesab  e i görül-
memi  bir seviyeye ula rken geli -
mi  ekonomilerde, küçük firmalar n 
yat r m ve i  olana  yaratmalar n n 
önünü açacak kredilere ula malar -
na ili kin zorluklar devam ediyor. 
Raporda, yat r mlar n daha dalgal  
bir hale geldi i ve bunun yükselen 
piyasalar ve geli mekte olan ülke-
lerin yan  s ra geli mi  ülkelerdeki 
güvencesizli i alevlendirdi i bulgu-
suna ula ld . 

Sonuç olarak, toplumlar n insan 
onuruna yara r i lerin yetersizli i 
konusunda duyduklar  endi e art -
yor. Bu rapor için geli tirilen “Top-
lumsal Huzursuzluk Endeksi”ne 
bak ld nda, ara t rmaya dahil edi-
len106 ülkenin 57’sinde 2010 y l na 
göre 2011’de endeksin art  göster-
di i tespit edildi. Avrupa, Orta Do u 
ve Kuzey Afrika, Sahra-alt  Afrika 
toplumsal huzursuzluk riskinin en 
fazla art  gösterdi i bölgeler olarak 
tespit edildi. Ortalama olarak istih-
dam n belirli bir oranda toparlanma 
ve s n rl  bir ekilde i  niteliklerinde 
art  gösterdi i Latin Amerika’da, 
toplumsal huzursuzluk riskinde 
azalma görüldü. 

Kötüle en durum Avrupa’n n ba  
çekti i geli mi  ekonomilerdeki 

tasarruf önlemleri tuza n  ortaya 
koymaktad r…

2010’dan beri ve özellikle i  ola-
naklar  yaratmay  taahhüt eden ba-
ar l  G20 toplant lar  ve di er kü-

resel toplant lara ra men, politika 
stratejisi i  olanaklar  yaratma ve 
geli tirme yerine mali aç klarda ve 
nihayetinde tüm maliyetlerde kesin-
ti yapmaya yöneldi. Avrupa ülkele-
rinde mali aç klar n engellenmesi 
mali piyasalar n sakinle mesiyle 
ili kilendirildi. Krizden etkilenme-
yen ülkelerde dahi tasarruf önemleri 
uygulanmaya konuldu, mali piya-
salar n mali aç klardan olumsuz bir 
ekilde etkilenmesi engellenmeye 

çal ld . Bu yakla m daha dü ük 
mali aç klarla daha fazla yat r m ve 
büyümenin önünün aç lmas n  he-
defliyordu. 

Ayr ca politika de i ikli inin bir 
parças  olarak, geli mi  ekonomile-
rin ço unda, istihdama ili kin yasal 

düzenlemeler ve emek piyasas  ku-
rumlar  zay flat ld . Di er yandan 
emek piyasas na kar  daha fazla 
kurals zla t rma önleminin al naca  
ilan edildi. Bu ad mlar, mali piyasa-
lar n olumlu yönde gösterece i böy-
lece büyüme ve i  olana  yarat lma-
s nda bir art  sa lanaca  umuduyla 
at ld . 

Buna ra men söz konusu beklen-
tiler kar lanmad . Özellikle Güney 
Avrupa ülkelerinde izlenen tasarruf 
önlemleri ve kurals zla t rma prog-
ramlar , ekonomi ve istihdamdaki 
büyümenin olumsuz yönde etkilen-
mesine neden oldu. Önlemler birçok 
aç dan mali durumlar n bozulmas n  
engellemede de ba ar s z oldu. Bu 
ba ar s zl klar n temel nedeni s n rl  
talep öngörüleri ve “kald raç oran n  
azalt c ” süreçle ba a ç kmaya ça-
l an bankac l k sistemine eklenen 
politikalar n özel yat r m  canland -
ramamas d r. Tasarruf önlemleri tu-

ILO taraf ndan her y l yay mlanan Eme in Dünyas  
Raporunun 2012 versiyonunda, 2008 küresel krizini 

takiben istihdama ili kin göstergelerde tam anlam yla 
bir toparlanma olmad  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 geriletti i raporda vurgulan yor. 

Önümüzdeki dönemde küresel krizin yeni bir a amaya 
girip daha yap sal bir hal alaca  ifade edilen raporda, uzun 

dönemli i sizli i deneyimleyenlerin i  bulma olas l n n 
giderek zay  ad na da dikkat çekiliyor. Belirli bir vas f 
düzeyine sahip olmayan i çilerin çal ma ko ullar n n 

ise her geçen gün daha güvencesiz ve daha k r lgan bir 
hal alaca  dile getiriliyor. Önümüzdeki dönemde dünya 
emek arz yla emek talebinin birbirini kar lamayaca , 

emek talebinin emek arz  kar s nda yetersiz kalaca  da 
vurgulan yor. Krizden ç k n emek piyasalar  aç s ndan 
herhangi bir olumlu sonucu olmayan tasarruf önlemleri 
politikalar yla de il, istihdam yaratacak yeni politikalar 

arac l yla mümkün olaca  belirtiliyor.
Eme in Dünyas  2012 Raporu “Sorun krizde mi yoksa 

serbest piyasa ekonomisinin özünde mi?”
sorusunu akla getiriyor.



38

za  ba  gösterdi. Tasarruf önlemleri 
asl nda zay f ekonomik büyümeye, 
kredi daralmas na öncülük eden 
banka bilançolar n n kötüle mesine 
ve artan dalgalanmaya, dü ük yat r -
ma ve nihayetinde daha fazla i  kay-
b na neden oldu. Ne gariptir ki bu 
olumsuzluklar hükümet bütçelerini 
etkiledi, bununla birlikte tasarruf 
önlemlerine olan talep artt . Etkili 
bir biçimde tasarruf önlemleri uygu-
layan ülkelerde mali aç klara ili kin 
oldukça s n rl  bir geli me oldu u 
bir gerçektir. 

Emek piyasas na ili kin, k sa 
vadede büyüme ve istihdama ko-
nular nda bir geli me beklenmiyor. 
Asl nda emek piyasas  reformlar n n 
istihdama etkisi konjonktür hareke-
lerine ba l . Resesyon durumunda 
daha az kat  olan düzenlemeler yeni 
i  olana  yaratmadan daha fazla i -
ten ç karmaya neden olabilir. Benzer 
ekilde toplu sözle me düzenin bo-

zulmas  ücretlerin dü ü ünün önü-
nü aç p toparlanmaya ili kin beklen-
tileri erteleyebilir.

Genel olarak rapor, önceki çal -
malarda bulgulanan emek piyasas  
reformlar  ile istihdam seviyesi ara-
s nda bir ili ki olmad  olgusunu 
do rulamakta. Ara t rmaya dahil 
edilen ülkelerin ço unda istihdama 
ili kin yeterli düzenlemelerin istih-
dam yarat lmas yla olumlu bir ba -
lant ya sahip oldu u e ilimi hakim. 
Bunun ötesinde olumsuz bir ekilde 
tasarlanm  düzenlemeler emek pi-
yasas  performans n  olumsuz yönde 
etkileyebilir. Bu gibi durumlarda re-
formlar n, sosyal diyalogun bir par-
ças  ve sosyal güvenlik önlemleriyle 
ili kili oldu unu dü ündürecek bir 
zemin mevcut. Bu politika geçti i-
miz y llarda özellikle Avusturya ve 
Brezilya’da ba ar l  bir ekilde uygu-
land . 

…fakat di er ülkelere de 
yay l yor.

Yükselen piyasalar ve geli mekte 

olan ülkeler, geli mi  ülkelere yap -
lan ihracata ili kin zay f öngörüleri 
telafi etmek için iç talep art r m n  
güçlendirecek bir strateji izledi. Hin-
distan, Latin Amerika, Güney Afrika 
ve Çin gibi ülkelerde ücretlerle ve-
rimlilik aras ndaki fark kapanmaya 
ba lad . Kamu yat r mlar  ve sosyal 
koruma takviye edilmi  ve bölgesel 
bütünle menin toparlanmaya yar-
d mc  oldu u kan tland .

Buna ra men söz konusu ülke-
lerde dahi emek piyasalar  ve reel 
yat r m küresel ekonomik zay fla-
maya çare olmad . Dalgal  sermaye 
ak mlar  da reel ekonomideki ve 
yeni i  olanaklar  yaratma olas l n-
daki dengesizlikleri art rd . 

Bu nedenle hali haz rdaki iç talep 
yaratmaya yönelik politikalar n önü-
müzdeki dönemde de uygulanmas  
ya amsal önem ta makta. ç talep 
yaratmaya yönelik politikalar temel 
çal ma standartlar n n daha iyi bir 
ekilde takviye edilmesi ve istikrar-

s zl a yol aç c  sermaye ak mlar n-
dan kaç n lmas  ile desteklenmeli. 

Alternatif bir yakla m 
mevcuttur…

Tasarruf önlemleri tuza ndan 
kurtulmak mümkün. Geçen y l n 
Eme in Dünyas  Raporunda, bugün 
de geçerlili ini koruyan üç yönlü 
bir yakla m önerilmi ti. lk olarak 
emek piyasas  kurumlar , ücretlerin 
verimlilik art yla ayn  do rultuda 
yükseli ini sa layacak bir ekilde 
güçlendirilmelidir. Güncel ko ullar 
alt nda asgari ücretin düzenli ve ko-
ordineli biçimde art r lmas  konusu-
na yo unla labilir. Sorunun ciddi 
boyutlarda oldu u özellikle yükse-
len piyasalar ve geli mekte olan ül-
kelerde temel çal ma standartlar  
uygulanmas na ili kin daha fazla 
çaba gösterilmesi de sorunun çözül-
mesine yard mc  olabilir. Tüm G20 
ülkelerin ILO’nun Temel Sözle me-
lerinin onaylanmas  bu konuda ve-
rilmi  önemli bir mesaj olacakt r. 

kinci önemli nokta küçük i let-
melerin faaliyet gösterebilece i daha 
cazip bir i  ortam n n yarat lmas  
ve kredi sa lama ko ullar n n göz-
den geçirilmesidir. Bu durum özel-
likle Merkez Bankas n n bankalara 
likidite sa layarak, reel ekonomiye 
kredi tedari ini ba ar s zl a u ratan 
politikalar  deneyimleyen Avro-böl-
gesinde bulunan ülkelerde bask -
ya neden olmaktad r. letmelerin 
karlar n  tekrar bir yat r m olarak 
kullanmayacaklar  daha yüksek bir 
vergilendirme ve/veya yat r m ile i  
olana  yaratmaya yönelik daha dü-
ük bir vergilendirme politikas , so-

runun çözümü için i levsel olabilir. 

Üçüncü nokta mali hedefler 
kar lan rken istihdam  art rman n 
mümkün olmas d r. Rapor, harcama 
ve gelirlerin bile iminde, mali aç dan 
etki yaratmayacak bir de i imin, bir 
iki y l içinde, 1,8 ile 2,1 milyon yeni 
i  olana  yarat lmas n n önünü aça-
ca n  ortaya koymaktad r. Yükselen 
piyasalar ve geli mekte olan ekono-
milere de kamu yat r mlar na, yok-
sulluk ve gelir adaletsizli ini azalt-
mak için sosyal güvenli e ve toplam 
talebin art r lmas na odaklan lma-
l d r. Geli mi  ekonomilerde ise i -
sizlere -özellikle de gençlere- yeni 
i  bulmalar nda yeterince yard mc  
olacak politikalara odaklan lmal d r. 

Daha temel bir konu olarak bü-
yüme ve i  olanaklar  yarat lmas na 
ili ki bir stratejiye geçi in çoktan 
zaman n n geldi i belirtilmelidir. 
Bu strateji, politikalar n koordinas-
yonunda ve mali tasarruf önlemleri 
taraf ndan ortaya ç kan sorunlar n 
ortadan kald r lmas nda yard m-
c  olabilir. Avrupa’da uygulanacak 
strateji borç krizinin çözümü amaçl  
bir yakla m  içerebilir. Bu nedenle 
yenilikçi fon mekanizmalar  ve Av-
rupa Yap sal Fonlar n n geli tirilmi  
bir biçimde i levsel hale getirilme-
si, uygun biçimde mevcut istihdam 
aç klar yla mücadele etmek aç s n-
dan kullan l  olabilir.
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K l çdaro lu’na 
Yan t

TÜRK-  Yönetim Kuru-
lu, CHP Genel Ba kan  Kemal 
K l çdaro lu’nun Partisinin TBMM 
Grup Toplant s nda söyledi i 
“TÜRK- ’i kapatsalar daha iyi olur” 
sözleri ile ilgili olarak 06.06.2012 
günü bir aç klama yapt . Yönetim 
Kurulu aç klamas nda unlara yer 
verildi:

“CHP Genel Ba kan  Kemal K -
l çdaro lu, TÜRK- ’e yönelik mes-
netsiz sald r lar na 5 Haziran 2012 
tarihinde yapt  TBMM Grup Ko-
nu mas nda bir yenisini daha ekle-
mi  ve TÜRK- ’e yönelik ele tiri-
lerini s ralad ktan sonra, ‘TÜRK- ’i 
kapatsalar daha iyi olur’ diyerek anti 
demokratik zihniyetini aç k seçik 
sergilemi tir. Bir konfederasyonun 
kapat lmas n  isteyerek CHP’yi utanç 
verici bir noktaya getirmi tir.

TÜRK-  1952 y l nda kurulmu -
tur ve kuruldu u günden bu yana 
temsil etti i kitlenin yan  s ra hak ve 
kazan mlar n savunulmas  ve yeni 
haklar elde edilmesi mücadelesinde 
tüm çal anlar n umudu olmu tur. 
Konfederasyonlar uygulayacaklar  
politikalar  kendi kurumlar nda ka-
rarla t r r. Bu demokratik örgütlen-
menin do al bir sonucudur. Kon-
federasyonlar n bir siyasi partinin 
taleplerine ve iste ine ba l  bir yak-
la m sergilemesi onlar n alt yap s n  
olu turan ba ms z politika üretme 
ilkesine ayk r d r. Konfederasyonlar 
baz  dönemlerde kimi siyasi partiler 
aç s ndan ‘hatal ’ bir politika sergi-
lemekle suçlanabilir. Ama demok-
rasinin en önemli ayaklar ndan biri 
olan demokratik kitle örgütlerinden 
her hangi birinin her ne olursa olsun 
kapat lmas n  hem de TBMM kür-
süsünden talep etmek gerici, fa ist, 

o çok ele tirdi imiz askeri yönetim 
anlay n n bir yans mas d r.

TÜRK- , ülkemizde varolan 
demokrasi temelinde ekillenen bir 
kurulu tur. TÜRK-  Yönetimi ‘ata-
ma’ ile de il, ‘seçimle’ i ba na gel-
mektedir. TÜRK-  ve üye sendika-
lar , kurulduklar  günden bu yana 
verdikleri mücadele ile i çi hak ve 
özgürlükleri aç s ndan varolan tüm 
kazan mlara imza atm , hak kayb  
söz konusu oldu unda da en etkili 
ve yayg n mücadeleyi sergilemi tir.

TÜRK- , 60 y ll k geçmi inde, 
ço u zaman hükümet ve kimi za-
man muhalefet partileriyle ters dü -
mü tür. Ama alt  çizilmesi gereken 
gerçek udur ki, 60 y ll k geçmi i 
boyunca hiçbir siyasi parti lideri 
TÜRK- ’in kapat lmas n  isteme-
mi tir.

TÜRK-  Yönetimleri gelip ge-
çicidir. Ama TÜRK- , 35 sendikas  
ve onlara üye yüzbinlerce i çi ile bu 
ülkenin en büyük i çi kurulu udur. 
Sendikal örgütlenmenin yayg nla -
mas n  talep etmesi gereken bir sos-
yal demokrat parti liderinin ülkenin 
en büyük i çi örgütünün kapat lma-
s n  istemesi hazin bir çeli kidir.

CHP Lideri’nin TBMM kürsü-
sünden ‘TÜRK-  kapat ls n’ diye 
seslenmesi, demokrasi tarihimize ve 
CHP tarihine kara bir leke olarak ge-
çecektir.”

Teröre
Lanet

TÜRK-  Yönetim Ku-
rulu, emdinli’nin Da l ca 
kesimindeki birliklere ya-
p lan terör sald r s  sonu-
cunda 8 askerimizin ehit 
olmas , 16 askerimizin 
yaralanmas  ile ilgili bir 

aç klama yapt . Aç klamada öyle de-
nildi:

“Bugün Türkiye yine ehit 
haberleriyle kan a lamaktad r. 
Hakkari’nin emdinli ilçesinin Da -
l ca kesimindeki birliklere bu sabah 
a r silahlarla yap lan sald r  sonu-
cunda 8 askerimizin ehit olmas  ve 
16 askerimizin yaralanmas  te kila-
t m zda büyük bir üzüntüye neden 
olmu tur.

Önceki gün Hatay’ n Belen ilçesi 
Maz cak Deresi mevkiinde güvenlik 
güçleri ile terör örgütü aras nda ç -
kan çat mada ise Jandarma Koman-
do Er Do ukan it ehit olmu tur.

Terör bir insanl k suçudur ve 
terör örgütünün yapt  her sald r  
TÜRK-  taraf ndan, milletimiz tara-
f ndan nefretle lanetlenmektedir. Bi-
zim, er odaklar n n ve onlara destek 
veren güçlerin milletimizin ve devle-
timizin güçlü iradesi kar s nda yok 
olup gideceklerine olan inanc m z 
tamd r. Biliyoruz ki, bu terör belas -
n n üzerinden hep birlikte gelece iz. 
Millet olarak karde lik, bar  içinde 
kucakla aca z. Dile imiz terör so-
rununun çözümü için Meclis çat s  
alt nda ba lat lan diyalog zemininin 
TBMM’de grubu olan tüm siyasi par-
tilerin kat l m yla sürdürülmesidir.

ehitlerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve milletimize ba sa l , 
yaral lar m za acil ifalar diliyoruz.”

Aç klamalar
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Geçti imiz aya göre Haziran’da 
ayl k g da harcamas  de i mezken, 
son bir y lda mutfa a gelen ek yük 
47 lira olmu tur. Ailenin ya ama 
maliyeti ise bir önceki y la göre 152 
lira artm t r. Önceki y l n ayn  dö-
neminde açl k s n r  878,18 lira ve 
yoksulluk s n r  2.860,53 lira olarak 
hesaplanm t .

Haziran 2012 itibariyle mutfak 
enflasyonu ayl k 0,04 oran nda geri-
lerken, son oniki ayda de i im oran  
yüzde 5,33 olmu tur. A a daki gra-
fikten de görülece i üzere, TÜRK-  
ve TÜ K g da endeksinde de i imin 
yönü benzer ve e  zamanl d r.

TÜRK- ’in verileri temel al n-
d nda Haziran 2012 ay  itibariyle 
“mutfak enflasyonu”ndaki de i im 
öyle olmu tur:

  Ankara’da ya ayan dört ki ilik 
bir ailenin “g da için” yapmas  

gereken asgari harcama tutar  
bir önceki aya göre yüzde 0,04 
oran nda geriledi.

  Y l n ilk yar s  itibariyle art  
oran  yüzde -1,64 oldu.

  G da enflasyonunda oniki ay 
itibariyle art  oran  yüzde 
5,33 oran nda gerçekle ti.

  Y ll k ortalama art  oran  ise 
yüzde 7,55 olarak hesapland .

G da harcamas  çal mas na te-
mel al nan beslenme kal b nda yer 
alan ürünlerin fiyatlar nda Haziran 
2012 itibariyle gözlenen de i im 
öyledir:

  Süt, yo urt, peynir grubunda; 
ortalama fiyatlar bak m ndan 
herhangi bir de i iklik görül-
memi tir. Süt fiyatlar ndaki 
hareketlilik (markalara göre 
fiyat n artmas  veya gerileme-
si) dikkati çekmi tir.

  Et, tavuk, bal k, sakatat, bak-
liyat gibi ürünlerin bulundu-
u grupta; et, tavuk ve sakatat 

ürünleri (ci er, böbrek vb) fi-
yat  ayn  kalm t r. Hesaplama-
da esas al nan bal n (alabal k, 
somon, levrek vb) fiyat nda da 
önemli bir de i iklik olmam -
t r. Yumurta fiyat  ise bu ay 3 
kuru  artarak tanesi 28 kuru  
olmu tur. Bakliyat ürünlerinin 
(nohut, mercimek, kuru fasul-
ye, barbunya vb) fiyatlar  bu ay 
da de i memi tir.

Dört ki ilik ailenin açl k s n r  925 Lira,
yoksulluk s n r  3.013 Lira.

En  asyonda g da  yatlar n n olumlu etkisi sürüyor.

Mutfak en  asyonu ayl k yüzde 0,04 oran nda geriledi. 
Y ll k ortalama art  ise yüzde 7,55 oran nda.

enisbagdadioglu@gmail.com

Mutfak Enflasyonunda 
G dan n Olumlu Etkisi

TÜRK-  taraf ndan, çal an-
lar n geçim ko ullar n  orta-
ya koymak ve temel ihtiyaç 

maddelerindeki fiyat de i ikli inin 
aile bütçesine yans malar n  belirle-
mek amac yla her ay düzenli olarak 
yap lan “açl k ve yoksulluk s n r ” 
ara t rmas n n 2012 Haziran ay  so-
nuçlar na göre;

  Dört ki ilik bir ailenin sa l k-
l , dengeli ve yeterli beslene-
bilmesi için yapmas  gereken 
g da harcamas  tutar  (açl k 
s n r ) 924,98 lira,

  G da harcamas  ile birlikte gi-
yim, konut (kira, elektrik, su, 
yak t), ula m, e itim, sa l k 
ve benzeri ihtiyaçlar için ya-
p lmas  zorunlu di er harca-
malar n toplam tutar  (yok-
sulluk s n r ) ise 3.012,97 lira,

olarak hesaplanm t r.

Özellikle g da fiyatlar n n art-
mamas  aile bütçesi içinde önemli 
yeri olu turan mutfak harcamas n  
rahatlat rken, tüketici endeksinde 
g da harcamas n n göreli a rl  ne-
deniyle enflasyon hesaplamas na da 
olumlu yans maktad r.

Tablo 1: Dört Ki ilik 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 Kad n 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

Yoksulluk S n r  2.860,53 3.063,17 3.014,19 3.012,97

* G da harcamas  tutar , yuvarlama nedeniyle, toplamda farkl  olabilmektedir.
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  Ya  sebze-meyve grubundaki 
ortalama fiyat geli mesi mev-
sim ko ullar na da ba l  ola-
rak mutfak harcamas n  yine 
olumlu yönde etkilemi tir. 
Ortalama sebze kilogram fiyat  
bu ay daha da gerileyerek 2,12, 
ortalama meyve kilogram fi-
yat  ise biraz artarak 2,76 lira 
olarak hesaplanm t r. Sebze-
meyvenin a rl kl  ortalama 
kilogram fiyat  ise gerileyerek 
2,36 lira olmu  ve mutfak har-
camas n  yakla k 5 lira geri-
letmi tir. Yap lan hesaplamada 
-her zaman oldu u gibi- pa-
zarda bol bulunan ve sat lan 
ürünler temel al nm t r.

  Ekmek, pirinç, un, makar-
na gibi ürünlerin bulundu u 
grupta; bulgurdaki 10 kuru -
luk art  hariç di erlerinde bu 
ay herhangi bir fiyat de i ikli-
i tespit edilmemi tir.

  Son grup içinde yer alan g da 
maddelerinden; tereya , zey-

tinya , margarin ve ayçiçe i 
ya  fiyat  de i memi tir. Si-
yah ve ye il zeytin fiyat  bu 
ay dü ük tutarda da olsa ge-
rilemi tir. Reçel, pekmez, tuz 
ve eker fiyat  de i mezken, 
bal n fiyat  artm t r. Baharat 
ürünleri (kimyon, nane, ka-
rabiber, vb) ile ya l  tohum 

ürünlerinin (ceviz, f nd k, f s-
t k, ayçekirde i vb) fiyat  bu 
ay yine ayn  kalm t r. Çay, 
hlamur ile salça fiyat  da bu 

ay de i memi tir.

“Açl k ve Yoksulluk S n r ” ça-
l mas nda hesaplamaya temel olan 
g da maddelerinin fiyatlar , Konfe-
derasyonumuzca piyasadan, market 
ve semt pazarlar  sürekli ve düzenli 
dola larak do rudan tespit edil-
mektedir. Çal ma bu niteli iyle ba-

ms zd r ve tüketici fiyatlar ndaki 
art  e ilimini yans tan “öncü gös-
terge” niteli i ta maktad r. Ku ku-
suz hesaplanan “yoksulluk s n r ” 
tutar  ücret düzeyi olmay p, haneye 
girmesi gereken gelir toplam n  ifa-
de etmektedir.

Tablo 2: G da Harcamas ndaki De i im

 Haziran Haziran Haziran Haziran
 2009 2010 2011 2012

Bir önceki aya göre de i im oran  (%) -1,45 -0,99 -0,38 -0,04

Bir önceki y l n Aral k ay na göre de i im oran  (%) -0,85   2,94   1,20 -1,64

Bir önceki y l n ayn  ay na göre de i im oran  (%)   3,17 11,54   7,36   5,33

12 ayl k ortalamalara göre de i im oran  (%)   7,66   8,20   8,16   7,55
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Çal anlar n, kendilerine ve 
ailelerine sayg n ya am düzeyi 
sa layacak bir gelir elde etmeleri 
esast r. Yoksulluk, genel anlam y-
la, insanlar n temel ihtiyaçlar n  
kar layamama durumu olarak ta-
n mlanmaktad r. Yoksulluk s n r  
tutar , bir ailenin, insan onurunun 
gerektirdi i zorunlu ihtiyaçlar  
kar layabilmesi için yapmas  ge-
reken harcama düzeyidir.

Türkiye’de bu konuda düzen-
li bir çal ma bulunmamaktad r. 
TÜRK- , varolan bu eksikli i gi-
dermek amac yla, Aral k 1987’dan 
bu yana düzenli olarak her ay, 
g da harcamas  tutar n  ve bura-
dan hareketle açl k ve yoksulluk 
s n r n  aç klamaktad r.

Türkiye’de yoksulluk s n r  ve 
yoksullu un boyutlar  ile ilgili ilk 
resmi çal ma TÜ K taraf ndan 14 
Nisan 2004 günü aç klanan “2002 
Yoksulluk Çal mas ”d r.

Çal anlar n, kendilerine ve ai-
lelerine yetecek bir ücret almalar  
gere i aç kt r. Ancak temel ihti-
yaçlar n kar lanabilmesini sa -
layacak ve refahtan pay almas n  
mümkün k lacak ücretin hesab  
nas l yap lacakt r? çinin ya am 
standard n  sürdürmesi ya da iyi-
le tirmesi için gerekli olan tutar 
ne kadar olmal d r? Ku kusuz bu 
ve benzeri sorular n cevab n  ver-
mek kolay de ildir. Gerekli olacak 
tutar n hesab , ya am standard  ve 
tüketim al kanl klar na da ba l  
olarak ki iden ki iye, hatta ülke-
den ülkeye farkl l klar göstermek-
tedir.

çinin ailesiyle birlikte, insan 
onuruna yara r bir ya am düzeyi 

sa layabilecek harcama tutar n  
belirlemek için yap labilecek he-
saplamalardan biri, beslenmeye 
ili kin ihtiyaçlar n belirlenmesi-
dir. Dengeli beslenebilmek için, 
yeti kinlerin ihtiyaç duyaca  ka-
lori miktar  ile çocuklar n ya lar -
na göre gerekli olan kalori mikta-
r n n ne olmas  gerekti i hakk nda 
bilimsel ara t rmalar yap lm t r. 
Sa l n korunabilmesi için bu ka-
lorileri sa layacak besin miktarla-
r  yan s ra, gerekli protein, ya  ve 
karbonhidrat miktarlar  konusun-
da da belirlemelerde bulunulmu -
tur. Bu kapsamda, farkl  büyük-
lükteki aileler için toplam besin 
ihtiyac  hesaplanabilmektedir.

TÜRK- ’in bu çal mas nda, 
dört ki ilik bir ailenin, bilimsel 
olarak belirlenmi  beslenme kal b  
temel al nmaktad r. An lan bes-
lenme kal b , Hacettepe Üniver-
sitesi Sa l k Teknolojisi Yüksek 
Okulu’ndan sa lanm t r. Günlük 
kalori ihtiyac n n hesab nda, hem 
yeti kin ki iler hem de genç ve 
çocuk nüfus dikkate al nmakta-
d r. Buna göre yeti kin erkek için 
3500, yeti kin kad n için 2300, 
15-19 ya  grubundaki erkek ço-
cuk için 3200 ve 4-6 ya  grubun-
daki çocuk için 1600 kalorilik lis-
te temel al nm t r.

Çal mada kullan lan besin 
grubunda u besin maddeleri yer 
almaktad r:

Birinci grupta; süt, yo urt, 
peynir… kinci grupta; et, tavuk, 
bal k, 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, di er 
tah l unlar … Be inci grupta; tere-
ya , margarin, ayçiçek ya , zey-
tinya , zeytin, ya l  tohum (ce-
viz, f nd k, f st k vb), eker, reçel, 
marmelat, bal, pekmez, tuz, baha-
rat (kimyon, karabiber, pul biber, 
nane vb), çay, hlamur, salça…

Ara t rmada, dört ki ilik bir 
ailenin fizyolojik ihtiyaçlar  ile 
tutarl , yeterli ve dengeli beslen-
mesini sa lamak için gerekli olan 
kalori say s  ve bunu kar layacak 
besinlerin cins ve miktar  temel 
al nmaktad r. Ankara’da çal an-
lar n yo un olarak al veri  yap-
t klar  market ve semt pazarlar  
ayda iki-üç kez dola larak fiyatlar 
derlenmekte ve yap lmas  gereken 
asgari düzeydeki g da harcamas  
tutar  hesaplanmaktad r.

“Açl k S n r ” dört ki ilik bir 
ailenin, sa l kl  ve dengeli besle-
nebilmesi için bir ayda g da için 
yapmas  gereken asgari harcama 
tutar n  tan mlamaktad r.

nsan onuruna yara r düzeyde 
ya am sürdürebilmek için gereken 
harcama tutar , hiç ku ku yok ki, 
g da ile s n rl  de ildir. G da har-
camas  yan nda giyim, konut, ula-

m ve di er ihtiyaçlar için gerekli 
tutar n da ayr ca hesaplanmas  
gerekmektedir. “Yoksulluk s n r ” 
zorunlu ihtiyaçlar için yap lmas  
gereken toplam harcama tutar n  
ifade etmektedir.

G da d ndaki zorunlu har-
camalar n tutar n  ayr nt l  olarak 
ve tek tek hesaplamak için kul-
lan labilecek, “beslenme kal b ” 
benzeri bir bilimsel ve objektif 
yöntem -maalesef- mevcut de il-

Aç klamalar
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dir. Bu tutar n hesaplanmas nda, 
genellikle aile bütçesi yöntemi 
kullan lmaktad r. Ailelerin elde 
etti i geliri ve temel ihtiyaçlar  
için yapt klar  harcamalar  göste-
ren çal malardan yararlan larak 
bir hesaplama yap labilmektedir. 
Di er bir ifadeyle, ailelerin toplam 
harcamalar  içindeki “g da” pay  
temel al narak g da d  harcama-
lara ula lmaktad r.

Türkiye statistik Kurumu 
(TÜ K) taraf ndan, aile bütçesi-
ne yönelik anket çal mas  yap l-
maktad r. TÜ K, ülke genelinde 
yapt  anket ile ailelerin elde 
etti i geliri ve tüketim harca-
malar n  bulmaktad r. TÜ K’in 
2003-2004 Hanehalk  Tüketim 
Harcamalar  Anketi’ne göre “g da 
harcamalar ”n n toplam tüketim 
harcamalar  içindeki pay  yüzde 
30,70 oran ndad r.* Hesaplamalar-
da bu oran esas al nmaktad r.

TÜRK-  çal mas  sonucu 
aç klanan yoksulluk s n r  tutar , 
i çinin eline geçmesi gereken üc-
ret düzeyi de ildir. Bu de erlen-
dirme eksik bir yakla m n ifadesi-
dir. Yoksulluk s n r  tutar , ailenin 
yapmas  gereken insan onurunun 
gerektirdi i harcama düzeyidir ve 
bir bak ma, haneye girmesi gere-

ken toplam gelirin alt s n r n  or-
taya koyan önemli bir göstergedir. 
Ancak ço u zaman, ücretli çal an 
ailenin tek gelir kayna  oldu un-
dan yoksulluk s n r  tutar  olmas  
gereken ücret düzeyi olarak görül-
mektedir.

TÜRK- ’in bu çal mas yla he-
saplanan g da harcama tutar nda, 
aylar ve y llar itibariyle meydana 
gelen de i imi yans tan oranlar  
enflasyon verisi olarak de erlen-
dirmek de ihtiyatl  bir yakla m  
gerektirmektedir.

Konfederasyonumuzun yirmi-
be  y ldan bu yana her ay düzen-
li olarak yapt  g da harcamas  
tutar ndaki de i im, bir bak ma 
TÜ K’in aç klad  tüketici fiyatla-
r ndaki de i imin yönünü ortaya 
koyan öncü gösterge niteli in-
dedir. Nitekim 1988-2011 y lla-
r n  kapsayan dönemdeki TÜ K 
“tüketici fiyatlar  endeksi”ndeki 
art  ile birlikte tüketici fiyatlar  
içinde önemli alt harcama gru-
bu olan “g da harcamalar ”ndaki 
y ll k ortalama de i im TÜRK-  
“g da harcamas  ile k yasland n-
da -neredeyse- paralel bir geli me 
hemen dikkati çekmektedir.

Ancak, yinelemek gerekir ki, 
bu çal ma, tüketici fiyatlar  en-

deksi olarak de erlendirilmeme-
lidir.

Dar gelirli ailelerin elde etti i 
gelirin yeterli ve dengeli beslen-
me için gerekli harcamalar  bile 
kar layabilecek düzeyde olmad  
aç kt r. Aileler, dü ük düzeydeki 
geliriyle beslenme ve beslenme 
d  harcamalar  kar layabilmek 
için çe itli mallar n fiyatlar n  da 
dikkate alarak tüketim mallar  
aras nda tercihte bulunmak zo-
runda kalmaktad r. Ço u zaman 
fiyat  yüksek olan g da maddeleri 
yerine fiyat  dü ük olan g da mad-
delerini seçmektedir.

Bu durumda olan aileler, bü-
yük bir olas l kla beslenme d  
harcamalar n n (kira, ula m, ya-
k t, elektrik ve benzerleri) bir k s-
m n  da beslenme harcamalar n-
dan k sarak elde edebilmektedir. 
Sonuçta, gelir düzeyinin dü ük ve 
yetersiz olmas , dar gelirli ki i ve 
ailelerin sa l ks z ve dengesiz bes-
lenme yapmas na yol açmaktad r.

TÜRK-  taraf ndan hesapla-
nan açl k ve yoksulluk s n r  tutar-
lar  ile elde edilen gelir aras ndaki 
fark, çal anlar n içinde bulundu-
u geçim s k nt s n n boyutlar n  

ortaya koyan önemli bir gösterge 
olmaktad r.

* TÜ K 2005 y l  için bu oran  yüzde 28,3; 2006 y l  için yüzde 28,5; 2007 y l  için yüzde 28,4, 2008 y l  için yüzde 26,6; 2009 y l  için 
yüzde 26,7; 2010 y l  için yüzde 27,1 olarak hesaplam t r. 2011 y l  için bu oran yüzde 26,2’dir.



GM S

TGS Karde  
Sendikam zd r

Genel Maden çileri Sendikas  (GM S) Genel Ba -
kan  Eyüp Alaba , Ankara’da düzenlenen ve maden 
i çilerinin foto raflar n n yer ald  serginin aç l -

na kat lmalar n n kamuoyunda 
yanl  anlamalara yol açmama-
s  için yaz l  bir aç klama yapt . 
Alaba , sergi hakk nda yanl  
bilgilendirildiklerini belirterek, 
TÜRK- ’e ba l  Türkiye Gazete-
ciler Sendikas ’n n karde  sendi-
ka oldu unu söyledi. GM S’ten 4 

May s 2012 günü yap lan aç klamada unlara de inildi:

“Anadolu Ajans  Foto Muhabiri Cem Özdel’in çek-
ti i, Zonguldak’ta Türkiye Ta kömürü Kurumu (TTK) 
Kozlu Müessese Müdürlü ü’nde yeralt nda çal an ma-
den i çilerinin foto raflar n n yer ald  serginin, ‘Kara-
elmasa Can Verenler’ Foto raf Sergisi ad yla 15 Nisan 
2012 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Ta-
ner Y ld z taraf ndan aç l  yap lm t r. Sergi AA Genel 
Müdürlü ü ile TTK Genel Müdürlü ü’nün i birli i ile 
haz rlanm t r. Zonguldak DemirPark AVM’deki ser-
ginin aç l na Genel Maden çileri Sendikas  (GM S) 
Genel Ba kan  Eyüp Alaba  da davetli olarak kat lm -
t r. Serginin aç l  konu malar n  AA Genel Müdürü 
Kemal Öztürk ile TTK Genel Müdürü Burhan nan 
yapm lard r.

Hafta ba nda bir telefon görü mesi s ras nda TTK 
Genel Müdürü Burhan nan taraf ndan, ayn  sergi-
nin 3 May s 2012 tarihinde Ankara Güven Park’ta da 
tekrarlanaca  belirtilmi , GM S Genel Ba kan  Eyüp 
Alaba  davet edilmi  ve TÜRK-  Yönetiminin de an -
lan sergi aç l na kat lmalar ndan memnuniyet du-
yacaklar n n kendilerine iletilmesi istenmi tir. Sergi 
hakk nda, GM S Genel Ba kan  Eyüp Alaba ’tan bilgi 
alan TÜRK-  Genel Ba kan  Mustafa Kumlu da emek 
foto raflar n n bulundu u serginin Ankara’daki aç -
l na kat lm t r. Ancak Ankara Güven Park’ta aç lan 
serginin, Zonguldak’ta aç lan sergideki foto raflardan 
olu mas na ra men ba ka bir isimle aç ld , davetlile-
re yeterli bilginin verilmedi i anla lm t r. TÜRK- ’e 

ba l  Türkiye Gazeteciler Sendikas ’n n (TGS) örgütlü 
oldu u bir i yerinde kar  örgütlenme çal malar n  
sürdüren ve TÜRK- ’e ba l  karde  sendikam z TGS’yi 
hedef alan bir sendikan n bu etkinli inde hiçbir ekil-
de katk m z ve i birli imiz olmam t r. TÜRK-  Genel 
Ba kan  Mustafa Kumlu ve GM S Genel Ba kan  Eyüp 
Alaba , sa l kl  bilgilendirme yap lmad  için sergi aç -
l nda bulunmu lard r.

Sergi hakk nda yeterli bilgi verilmemesi etik bir 
davran  de ildir. Yanl  anla lmalara yol açmamak 
için bu aç klamay  yapma zorunlulu u do mu tur.”

PETROL-

Soda Grevi Anla mayla 
Sonuçland

Petrol-  Sendikam z n örgütlü oldu u, i ecam 
Kimyasallar Grubu’na ba l  Soda San. A ., Soda Krom-
san Krom Bile ikleri Fabrikas  ve Soda San. A . Tuz -
letmesi i yerlerinde 530 üyeyle, 18 May s 2012 günü 
ba layan grev 48’inci gününde anla mayla sonuçland .

Grevin 48. gününde var lan anla maya göre 
1.1.2012-31.12.2013 yürürlük tarihli toplu i  sözle -
mesi ile Petrol-  üyesi Soda Kromsan, Soda San. ve 
Tuz letmesi i çilerinin ücretlerine ilk y l, ayl k, seyya-
nen 213 Lira ücret zamm  yap ld . kinci y l ise ücretle-
re, enflasyon oran na 1 puan eklenerek zam yap lacak. 
Vardiya zamm  ise saat ba na 72 Kuru  oldu. Üçlü pa-
ket olarak adland r lan sosyal haklar da 2 bin 775 liraya 
yükseltildi. Her üç i letmede de seyyanen yap lan zam 
oran , dönem enflasyonu olan yüzde 10.45’in alt nda 
kalan yüksek ücretlilere yüzde 10.45 olarak uygulana-
cak.

Soda San. Soda Kromsan ve Tuz letmesi i yerle-
rinde toplu i  sözle mesi görü meleri bu y l, 17 Ocak’ta 
ba lam  ancak 5 ay ve 8 oturum süren görü melerde 
anla maya var lamam t . 5 ayl k 
sürede birçok uzla mazl k konu-
su çözülmü  ancak ücret zamm , 
gece ve vardiya çal ma primi, 
üçlü paket diye tan mlanan sos-
yal yard mlar ve ilk giri  ücret-
lerinde anla ma sa lanamam t .
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PETROL-

Ziya Hepbir Son 
Yolculu una U urland

Petrol-  Sendikam z n unutulmaz genel ba kan-
lar ndan Ziya Hepbir, 5 Haziran 2012 günü Petrol-  
Sendikas  Genel Merkezi önünde düzenlenen törenin 
ard ndan Zincirlikuyu Camii’nde k l nan ikindi nama-
z ndan sonra Zincirlikuyu Mezarl ’nda topra a verildi.

Törende bir konu ma yapan Petrol-  Sendikas  
Genel Ba kan  Mustafa Özta k n, ya am n  i çi s n -
f  mücadelesine adayan Ziya Hepbir’in ya am n n son 
günlerinde bile, hasta yata nda k dem tazminat yla 
ilgili geli meleri sordu unu söyledi. Özta k n, Ziya 
Hepbir’in kendi döneminden ba layarak i çilerin k -
dem tazminat  için mücadele ettiklerini, son nefesinde 
bile tüm sendikac lar n ve i çilerin k dem tazminat n n 
kald r lmas na kar  mücadele etmeleri gerekti ini ha-
t rlatt n  söyledi.

TÜRK- : “An s  yolumuza k olacak.”

TÜRK-  Yönetim Kurulu, Ziya Hepbir’in vefat  ne-
deniyle bir aç klama yapt . Aç klamada u görü lere yer 
verildi:

“Türkiye çi Sendikalar  Konfederasyonu Kuru-
cu Üyesi, Petrol-  Sendikas  Kurucu Genel Ba kan , 
TÜRK-  eski 1. Bölge Temsilcisi, Hollanda Eski Çal -
ma Ata esi, sosyolog Ziya Hepbir’in vefat  te kilat m z-
da büyük bir üzüntü yaratm t r.

De erli A abeyimiz Ziya Hepbir, te kilat m za ver-
di i büyük emek ve sahip oldu u bilgi birikimiyle her 

zaman yolumuza k tutmu tur ve an s  çal ma ya a-
m n n her alan na att  imza ile ya ayacakt r.

Merhum Ziya Hepbir’e Allah’tan rahmet; kederli 
ailesine, sevenlerine ve sendikal camiaya ba sa l  di-
leklerimizi iletiyoruz.”

Özkal Yici’yi Kaybettik

Petrol-  Sendikam z n eski Genel Sekreteri Özkal 
Yici, 3 Temmuz 2012 günü vefat etti. Petrol- ’te önce 
Genel Sekreter Ve-
killi i, 1968 y l nda 
da Genel Sekreterli e 
seçilen Yici bu göre-
vi 1978 y l na kadar 
sürdürdü. 1988 y l -
na kadar da Petrol-

’te dan man olarak 
çal t . 1936 y l nda 
stanbul’da do an 

Yici, sendikal çal -
malar ndan dolay  s-
tanbul ktisat Fakül-
tesi’ndeki e itimini yar da b rakt . 1960’lar n ba nda 
Motorlu Ta t çileri Sendikas ’n n yay n organ  çi 
Gücü Gazetesi’ni ç kard .

1970’li y llar n ba lar nda, TÜRK-  içerisinde 
ba lat lan Sosyal Demokrat Sendikac l k Hareketinin 
mimarlar ndan birisi olan Yici, 1980 sonras  kurulan 
SODEP’in kurucular  aras nda yer ald . 1989 seçimle-
rinde i li Belediye Meclis Üyeli ine seçildi.

Yici’nin cenazesi 4 Temmuz 2012 günü stanbul’da 
yap lan törenle topra a verildi. TÜRK-  Dergisi olarak 
Yici’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve Petrol-  toplulu-
una ba sa l  dileriz.

TEKGIDA-

Sa ra’ya 18 Y l Sonra 
Sendika Girdi

Ordu’da 1936 y l nda kurulan, bugün Bay nd r Hol-
ding bünyesinde bulunan Türkiye’nin ‘Tadelle’ markas  
ile ünlü ilk f nd k i leme sanayi olan Sa ra’ya 18 y l 
sonra sendika girdi.
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Bay nd r Holding’in girdi i 
ekonomik s k nt  sonucu üç y l-
d r aral kl  olarak üretimini dur-
durmak zorunda kalan, i çile-
rine aylard r ücret ödeyemeyen 
Sa ra’da çal an i çiler sendikal  
oldu. Üç y ld r zam almad klar  
gibi 9 ayd r da ücret alamayan 

600’e yak n Sa ra i çisi, Tekg da-  Sendikam za üye 
oldu. çiler, sendikaya üye kay tlar n  bile borç alarak 
gerçekle tirdi. Bu durumda üç y ld r zam, 9 ayd r da 
hiç ücret alamayan, zaman zaman ücretsiz izne gön-
derilen, kimi zaman da haklar  için i  b rakma eylemi 
yapan Sa ra i çileri, art k haklar n  Tekg da-  Sendika-
m z çat s  alt nda arayacaklar.

Sözle me mzaland

Sanset G da ile Tekg da-  Sendikam z aras nda de-
vam eden toplu i  sözle mesi görü meleri, anla mayla 
sonuçland  ve imza töreni yap ld .

Törende bir konu ma yapan Tekg da-  Sendikas  
Genel Ba kan  Mustafa Türkel, bu sözle menin kendi-
leri için çok önemli oldu unu belirterek; “Sagra’y  daha 
iyi yerlere getirmek için hep birlikte çal p bu ba ar y  
birlikte yakalayaca z. Biz Sagra’y  büyütmek ve dün-
ya ölçe inde bir marka haline getirmek zorunday z. Bu 
ba ar y  yakalad m zda çal anlar m zda, bu yöredeki 
esnaf m zda ayn  ekilde mutlu olacakt r. Bu sebepten 
dolay  bu sözle menin önemi bizim için büyüktür. 
Ordu halk  da her kesimden insan yla Sagra’ya sahip 
ç kmal d r. Bu ehirde ya ayan her kesim bu i letmeye 
gözü gibi bakmal d r. Ben bu i letmenin bir dünya mar-
kas  olmas n  diliyorum. Bunun içinde çal anlar m z n 
gayretine ihtiyac m z var. Ben tekrar bu sözle menin 
çal anlar m za ve Sagra’ya hay rl  u urlu olmas n  di-
liyorum” dedi.

Ekmek Unlu G da’da Protesto

Ata Holding’e ba l  Ekmek Unlu G da’da örgütle-
nen i çilerden alt s  sendikal faaliyet nedeniyle i ten 
at lmas  üzerine Tekg da-  Sendikam z, stanbul Bal-
mumcu’daki holding binas  önünde bir protesto gös-
terisi yapt .

Tekg da-  stanbul ube Ba kan  Yunus Durdu, Ata 
Holding’e seslenerek at lan i çilerin geri al nmas n  ve 
sendikal haklara sayg  gösterilmesi ça r s  yapt . Pro-

testo eylemi, yürüyü le ba lad . Ekmek Unlu G da’n n 
orta  spor yorumcusu Ömer Üründül’e seslenilen ey-
lemde, sendika olarak yap lan iyi niyetli ve bar ç  ça -
r lar n kar l k bulmad n  belirtilerek, i letme genel 
müdürünün bizzat önderlik etti i operasyonda sendi-
kal  oldu u için 6 i çinin i ten ç kar ld n  anlat ld . 
Aç klamada, “Anayasa çi neniyor, yasa yok say l yor, 
suç i leniyor. Holding yöneticilerine bir kez daha ses-
leniyoruz. Sabr m z  zorlamay n, iyi niyetimizi kötüye 
kullanmay n. Ekmek Unlu G da i çisi özgür iradesiyle 
hareket etmi tir. Anayasal hakk n  ve özgürlü ünü kul-
lanm t r. veren olarak çal anlar n n hukukuna say-
g l  olmak yerine gözda  vermenizi tehdit etmenizi ve 
zulüm yapman z  ho  görecek de iliz” denildi.

Haribo’da Grev Karar

Öte yandan, Tekg da-  Sendikam z, Pamir G da’da 
(Har bo ekerleri) devam etmekte olan toplu sözle me 
görü melerinde yasal süre içerisinde anla ma sa lana-
mamas  üzerine grev karar  ald . Çatalca Had mköy’de 
bulunan Pamir G da San. A . (Haribo ekerleri) i ye-
rinde Aral k 2011’den beri sürdürülmekte olan toplu-
sözle me görü melerinde bugüne kadar uzla ma sa -
lanamad . Resmi arabulucu sürecinde de bir geli me 
kaydedilememesi üzerine, Tekg da- , 2 Temmuz 2012 
tarihinde grev karar  al narak i yerinde ilan etti.

TEKS F

Okiteks çileri Eylem 
Çad r  Kurdu

Bursa’n n Orhangazi ilçesinde sahip de i tiren Oki-
teks i yerinden ç kar lan i çiler eylem çad r  kurdu. 
200 i çinin i  akitlerine son verilmesiyle ba layan ger-
ginlik sürüyor. TEKS F Sendikas  Demirta  ubesinin 
‘n n deste iyle yap lan eylemler her geçen gün art yor.

TEKS F Genel Ba kan  ve TÜRK-  Genel Te kilat-
land rma Sekreteri Nazmi Irgat, konuya ili kin yapt  
aç klamada unlar  söyledi:

“Sendikal  200 i çi, ev adreslerine gönderilen, noter 
taraf ndan düzenlenmi  i  akitlerinin fesih edildi ini 
bildiren yaz yla i ten ç kar ld . Demirta  ubemiz tara-
f ndan 2009 y l nda ba lat lan örgütlenme çal malar  
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yetkiyle sonuçlanm  ve ayn  
y l toplu i  sözle mesi imzalan-
m t . Ancak i çilere, fabrika 
yönetimi, 1 May s’tan itibaren 
2 hafta y ll k izin kullan lmas  
yönünde talimat verdi. çilere, 
gerekçe olarak fabrikan n resmi 
mahiyette birkaç i leminin ol-

du u, bu yüzden çal ma durdurulmas na gidilece i 
öne sürüldü. ba  yapacaklar  15 May s’  evlerinde 
bekleyen sendikal  200 i çi, 14 May s’ta ev adreslerine 
gönderilen, noter taraf ndan düzenlenmi  i  akitlerinin 
fesih edildi ini bildiren yaz yla i ten ç kar ld . Hiçbir 
gerekçe göstermeksizin, i çilerin kand r larak i ten 
ç kar lmas  alt nda yatan nedenin Okiteks’in haciz yo-
luyla, bir finans irketi olan Karadeniz Emtia Grubu’na 
devredilmesi olmas  ortaya ç kt .”

TEKS F olarak, i ten ç kar lan sendika üyelerinin 
haklar n  savunmak için harekete geçtiklerini bildiren 
Irgat, TEKS F Genel Sekreteri Mustafa Burgaz’ n, Ka-
radeniz Emtia Grubu Genel Koordinatörü ile görü me 
talebinde bulundu unu söyledi. irket temsilcisinin 
Burgaz’a, “Tela a gerek yok, resmi i ler biraz uzad , 
birkaç gün içinde i çiler tekrar i lerinin ba na döne-
cekler” yan t n  verdi ini kaydetti. Irgat, unlar  kay-
detti:

“Ancak bugüne kadar i ten at lan i çilerden hiçbiri 
i ine geri dönemedi. irketin tavr n n, bir oyalama tak-
ti i oldu u ortaya ç kt . Okiteks’te çal an 200 i çi, bir 
ayd r evine ekmek götüremiyor. TEKS F ve TÜRK-  
olarak konunun takipçisi olaca z ve sonuç al nana ka-
dar eylem yapaca z. Bu kapsamda, i ten ç kar lan i çi-
lerimizle fabrika önünde çad r kurduk, TÜRK-  üyesi 
di er sendikalar n da deste i ile eylemlerimize devam 
edece iz.”

DER -

Togo çilerinin 
Mücadelesi Sürüyor

1 May s 2012’den bu yana Ankara Eski ehir Yolu 
üzerindeki Togo Ayakkab  fabrikas nda, Deri-  Sen-
dikam za üye olduklar  için i ten at lan 35 i çinin di-
reni i devam ediyor. Sendikal  olarak i e geri dönmek 

için mücadele eden Togo i çileri, bu mücadelelerinde 
kararl  olduklar n  belirtiyor.

TÜRK- ’ten Destek

27 Nisan 2012 tarihinde i ten at lan 9 i çi TÜRK-
’i ziyaret ederek, Genel Ba kan Mustafa Kumlu ve 

Genel Te kilatland rma Sekreteri Nazmi Irgat ile gö-
rü tü. Kumlu, sorunun çözümü için gereken her türlü 
giri imde bulunacaklar n  ifade etti. TÜRK-  olarak 
i çilerin yanlar nda olduklar n  belirten Kumlu, Çal -
ma Bakanl n n yetki tespitlerini vermeyi reddetmesi 
konusunda ilgililerle görü melerin sürdü ünü de ifade 
etti.

Genel Te kilatland rma Sekreteri Nazmi Irgat ise 
i çilerin emniyet güçleri taraf ndan s k s k gözalt na 
al nmas n n ve savc l k taraf ndan ifadeleri al nd ktan 
sonra da Kabahatler Kanununa göre i lem yap lmas n n 
örgütlenme hakk  önünde en büyük engellerden biri 
oldu unu belirtti.

Irgat, daha sonra i çilerin gözalt na al nd  Balgat 
10 Nisan Karakoluna giderek yetkililerden bilgi ald  ve 
gözalt na al nan i çilerle görü tü.

TÜRK- , Ankara l Temsilcisi Eyüp Koparan ve 
sendikalar m z n Ankara ube ba kanlar n n Togo i çi-
lerine destekleri sürüyor.

Kampana’da Direni  500 Güne Yakla t

Deri-  Sendikam za üye olduklar  ve haklar n  is-
tedikleri için i ten at lan 14 Kampana Deri i çisi, 500 
güne yakla an süredir Tuzla Deri Sanayi Bölgesi’nde 
bulunan fabrikan n önünde direni lerini sürdürüyor. 
Ba latt klar  hukuksal mücadelelerini kazanarak, i e 
geri al nmalar  için karar ç kmas na kar  irket sahi-

SSendikalar m zdanendikalar m zdan
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bi “Fabrikay  kapatt m” diyerek, içerde çal an di er 
i çileri de i ten ç kart p, fabrikaya kilit vurdu. vere-
nin zmir’de de fabrikas  oldu unu ve oraya gitti ini 
belirten i çiler ise, zmir’de bulunan i çilerin de ayn  
sorunlarla kar la t n  ve 41 i çinin orada da dire-
ni te oldu unu belirtti. Deri-  Sendikas  Tuzla ubesi 
bünyesinde direni lerine devam eden i çiler, haklar n  
almakta kararl .

Deri-  Sendikas  Tuzla ube Ba kan  Binali Tay, 
“Buradaki hukuksal mücadelemizin tamam n  kazan-
d k. Hem ta erona kar  mücadelemiz de hem i e iade 
davalar m z  kazand k. Sonuçta biz bu i yerinde örgüt-
lü ve sendikal  çal mak istiyoruz. Bunun için inatla 
bekliyoruz. Arkada lar m z n insanca ya ama ko ulla-
r , çal ma haklar n  ve ücretlerini almas n  istiyoruz. 
Mücadelemize devam ediyoruz” diye konu tu.

TÜMT S

DHL’de ten 
Ç kar lmalar  Protesto

DHL Lojistik Hizmetleri firmas n n Esenyurt ve K -
raç depolar nda çal an 4 i çi Tümtis Sendikam za üye 
olduklar  için 15 Haziran 2012 günü i ten ç kar ld . 

Fabrika önünde direni e geçen 
i çiler için Tümtis stanbul ube 
Ba kan  Ersin Türkmen, DHL 
fabrikas  önünde bir aç klama 
yapt .

çilerin, dü ük ücret ve kötü 
çal ma ko ullar na son vermek, 
fazla mesai bask s ndan kurtulmak ve anayasal hakla-
r n  almak için TÜMT S’te örgütlendiklerini söyleyen 
Türkmen, “Kölece çal ma ko ullar n  ve bask c  tutu-
munu sürdüren i veren son sald r larla sendika dü ma-
n  tavr n  bir kez daha göstermi  oldu” diye konu tu.

DHL’nin uluslararas  lojistik devi bir firma ol-
du unu belirten Türkmen, y ll k gelirinin 50 milyar 
Euro’nun üzerinde olmas na ra men i çisine açl k s -
n r n n alt nda bir ücreti reva gördü ünü dile getirdi. 
Yasalara göre fazla mesai s n r n n y ll k 270 saat oldu-
unu ifade eden Türkmen, birçok i çinin y lda bin saat 

fazla mesai yapt n  söyledi.

DHL yöneticilerinin ikna odalar  kurup i çiye va-
atlerde bulundu unu söyleyen Türkmen, “Sendika 
üyeli inden istifa edenlere yüzde 15 zam yapacaklar n  
söylüyorlar. stifa etmeyenleri de i ten atacaklar  teh-
ditlerini savurmaktan geri durmuyorlar. Sendikam z, 
bu yöneticiler hakk nda savc l a suç duyurusunda bu-
lunmu tur” dedi.

SSendikalar m zdanendikalar m zdan
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CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETER
Cumhurba kanl  Genel Sekreteri Mustafa sen, 21 May s 

2012 günü TÜRK- ’i ziyaret etti. Genel Ba kan Mustafa Kum-
lu ve Genel Mali Sekreter Ergün Atalay ile görü en sen, çal -
ma ya am n n güncel sorunlar  hakk nda bilgi ald .

B TL S VAL  YARDIMCISI
Bitlis Vali Yard mc s  Alperen Y lmaz, 11 May s 2012 günü 

TÜRK-  Genel E itim Sekreteri Ramazan A ar’  ziyaret etti.

ASO BA KANI Z YARET
Ankara Sanayi Odas  Ba kan  Nurettin Özdebir ve berabe-

rindekiler, 11 May s 2012 günü TÜRK- ’i ziyaret etti. Genel 
Ba kan Mustafa Kumlu ile görü en heyet dü ünce al  veri inde 
bulundu. Görü meye Genel E itim Sekreteri Ramazan A ar da 
kat ld .

LKÖ RET M Ö RENC LER N N Z YARET
Kayseri Kocasinan Mitatpa a lkö retim Okulu ö rencileri 

10 May s 2012 günü okul müdürü Faruk Karaaslan ile birlik-
te Genel Ba kan Mustafa Kumlu’yu ziyaret etti. “51 Bugün 51 
Yar n” projesi kapsam nda, okullar n n 51. Kurulu  y ldönü-
münde, Kayseri ve Türkiye genelinde ba ar l  olmu  ki ilerle 
ö rencileri bir araya getiren okul yönetimi, ba ar  öykülerini 
ö renmek ve ö rencilere örnek modeller olu turmay  amaç-
l yor.

ÖNSAL’DAN KONFERANS
TÜRK-  Genel Sekreter Yard mc s  Dr. Naci Önsal, 7 Ma-

y s 2012 günü Pamukkale Üniversitesi’nde bir konferans verdi. 
Üniversitenin daveti üzerine Denizli’ye giden Önsal, “Toplu  
li kileri Yasa Tasar s  ve TÜRK- ’in De erlendirmesi” konu-

sunda izleyenleri ayd nlatt .

SGK YÖNET M KURULU
Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kan  Fatih Acar ve Salih K l ç, 

Kaz m Ergün ve Yusuf Yazgan’dan olu an Yönetim Kurulu üye-
leri, Sosyal Güvenlik Haftas  kapsam nda 15 May s 2012 günü 
TÜRK- ’i ziyaret etti. Genel Ba kan Mustafa Kumlu’yla görü-
en heyet, sosyal güvenlik alan nda yap lan çal malar hakk n-

da bilgi görü  al  veri inde bulundu.
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ETUC GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreter Yar-

d mc s  Patrick Itschert, 9 Temmuz 2012 günü TÜRK- ’i zi-
yaret etti. Genel Ba kan Mustafa Kumlu ve Genel Te kilatlan-
d rma Sekreteri Nazmi Irgat’la görü en Itschert’e Türkiye-AB 
Koordinasyon Komitesi Koordinatörü Yücel Top da e lik etti. 
Ziyarette, Avrupa Birli i Türkiye Delegasyonu’nun bu y lba n-
da göreve ba layan yeni Ba kan  Büyükelçi Jean-Maurice Ripert 
ile yap lacak görü menin detaylar  görü üldü. Ak amüzeri, Bü-
yükelçi Ripert ile ETUC üyesi konfederasyonlar n genel ba kan 
ve genel sekreterleri bir araya geldi. Bu toplant da Konfederas-
yonumuzu Genel Sekreter Pevrul Kavlak temsil etti.

HENDELS SEND KASI Z YARET
sveç’in en büyük sendikas  olan Handels’in Genel Ba kan  

Lars-Anders Häggström, 1. Genel Ba kan Yard mc s  Susanna 
Gideonsson ve Uluslararas  Sekreteri David Eklind Kloo’dan 
olu an heyet 28 Haziran 2012 günü TÜRK- ’e geldi. Koop-  
Sendikam z n davetlisi olarak ülkemize gelen ve Koop- ’in ör-
gütlenme mücadelesi verdi i IKEA Ma azas nda incelemelerde 
bulunan Hendels heyeti, Genel Mali Sekreter Ergün Atalay ve 
Genel Te kilatland rma Sekreteri Nazmi Irgat ile görü tü.

TÜRK-  3. BÖLGEYE 
KARAKOÇ ATANDI

TÜRK-  Yönetim Kurulu, 
zmir’de bulunan 3. Bölge Temsilcili-
ine, Hasan Hüseyin Karakoç’u atad . 

Karakoç, daha önce TÜRK-  Genel 
Sekreterli i ve Tekg da-  Sendikas  
Genel Ba kanl  görevlerinde bulun-
mu tu.

TGS 60 YA INDA
Türkiye Gazeteciler Sendikas , bas n emekçilerinin 

ekonomik, sosyal ve sendikal haklar n n kazan lmas  ve 
korunmas n n yan  s ra mesleki sorunlar n n giderilme-
si, bas n ve ifade özgürlü ü üzerindeki bask lar n kald -
r lmas  için tam 60 y ld r ilkeli ve cesurca bir mücadele 
vermektedir.

verenlerin ve siyasi iktidarlar n bask lar yla kimi 
zaman zay flat lmaya çal lsa bile TGS’nin yürüttü ü 
bu mücadele hiçbir zaman geriletilemedi. Ne 1950’li 
y llar n sonlar ndaki bask c  dönemde Gazeteciler 
Sendikas ’n n hükümetin talimat yla kapat lmas , ne 
1990’l  y llarda medya patronlar n n sendikas zla t rma 
operasyonlar , ne de günümüzde Anadolu Ajans ’nda 
siyasi iktidar eliyle yürütülen sendikas zla t rma bask -
lar  TGS’yi demokrasi ve s n f mücadelesinden al koya-
bildi. TGS, ilkeli ve mücadeleci sendikal politikalar yla 
hem bir s n f örgütü olarak hem de bir meslek örgütü 
olarak, gazetecilik i kolunda her zaman varl n  koru-
du ve var olmaya da devam edecektir.

Bir s n f örgütü olarak, TGS, emek hareketinin bü-
tünle tirilmesi, çok say da i çi direni indeki güçlerin 
birle tirilmesi, i çi s n f n n dayan mas n n yayg nla -
t r lmas , sendikal hak ve özgürlüklerin iyile tirilmesi, 
sendikal örgütlenmenin önündeki yasal ve fiili engelle-
rin kald r lmas  amac yla mücadeleci tüm emek örgüt-
leriyle birlikte hareket etmektedir.

çi s n f n n bir parças  olan bas n emekçilerinin 
yasal ve me ru tek temsilcisi olan TGS, Türkiye çi S -
n f n n ortak amaç ve ç karlar  için verilen hak arama 
mücadelesinde de ön saflarda yer almaktad r.

çinde bulundu umuz zor ko ullar; mesleki ve 
sendikal haklar n teminat alt na al nabilmesi için tüm 
bas n emekçilerinin TGS çat s  alt nda güçlerini birle -
tirmesini ve dayan mas n  art rmas n  zorunlu k lmak-
tad r.

çi s n f n n en hayati haklar ndan birisi olan k -
dem tazminat , gazeteciler aç s ndan özel bir öneme 
sahiptir. Gazetecilerin k dem tazminat  hakk n n yiti-
rilmemesi için TGS çat s  alt nda i çi s n f yla birlikte 
mücadele edilmesi artt r. K dem tazminat  hakk yla il-
gili olumsuz herhangi bir yasal de i iklik giri imi kar -
s nda, üyesi bulundu umuz TÜRK-  Konfederasyonu 
Genel Kurulu’nda al nan karar do rultusunda hayata 
geçirilecek olan “GENEL GREV” uygulamas na gazete-
ciler de TGS’nin ça r s  üzerine mutlak surette kat lma-
ya haz rlanmal d r.

Halen örgütlü oldu umuz Anadolu Ajans  i yerle-
rinde hükümet güdümlü i veren bask s yla Sendika-
m zdan ayr lm  olan tüm Üyelerimizi de yeniden TGS 
çat s  alt na dönmeye ça r yoruz. Anadolu Ajans  ça-
l anlar n n mevcut sendikal haklar n n devam n n tek 
teminat  TGS’dir.

TGS’nin kurulu unun 60’ nc  y ldönümü vesilesiy-
le tüm bas n emekçilerini, bir kez daha örgütlenmeye, 
TGS çat s  alt nda bulu maya, sendikal hak ve bas n öz-
gürlü ü mücadelemize destek olmaya ça r yoruz.
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4 May s 2012

 Yetim Ayl  Ayr m na Son Ve-
rilmeli: K z çocuklara ba lanacak 
yetim ayl  konusundaki fark-
l l k, 5510 say l  Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sa l k Sigortas  Ka-
nunu hükümleri ile 5434 say l  
T.C.Emekli Sand  Kanunu hü-
kümlerinden kaynaklanmaktad r. 
5434 say l  T.C.Emekli Sand  
Kanunu hükümlerine göre ye-
tim ayl na hak kazan m artlar  
k z çocuklar lehine, 5510 say l  
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k 
Sigortas  Kanununa göre yetim 
ayl na hak kazan m artlar  ise 
zorla t r lm  artlar oldu undan 
aleyhe durum ortaya ç karmakta-
d r.

7 May s 2012

 Asgari Ücretli Zenginin Üç 
Kat  Vergi Ödedi: stanbul Ser-
best Muhasebeci Mali Mü avirler 
Odas ’n n tespitine göre geçen y l 
“En Zengin 100 Türk”ün toplam 
serveti 92 milyar 351 milyon lira-
y  bulurken, “Vergi Rekortmeni 
100 Türk”ün ödedi i y ll k ver-
gi 530.5 milyon lira olarak ger-
çekle ti. En zengin 100 Türk’ün 
ödedi i gelir vergisinin servetle-
rine oran  yüzde 5.7 iken, asgari 
ücretlinin geliriyle ödedi i vergi 
aras ndaki oran yüzde 15 olarak 
hesapland .

15 May s 2012

 sizlik Göstergeleri Aç kland : 
sizlik ubat’ta, bir önceki y l n 

ayn  dönemine göre 1.1 puan aza-

l la yüzde 10.4’e geriledi. Ocak 
ay na oranla artan i sizlik, çift ha-
nede kalmaya devam etti. siz sa-
y s  2.7 milyon olarak hesapland . 
Mevcut i sizlerin yüzde 12.2’sini 
(331 bin ki i) bu dönemde i ten 
ayr lanlar olu turdu. ubat döne-
minde istihdam edilenlerin say s , 
geçen y l n ayn  dönemine göre 
536 bin ki i artarak 23 milyon 
338 bin ki iye yükseldi.

20 May s 2012

 SGK, 2.5 Milyar Belgeyi Bilgi-
sayar Ortam nda Tarayacak: 
SGK, prim kazançlar n n yüz-
de 41’inin asgari ücretten beyan 
edildi ini aç klad . Sosyal gü-
venlik haftas  nedeniyle bir de-
erlendirme yapan SGK Ba kan  

Fatih Acar, “ Kay t d  kazançlar 
tamamen sona ererse kurum he-
saplar na 26 milyar liral k kaynak 
girecektir” dedi. Kurum’un 4.5 
milyara yak n evrak n  elektronik 
ortama ta yacaklar n  anlatan 
Acar, “SGK’da 50 y ll k ar iv söz 
konusu. ki y lda bu çal may  ta-
mamlayaca z” diye konu tu.

23 May s 2012

 Türkiye Y ll k Çal ma Saati, 
E itim Oran  ve Ya am Beklen-
tisi OCED Ortalamas n n Alt n-
da: Ekonomik birli i ve Kalk n-
ma Örgütü (OECD) taraf ndan 
yay mlanan ‘Daha iyi Bir Ya am 
Endeksi’nde Türk halk n n yüzde 
56’s  ya am ndan memnun oldu-
unu söylüyor. Bu oran, OECD 

ülkelerinin ortalamas  al nd n-
da yüzde 72 oluyor. Türkiye’de 
ya ayan bir ki i, OECD ortalama-
s  olan y ll k 22 bin 387 dolardan 
daha az kazan yor. Bunun d nda 
Türkiye’de ya ayan 15-64 ya  ara-
s ndaki ki ilerin paral  bir i te ça-
l ma oran  yüzde 46. OECD or-

talamas  ise yüzde 66. Türkiye’de 
çal ma saati ortalamas  y ll k 
1877. Bu da OECD ortalama-
s  olan 1749 saatten daha fazla. 
Türkiye’de 25-64 ya  aras ndaki 
yeti kinlerin sadece yüzde 33’ü 
lise mezunu. OECD ortalamas  
ise yüzde 74. Türkiye’de ortalama 
ya am süresi 74 y l. OECD orta-
lamas na göre ise bu süre 80 y l 
olarak hesaplan yor.

24 May s 2012

 Bir Y lda 3 Bine Yak n Mobbing 
ikayeti Yap ld : Çal ma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanl ’n n Mart 
201l’de açt  Alo 170 mobbing 
(çal ma hayat nda psikolojik ta-
ciz) hatt na 2 bin 982 ba vuru ya-
p ld  aç kland . “Alo 170’e gelen 
2 bin 982 mobbing ikayetinin 
da t m na bak ld nda 1802’si-
nin yani 3’te 2’sine yak n n n 
özel sektörden geldi i görülüyor. 
Kamuda ise bugüne kadar 1180 
ba vuru yap lm  olup, ilk 3’te 
s ras yla yüzde 17 ile hastaneler, 
yüzde 15 ile Milli E itim Bakanl -

, yüzde 8 ile de üniversiteler yer 
al yor.

24 May s 2012

 Memur Zamm  Yükselirse Ver-
gileri Art r r z: Maliye Bakan  
Mehmet im ek, kamu çal anla-
r na maa  art  için yap lan tekli-
fin daha sonra revize edilmesinin 
2012/2013 y l  bütçelerine net et-
kisinin 4,2 milyar lira oldu unu 
söyledi. Hükümet, 2012 y l  için 
son teklifini yüzde 3,5+4, 2013 
için yüzde 3+3 olarak de i tir-
mi ti. Hakem Kurulunun daha 
yüksek zam belirlemesi halinde 
vergileri art racaklar n  söyledi. 
Bakan n aç klamas n n bir tehdit 
oldu unu söyleyen memur sen-
dikalar , Hakem Kurulu üzerinde 

Çal ma Ya am nda
May s-Haziran 2012

Nam k TAN
namiktan@turkis.org.tr
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bask  kurulmas n n özgür toplu 
sözle me sistemine aç k bir mü-
dahale oldu unu belirttiler.

29 May s 2012

 Hava koluna Getirilen 
Grev Yasa  Protesto Edildi: 
TBMM’de gece yar s  Torba Ka-
nununa eklenen bir maddeyle, 
toplu i  sözle me sürecine müda-
hale anlam na gelen grev yasa  
çal anlar n tepkisine neden oldu. 
Demokrasi ile yönetilen ülkelerde 
rastlanmayan bu yakla m, THY 
toplu i  sözle mesinin özgürce 
sonuçlanmas n  engelledi i gibi, 
hakl  eyleme tahammül edeme-
yen i veren haks z bir ekilde 
305 i çinin i  akdini fesh etti. 
Hava-  Sendikas  Genel Ba kan  
Atilla Ayçin, “Grev hakk m z ile 
sonuç alaca m z bir süreçte, iki 
y la yak nd r Hükümet ile Hava-  
sendikas  aras nda süren toplu i  
sözle me pazarl  grev kap s na 
dayanmas  nedeni ile, hava i  ko-
luna hemen grev yasa  getirildi. 
Bu yasa  kabul etmeyerek i  ya-
va latarak cevap verdik. THY i çi-
lerinin i lerine hemen hukuksuz 
bir ekilde son verildi. lerine 
hukuksuz bir ekilde son verilen 
305 THY i çisi ma dur edildi. Ar-
kada lar m z n i lerine dönmeleri 
d ndaki seçenekleri kabul etme-
yece iz” görü ünü dile getirdi.

30 May s 2012

 2012 Memur Zamm  Yüzde 4+4 
Olarak Aç kland : Kamu Görev-
lileri Hakem Kurulu, memur ma-
a lar na 2012 y l  ve 2013 y l nda 
yap lacak zam oranlar n  belirle-
di. 11 üyeden olu an Kamu Gö-
revlileri Hakem Kurulu’nda 2012 
y l  memur ve emeklisinin zamm  
yüzde 4+4, 2013 y l  zamm  ise 
3+3 olarak kabul edildi. Yüzde 
4+4’lük zamm n ard ndan en dü-
ük memur maa , bin 520 liraya 

yükseldi. En yüksek devlet maa  
ise 786 lira artt  ve 10 bin 672 lira 

oldu. Aile yard m  hariç en dü ük 
devlet memuru maa nda y ll k 
art  tutar  112 lira olacak. Ortala-
ma memur maa  halen 1.725 lira 
düzeyinde. Buna göre ortalama 
memur maa  yap lan zamla y l n 
ilk 6 ay nda ayl k 69 lira zam ala-
cak. Y l n ikinci yar s nda bu zam 
tutar  71 liraya yükselecek.

1 Haziran 2012

 Bireysel Emeklilikte Yap lan 
De i iklikler: Bireysel emeklilik 
sisteminden erken ç kan 450 bin 
ki i dahil bir dizi te vik getiriliyor. 
Bireysel emeklilik sisteminden 10 
y l  doldurmadan ç kan vatanda -
lar anapara dâhil toplam ödeme 
üzerinden kesilen yüzde 15 gelir 
vergisini geri alabilecek. Yeni sis-
temle vergi indirimi yerine devlet 
katk s  getiriliyor. Devlet bireysel 
emeklilik sistemine konulan pa-
ran n yüzde 25’i oran nda katk  
sa layacak. Devlet katk  pay na 
ilk 3 y l boyunca dokunulmaya-
cak, bu sürenin sonunda yüzde 
15’lik, alt nc  y l n sonunda yüzde 
35’lik, 10’uncu y lda yüzde 60’l k 
k s m çekilecek. Bireysel emekli-
lik sisteminden emeklilik hakk  
kazananlar ile bu sistemden vefat 
veya maluliyet nedeniyle ayr lan-
lar, devlet katk s na hak kazana-
cak.

  Kazalar  Yönünden Karne-
miz Zay f: Sosyal Güvenlik Ku-
rumu (SGK) kay tlar na göre, 
2002 y l ndan 201l’e kadar geçen 
süre içinde meydana gelen i  ka-
zalar nda 10 bin 804 ki i hayat -
n  kaybetti. SGK verilerine göre 
ayr ca, ayn  y llar aras nda yurt 
genelinde 735 bin 803 kaza mey-
dana geldi.

15 Haziran 2012

 sizlik, En Büyük Sorun Olma 
Özelli ini Koruyor: Türkiye s-
tatistik Kurumu (TÜ K) Hane-
halk  gücü Ara t rmas , “2012 

Mart Dönemi Sonuçlar ”na göre, 
Türkiye’de kurumsal olmayan 
nüfus geçen y l n ayn  dönemi-
ne göre 1 milyon 312 bin ki ilik 
art la 73 milyon 326 bin ki iye, 
kurumsal olmayan çal ma ça n-
daki nüfus ise 1 milyon 196 bin 
ki i artarak, 54 milyon 438 bin 
ki iye ula t . 2012 y l  Mart dö-
neminde, Türkiye genelinde i -
gücüne kat lma oran , geçen y l n 
ayn  dönemine göre 0.4 puanl k 
azal la yüzde 48.6 olarak gerçek-
le ti. Mart döneminde mevsim et-
kilerinden ar nd r lm  istihdam 
edilenlerin say s nda bir önceki 
döneme göre 66 bin ki ilik, i siz 
say s nda ise bin ki ilik art  göz-
lendi. stihdam oran  0.1 puanl k 
art la yüzde 45 olarak belirlenir-
ken, i sizlik oran  da de i medi 
ve yüzde 9.1 seviyesinde gerçek-
le ti.

18 Haziran 2012

 9 Bin Ba -Kur’luya 20 Bin Li-
ral k Basamak yile tirmesi: 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 
2000 y l  öncesinde emekli olan-
lar n maa lar nda iyile tirmeyi 
öngören intibak düzenlemesinin 
ard ndan, önemli bir ma duri-
yeti gidermek için dü meye bas-
t . SGK, kamuoyunda ‘basamak 
ma duru’ olarak bilinen 9 bin 
236 Ba -Kur’luya geriye dönük 
ödeme yapma karar  ald . Karar 
çerçevesinde, basamak ma dur-
lar na ‘sat n ald klar  basamak-
lara’ göre 15-20 bin lira aras nda 
toplu ödeme yap lacak. Basamak 
s k nt s  9 y l önceye dayan yor. 
2003 y l nda ç kar lan 4956 say l  
kanun ile Ba -Kur’lulara basamak 
sat n alma hakk  verildi.

21 Haziran 2012

  Sa l  ve Güvenli i Kanunu 
Kabul Edildi: Çal ma hayat n n 
önceliklerinden olan i  sa l  ve 
güvenli i alan nda ya anan ölüm-
cül kazalar ve sakat kalan insan-
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lar m z, ülkemizin en büyük so-
runu olarak de erlendirilmi tir. 
Uzun süredir bu alanda bir Kanu-
nun olmamas , bu konuya göste-
rilen ilgisizli in bir göstergesidir. 
Hükümet, geçte olsa,  Sa l  ve 
Güvenli i Kanunu’nu TBMM’sine 
sevk etti ve kanayan bir yaray  sar-
maya çal t . Kanun, i yerlerinde 
i  sa l  ve güvenli inin sa lan-
mas , mevcut sa l k ve güvenlik 
artlar n n iyile tirilmesi için i -

veren ve çal anlar n görev, yetki, 
sorumluluk, hak ve yükümlülük-
lerini düzenliyor. Çal ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakan  Faruk Çe-
lik, çal ma hayat  aç s ndan çok 
önemli bir düzenleme yap ld n  
belirterek, geli mi  ülkelerin böy-
le bir düzenlemeyi 1970’li y llar-
da yürürlü e koydu una dikkati 
çekti. Çelik, ‘’Bizde gecikmeli de 
olsa bugün yasala m  oluyor’’ 
dedi. Ülkemizde i  sa l  ve gü-
venli i alan nda Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 2009 y l  verile-
rine göre; günde yakla k 176 i  
kazas  olmakta, i  kazas  sonucu 
3 i çi hayat n  kaybetmekte ve 5 
ki i i  göremez hale gelmektedir. 
Bu rakamlar n yan  s ra SGK ista-
tistiklerine yans mayan, kapsam 
ve kay t d  i  kazalar  ve meslek 
hastal klar  sonucu kay plar da 
ayr ca dikkate al nmal d r.

25 Haziran 2012

 200 Bin Yabanc  Kaçak çi Ça-
l yor: stanbul Serbest Muha-
sebeci Mali Mü avirler Odas ’n n 
haz rlad  rapora göre; yabanc  
i çilerin ço u kaçak olarak çal -
yor. Bir y lda kaçak olarak çal an 
yabanc  i çi say s  200 bine ula -
t . Raporda, bu i çilerin kay t d  
ekonomi nedeniyle i verenlere 
sa lad  haks z kazanc n ise 15 
y lda 22 milyar liray  geçti i bildi-
rildi. Kaçak i çiler ücret olarak da 
ortalama 250 dolar civar nda bir 
ayl kla çal yor. 200 bin i çi üze-
rinden asgari ücret baz al narak 

yap lan hesaplamada i verenlerin 
SGK primi ve gelir vergisinden 
elde ettikleri haks z kazanç ayda 
90 milyon liradan, y lda 1 milyar 
liray  a yor.

30 Haziran 2012

 Hak-  çiden De il, Bürokra-
siden Destek Al yor: HAK- ’in 
i çi üzerinde siyasi bask  kura-
rak, Tar m-  sendikas ndan Öz 
Orman-  Sendikas na geçmele-
rinin istenmesi büyük tepki ile 
kar land . Bunun son örne i Ta-
r m l Müdürlüklerinde ya and . 
Tar m-  Sendikas na üye i çile-
rin, i yerine noter getirilerek Öz 
Orman-  Sendikas na geçmeleri 
yönündeki bask , Bakanl k önün-
de yap lan bir eylemle protesto 
edildi. Protesto eyleminde konu-
an Tar m-  Genel Ba kan  Bed-

rettin Kaykaç, Bakanl k içinde bir 
daire ba kan n talimat yla i yeri-
ne noter getirildi ini ve i çilerin 
sendika de i tirmeye zorland -
na dikkat çekti. Tar m-  51 y ld r 
örgütlü ve i çilerin özgür irade-
sini yans tt n  savunan Kaykaç, 
i yerine noter ça ranlar hakk n-
da suç duyurusunda bulunacak-
lar n  kaydetti. Eylemde konu an 
TÜRK-  Genel Mali Sekreteri 
Ergün Atalay, konuyu Ba bakan 
Erdo an’la görü eceklerini, bü-
rokratlar n sendika dü man  ta-
v rlar na sessiz kalmayacaklar n  
ifade etti. Atalay, “E er bizi anla-
mazlarsa on binlerle buraya gelir 
tepkimizi gösteririz. Suskunlu u-
muz efendili imiz yanl  anla l-
mas n” diye konu tu.

 Emekliler Günü Kutland : 30 
Haziran emekliler günü, emekli 
platformu taraf ndan ortakla a 
kutland . SGK Toplant  Salonun-
da yap lan kutlamada konu an 
SGK Ba kan  Fatih Acar, “Emek-
lilik gibi bir hakk n elde edilmesi 
için i çi ve i verenlere ça r  yapa-
rak, sigortal  çal man n Anayasal 
bir hak oldu una dikkat çekerek, 

ya l l k ve emeklilik kutsal bir 
de erdir” dedi. Toplant n n ko-
ordinatörlü ünü yapan Türkiye 
Emekliler Derne i ad na konu-
an genel ba kan Kaz m Ergün, 

“Emeklilerin gelir ve ayl klar n-
daki farkl l klar  gidermeye yö-
nelik 2000 öncesi dönem için 
çözüm getirilmesine te ekkür 
ediyoruz. Ayn  duyarl l n 2000 
sonras  emekliler içinde hedeflen-
mesi, e itlik aç s ndan bir ihtiyaç 
haline geldi. 1 Ekim 2008 sonras  
dönemde emekli olanlara ba la-
nan emekli ayl  da, mutlaka iyi-
le tirilmeli ve sosyal güvenlikte 
adil bir ayl k sistemi kurulmal -
d r” uyar s nda bulundu.

1 Temmuz 2012

 Asgari Ücret Yüzde 6.09 Art-
t : Halen brüt 886.50 lira asga-
ri geçim indirimi ile birlikte net 
701.14 lira olan asgari ücret, 1 
Temmuz 2012 tarihinden itiba-
ren yüzde 6.09 oran nda zamla-
nacak. Yeni zamla birlikte brüt 
asgari ücret tutar  940.50 liraya, 
asgari geçim indirimi ile birlikte 
net 739.79 lira olacak.

3 Temmuz 2012

 Türkiye Emekliler Derne i 
(TÜED), 2012 y l  ikinci alt  ay n-
da emekli ayl klar na yap lacak 
art lar  hesaplad . 2012 y l  Tem-
muz ay ndan geçerli olacak i çi 
ve Ba -kur emekli zamlar , 5510 
Say l  yasan n 55. Maddesi uya-
r nca, bir önceki 6 ayl k dönemin 
gerçekle en enflasyon oran  ka-
dar olacak. Bu durumda; TÜ K’in 
yapt  hesaplamalara göre Ocak/
Haziran 2012 döneminde 6 ayl k 
enflasyon yüzde 1.95 oldu. Bu he-
saplamalara göre; 5510 say l  ya-
san n yürürlük tarihi olan Ekim 
2008’den önce emekli olanlar n 
en dü ük i çi emekli ayl nda 
16.96 TL art  alacak ve 868.93 
TL’den 885.89 TL’ye ç kacak. 
Di er taraftan, 674.69 TL olan 
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en dü ük Ba -Kur esnaf emeklisi 
ayl  13.16 TL art la 687.85 TL 
olacak. 499.54 TL olan en dü ük 
Ba -Kur tar m emeklisi ayl  da 
9.75 TL art la 509.29 TL olacak. 
Emekli ayl klar na yap lan art la-
r  de erlendiren Türkiye Emek-
liler Derne i Genel Ba kan  Ka-
z m Ergün, 2012 y l  birinci alt  
ay tüfe art  oran  yüzde 1.95’in 
emeklilerin harcamalar ndaki ar-
t n çok alt nda oldu una i aret 
ederek, emeklilerin harcamalar -
n  temsil eden yeni bir geçinme 
endeksinin planlanmas n n bir 
ihtiyaç oldu una dikkat çekti. 

Bu yap lmazsa, emeklilerin enf-
lasyona kar  korundu u iddias  
gerçekçi de il. Bir di er önerimiz 
ise, 2010 ve 2011 birinci alt  ay-
daki gibi zamlar n bir bölümünün 
seyyanen aç klanmas d r.

4 Temmuz 2012

 Emekli Ayl klar n  Haczedilme-
si Zorla t : 6353 say l  Kanunla; 
Sosyal Güvenlik Kurumu tara-
f ndan ayl k ba lanan ancak bu 
ayl  asgari ücretin alt nda olan 
ki iler (örne in dul ve yetimler) 
ile ayl k geliri veya aile içindeki 
gelir pay  4857 say l   Kanunu-

na göre belirlenen asgari ücretin 
vergi ve sosyal sigorta primi d -

ndaki miktar n n 1/3’ünden az 
olan ki ilerin Sosyal Yard mla ma 
ve Dayan may  Te vik Kanunu 
kapsam na al narak bu ki ilere 
yard m yap labilmesine imkan 
sa lanmas  ve Sosyal Yard mla ma 
ve Dayan may  Te vik Fonundan 
yap lan yard mlarla 65 Ya n  Dol-
durmu  Muhtaç, Güçsüz ve Kim-
sesiz Türk Vatanda lar na Ayl k 
Ba lanmas  Hakk nda Kanun ge-
re ince verilen ya l l k ve özürlü 
yard mlar  haczedilmeyecek mal 
ve haklardan say lm t r.
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Dr. Naci ÖNSAL

Ç N N K TAPLI I

CESUR YEN  DÜNYA
Aldous HUXLEY
Çeviren: Ümit Tosun  •  thaki Yay nlar   •  stanbul, May s 2011

“Cesur Yeni Dünya” Ford’un mi-
lat ve mit kabul edildi i Dünya Dev-
letinin Ford’tan sonraki (FS) 632. 
y l n  anlatmaktad r.

Aldous Huxley’in 1932 y l nda 
yay mlanan kitab  bir ütopya m d r, 
yoksa Ford’u ve tüketim toplumunu 
hicveden bir fantazi mi?

Yeni Dünya Düzeninde kad n-
lar n döllenmesi yasak ve ay pt r, 
annelik ve babal k, pornografik bi-
rer kavram olarak görülmektedir. 
2 milyar insan do mam , kuluçka 
makinelerinde üretilmi tir. Alfa ve 
Beta s n flar n n alt nda Gama, Delta 
ve Epsilon alt s n flar  bulunmak-
tad r. Uykuda e itilen bu insanlar 
daima mutludur. Ölümlüdürler ama 
ya lanmalar  engellenmi tir. Soma 
tabletleri her derde devad r. Herkes 
herkes içindir.

Kitab n kahramanlar ndan Ber-
nand ve Helmholtz oldukça de i ik 
hissetmektedirler. Bernard’ n soru-
nu yapay kan na alkol kar m  ol-
mas d r.

Dünya Devleti 10 bölgeden mey-
dana gelmektedir. Her bölgenin 

ba nda bir yerel dünya denetçisi 
bulunmaktad r. Dünya Devletinin 
elektrikli tellerle ayr lm  Vah i Ayr  
bölgelerinde az say da vah i insan 
ya amaktad r. Bu vah iler eski kül-
türü sürdürmektedir. Evlenmekte, 
çocuk yapmakta ve din inanc  ta -
maktad r.

Vah i Ayr bölge’den gelen John 
bir çifle menin istenmeyen kaza ço-
cu udur. Annesi onu vah i bölgede 
do urmu  ve büyütmü tür. John’ 
Vah i Ayr bölge’den Bernand tara-
f ndan medeniyete getirilir. Uyum 
sa layamaz.

Denetçi ile aralar nda geçen ko-
nu mada Vah i (John) “Ben Tanr y  
istiyorum, iir istiyorum, günah isti-
yorum” der.

Denetçi, bütün bu kavramlar  
bilmektedir. Vah iye “Siz mutsuz 
olma hakk n  istiyorsunuz, eklemek 
gerekirse; ihtiyarlama, çirkinle me 
ve iktidars z kalma hakk n  da isti-
yorsunuz, frengi ve kansere yakalan-
ma haklar n , açl ktan nefesi kokma 
hakk n , sefil olma hakk n , sürekli 
yar n ne olacak korkusu içinde ya a-

ma hakk n , tifoya yakalanma hakk -
n  ve her türden a za al nmaz ac yla 
i kence çekerek ya ama hakk n  da 
istiyorsunuz” der.

Vah i, “Hepsini istiyorum” ce-
vab n  verir. Kitab n sonunda Vah i 
kendini asarak kurtulur.

Huxley’in kinci Dünya Sava  
öncesinde gördü ü toplum karma-
as  kar s nda duydu u endi e ve 

tepkilerin ürünü olarak görülen ki-
tap; birey, toplum ve özgürlükler 
ili kileri üzerinde dü ünenler için 
okunmas  gereken bir eser.

YENGEÇ GEM S
Takici KOBAYA
Yordam Kitap  •  Haziran 2010

Hakko-Maru, 3000 ton a rl n-
da 60 metre uzunlu unda bir gemi, 
1890’larda hastane gemisi olarak 
yap lm  ve Japon-Rus sava nda 
kullan lm . Sonra özel bir irkete 
sat lm . Sonra da yengeç avlayan, 
avlad  yengeçleri konserve haline 

getiren bir fabrika haline getirilmi . 
Gemide 300 i çi çal yor.

Gemi, yolcu veya yük gemisi ol-
mad  için Deniz Kanunlar na; tam 
anlam yla fabrika olmad  için de 
Fabrika letim Kanunlar na tabi 
de ildir. Gemiyi irketin atad  
bir ef ile onun kahyas  yönetiyor. 
Kaptan’ n sözü geçmiyor.

çiler çok kötü ko ullar alt nda, 
verilen kalitesiz yemekleri yiyerek 
günde 16 saat çal yorlar. Kahya 
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her f rsatta i çileri dövüyor. Yorgun-
luk ve bak ms zl ktan i çiler ölüyor. 
Ancak uygulama de i miyor. Hedef 
daha çok av, daha çok konserve.

çilere Japonya’ya hizmet ettik-
leri ve daha çok çal malar  anlat -
l yor.

F rt nal  bir günde yengeç av-
layan filikalardan biri kayboluyor. 
Onlar  bir Rus gemisi kurtar yor. 
Ruslar, onlara niçin kötü ko ullarda 
olduklar n , proletaryay , kapitaliz-
mi anlat yor. çiler gemilerine dön-

düklerinde bir grev denemesinde 
bulunuyorlar. ef, gemiyi koruyan 
hücumbotu ça r yor. Askerler i çi-
leri “Rus taklitçisi vatan hainleri” di-
yerek dövüyorlar. 9 eleba n  alarak 
götürüyorlar.

ef’in ve kahyas n n bask s  ar-
t yor. Ancak i çiler de olup biten-
lerden bileniyorlar. kinci kez grev 
yap l yor. Bu grevde hepsi birlikte 
hareket ediyorlar. Sonunda ef greve 
neden oldu u için irketten at l yor.

Bu hikayenin anlat ld  roma-

n n ad  “Yengeç Gemisi” yazar  
Japon proleter edebiyat n n öncü-
lerinden Takici Kobaya i. 2009 y -
l nda çizgi roman haline getirilmi . 
Manga’la t rmay  Variety Art Works 
yapm . Manga, Japon çizgi roman-
lar na verilen genel isim. Manga 
kelimesi 18. yüzy ldan günümüze 
kullan lmaktad r.

lgisiz ve resim kelimelerinin bir-
le mesinden olu mu tur. Resimler 
anime çizim sanat  ile çizilir. Ancak 
animeye göre daha abart l d r.

ÇASGEM TAR H  (1955-2011)
Dr. Erdem CAM
Çal ma ve Sosyal Güvenlik E itim ve Ara t rma Merkezi  •  Nisan 2012

Erdem Cam’ n bu çal mas  2008 
y l nda yay mlanm t . Bu ikinci bas-
k s , son dört y ldaki geli meleri de 
içeriyor.

Kurumlar n anla l p yorum-
lanmas nda kurum tarihinin büyük 
önemi bulunmaktad r. Çal ma ve 
Sosyal Güvenlik E itim ve Ara t r-
ma Merkezi’nin (ÇASGEM) kurulu-
u 1955 y l d r.

ÇASGEM, Yak n ve Ortado u 
Çal ma Enstitüsü olarak Uluslara-
ras  Çal ma Örgütü’ne (ILO) ba l  
bir yap  içinde kurulmu tur.

Erdem Cam, kurulu un tarihini 
be  bölümde incelemi .

 1. Enstitü’nün kurulu u ve 
stanbul’da geçirmi  oldu u 

uluslararas  dönem (1955-
1959).

 2. stanbul’da geçirmi  oldu u 
ulusal dönem (1960-1972).

 3. Ankara’da geçirmi  oldu u 
dönem (1972-1985).

 4. Enstitü kimli i terkedilerek 
Yak n ve Ortado u Çal ma 
E itim Merkezi (YODÇEM) 

olarak geçirdi i dönem 
(1985-2003).

 5. Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
E itim ve Ara t rma Merkezi 
(ÇASGEM) olarak geçirdi i 
dönem (2004-2011).

Kitapta bu be  bölü-
mün hikayesi, statüler, ça-
l ma yöntemleri, örgütsel 
yap , e itim ve ara t rma 
faaliyetleri ayr  ayr  anlat l-
m . Eklerde de ÇASGEM 
Mevzuat Listesi, Türkiye 
Hükümeti ile ILO aras n-
da Türkiye’de Bir Çal ma 
Enstitüsü Kurulmas na 
Müteallik 13 Say l  Ek 
Antla ma, Te kilat Kanu-
nuna yer verilmi .

Kitap, yaz lar, prog-
ramlar ve resimler ile zen-
ginle tirilmi . Sabahattin 
Zaim, Nevzat Yalç nta , 
Orhan Tuna, Ekmel Zadil, 
Metin Kutal, Nusret Ekin, 
Toker Dereli, Mehmet 
Oluç, Süleyman Barda, Tu-
ran Yazgan, Kemal O uz-

man, Feridun Ergin, Selçuk Özçelik, 
Ahmet K l çbay gibi Hocalar m n 
isimlerini görmek beni ayr ca duy-
guland rd . Ahirete göçmü  olanlar  
rahmet ve sayg  ile ya amakta olan-
lar  sayg  ve iyi dileklerimle an yo-
rum.

Türkiye’nin emek ve çal ma ya-
am  tarihi incelenmeye devam edil-

dikçe sat r aralar  da dolmaya devam 
edecektir. Bu kitap i  sa l  ve gü-
venli i e itimlerinin tarihini yaza-
caklar için önemli bir kaynak.



TÜRK- 'in, 60 y ll k tarihi, ayn  zamanda
Türkiye i çi s n f  tarihidir. Mücadelelerle dolu onurlu 

geçmi ini, temsil etti i kitlenin ve eme e gönül 
verenlerin duyarl l  ve mücadele azmine borçludur.
“31 Temmuz 1952 y l nda kurulan TÜRK- , 60’nc  ya na girmenin onurunu ya amaktad r. 

TÜRK- ’in 1950’ler Türkiyesi’nde büyük zorluklar içinde inançl  i çi liderleri taraf ndan ba lat lan 
yolculu u, i çi ve emek kavramlar n n tan mlanmas nda ve bunlar n toplumsal üretim içindeki konumunun 
belirlenmesinde birincil rolü oynam t r. 

Eme in hak ve ç karlar n n geli tirilmesi ve bu konuda toplumsal bilincin olu turulmas  mücadelesinin 
tek adresi olan TÜRK- , sosyal devlet anlay n n olu mas  ve geli tirilmesi sürecinde zor ve me akkatli 
yollar  inançla katetmi tir. 

TÜRK- , kuruldu u günden bu yana eme in, sermaye kar s ndaki konumunun güçlendirilmesi 
mücadelesi vermi , bu mücadele, sosyal haklara dayal  bir yönetim anlay n n yerle mesi ve özgürlükler 
mücadelesinin bir parças  olmu tur. TÜRK- , bu amaçla yap lan her türlü giri imin öncüsü olmu tur. 

TÜRK- , emek ve demokrasi aras nda s k  bir ba  oldu unun bilincindedir. Türkiye ekonomik bak mdan 
büyürken, eme in bu büyümeden hak etti i oranda pay almas , ancak demokrasi içerisinde mümkündür. 

Türkiye’nin ya ad  sosyal sorunlar demokratik de erleri içselle tiremeyen hükümet anlay lar n n 
ve sermaye gruplar n n uygulamalar yla ilgilidir. Sorunlar n çözüm yolu sosyal politika uygulamalar n n 
yayg nl k kazanmas ndan geçmektedir. Sosyal hak ve özgürlüklerin yayg nla mas  ayn  zamanda toplumsal 
bar n geli mesi için de önemli f rsat yarat r. 

TÜRK- , ekonomik kalk nman n dengeli bir toplumsal yap  ile birlikte sürdürülmesinin ülke aç s ndan 
sadece maddi de il, manevi olarak dayan ma ve birliktelik gücü yarataca na inanmaktad r. 

Sendikal haklar n özümsenmedi i, sosyal hak ve özgürlüklerin sermaye taraf ndan engellendi i ve 
hükümetlerin ayn  anlay  srarla hayata geçirmeye çal t  bir ülkede demokrasinin geli mesi mümkün 
de ildir. Hükümetlerin, sadece i veren ç karlar n  gözetti i bir ülkede toplumsal bar tan söz edilemez. 

Çat ma de il, diyalog ve uzla ma kültürünün hakim oldu u bir ülkede, sorunlar n içindeki çözümler 
daha belirgin hale gelecek, mücadelenin içinde var olan müzakere tohumlar  böyle bir ortamda ye erme 
imkan  bulacakt r.

Ülkemiz bugün maalesef k dem tazminat  ba ta olmak üzere i çi hareketinin zaten k s tl  olan temel 
kazan mlar na göz dikildi i bir süreçten geçmektedir. Bu süreç toplumda gerilimleri art racak yeni sosyal 
çat ma alanlar  yaratarak ülkenin huzurunu daha da bozacak tohumlar  içinde bar nd rmaktad r. TÜRK- , 
eme i ve kazan mlar n  göz ard  eden, sadece sermaye kesiminin ç karlar n  yans tan aray lara kar  her türlü 
mücadeleyi verecektir. 

TÜRK- ’in, 60 y ll k tarihi, ayn  zamanda Türkiye çi S n f  tarihidir. TÜRK- , mücadelelerle dolu onurlu 
geçmi ini, temsil etti i kitlenin ve eme e gönül verenlerin duyarl l  ve mücadele azmine borçludur. Ayn  
duyarl l k ve mücadele azmi, bugün kar  kar ya bulundu umuz a r sorunlar n emek lehine çözümlenmesinde 
de aktif hale gelecek ve insan onuruna yak r bir ya am kültürü ülkemize egemen olacakt r. Hiç ku kusuz, 
eme in hak ve kazan mlar , 19 yüzy l n köhnemi  anlay lar na terkedilmeyecektir. 

TÜRK-  bundan böyle de daha çok demokrasi, bar , özgürlük, ekmek için mücadelesine devam edecektir. 

Kurulu umuzun 60’nc  y l n n ba ta TÜRK-  toplulu u olmak üzere tüm çal anlara ve ülkemize hay rl  
olmas n  diliyor, TÜRK- ’i kuran ve bugünlere getiren tüm emekçilere te ekkürü bir borç biliyoruz.”

TÜRK-  Yönetim Kurulu
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TARIM-
Genel Ba kan: BEDRETT N KAYKAÇ
Bankac  Sokak No. 10   Kocatepe / ANKARA
Tel: (312) 419 04 56 (6 Hat)  •  Faks: (312) 419 38 47

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

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

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

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

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

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

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

DER -
Genel Ba kan: MUSA SERV
Ali Nihat Tarlan Cad. Erta  Sok. No. 4 (Ardil  Merkezi) Kat: 3
Tel: (216) 572 90 50-51-52  •  Faks: (216) 572 90 53  Bostanc / ST.

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

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

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

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

BASS
Genel Ba kan: TURGUT YILMAZ
Ç nardere Mah. Ankara Cad. No. 63/2   Pendik / STANBUL
Tel: (216) 598 30 30 - 598 34 30  •  Faks: (216) 598 14 14

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

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

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

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

TÜRK-

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

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

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

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

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

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

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

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

HAVA-
Genel Ba kan: AT LAY AYÇ N
ncirli Cad. Volkan Apt. 68/1-2-3-4   Bak rköy / STANBUL

Tel: (212) 660 20 95 (5 Hat)  •  Faks: (212) 571 90 51

L MAN-
Genel Ba kan: ÖNDER AVCI
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 4/5   S hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 74 18  •  Faks: (312) 230 24 84

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

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

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

TÜRK HARB-
Genel Ba kan: BAYRAM BOZAL
nk lap Sokak No. 20   K z lay / ANKARA
Tel: (312) 417 50 97-98-99  •  Faks: (312) 417 13 64

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

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

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

HÜR-
Genel Ba kan: YAKUP Ö. LAT FO LU

ehit Necdet Alt nok Sok. No. 3   Lefko e / KKTC
Tel: (0.392) 227 71 56  •  Faks: (0.392) 227 52 53

www.turkis.org.tr
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