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SUNUfi

Ü lkemizin, yak›n tarihimizde hiç olmad›¤› kadar önemli; ekonomik, sos-
yal, siyasal ve her aç›dan çok de¤iflken süreçlerin izlendi¤i bir dönem-

de 12. Genel Kurul’la bafllayan 12. Dönem yafland›; 13. Genel Kurulumuzu ve
sonras›n› bekleyen evrenin de gerek iflçi s›n›f› gerekse de D‹SK aç›s›ndan zor-
lu ve çetin geçece¤ini söylemek kâhinlik say›lmamal›.

Yaflan›lan befl y›ll›k AKP iktidar› döneminde, ekonomide gerçekleflti¤i söyle-
nen iyileflmelerin, hükümetin emrindeki kurumlar›n aç›klad›¤› say›lar d›fl›n-
da, baflka hiçbir alana yans›mad›¤›n› biliyoruz. Hükümetin gönüllü yürütücü-
sü oldu¤u IMF politikalar› ile ekonomik alanda düzlü¤e ç›kma olana¤›n›n ol-
mad›¤› ortadad›r.

AKP taraf›ndan uygulanan politikalar; IMF taraf›ndan yönlendirilmeyi, ülke
kaynaklar›n› d›fl ve iç odaklara pazarlamay›, ülkeyi bir ucuz emek gücü ola-
rak, uluslararas› tekellerin sömürüsüne açmay› sa¤lam›flt›r. Ülkede, en temel
insan hakk› olan yaflama hakk›, IMF programlar›n›n insaf›na terk edilmifltir. 

Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin 220 milyar dolar olan toplam borcu,
2002 y›l›ndan bu yana AKP hükümeti döneminde 150 milyar dolar artm›flt›r.
Befl y›lda AKP, Cumhuriyet döneminde seksen y›lda ulafl›lan borcun üçte 2'si
kadar borçlanm›flt›r. 

Bütçeler bu dönemlerde, borç yönetme ve halk›n kaynaklar›n› iç ve d›fl fi-
nans çevrelerine aktarma hesaplar›yla ilgili oluflturulmufltur. Halk›n büyük
ço¤unlu¤unun taleplerini bile öngörmemifltir. Bütçe ile daha az sa¤l›k, daha
düflük ücret ve daha niteliksiz kamu hizmeti için hükümet, IMF’ye güvence
vermifltir. Dünya Bankas› ise k›dem tazminatlar›n›n kald›r›lmas›n›, esnek ça-
l›flman›n tam olarak uygulanmas›n›, haftal›k çal›flma saatlerinin uzat›lmas›n›
talep etmifltir.

K›saca tam IMF’ci bir ekonomi politika k›skac›na teslim edilmifl bir ülke eko-
nomisi sergilenmektedir.

Hükümet, ekonomide nas›l IMF programlar›n›n gönüllü yürütücüsü olarak,
bir yandan uluslararas› ç›kar odaklar›n›n deste¤ini alm›fl, bir yandan da he-
def sapt›rarak, toplumsal taleplerin, toplumsal tepkilerin oda¤›ndan kendini
uzaklaflt›rm›flsa, d›fl politika konular›nda da edilgen ve ba¤›ml› tavr›n› sürdür-
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müfltür. ABD’nin sözde stratejik ortakl›¤›, medeniyetler çat›flmas›nda “›l›ml›
‹slam” rolüyle vitrine ç›kar›lan görevler, bu politikan›n iflaretleridir.

• AB konusunda gelinen nokta, bu süreci yönetme baflar›s› gösteremeden
hükümetin aç›k iflas› olarak alg›lanmal›d›r.

• Temel hak ve özgürlüklerimize yönelik sald›r›lar fütursuzca sürdürülmek-
te; bu güzelim ülkeyi zindana çeviren 12 Eylül’le ve sonuçlar›yla henüz ya-
p›lmayan hesaplaflma, demokratikleflme yolunda en büyük engellerden bi-
ri olmaya devam etmektedir. 

Israrla sürdürülen yanl›fl ve çarp›k politikalar›n faturas› hep emekçilere ve
yoksul halk kesimlerine ç›kar›l›rken, toplumsal yap›m›zdaki temel sorunlar›n
egemen çevrelerce çözümsüzlü¤e itilmesi yaflam› gittikçe katlan›lmas› zor
bir hale getirmektedir. Sermayenin ve sözcüleri partilerin egemenli¤i alt›n-
daki siyasette emekçilere söz hakk› tan›nmamaktad›r. Emekçilerin söz sahi-
bi olmad›¤› ülkelerde de toplumsal sorunlar›n demokratik çözümü gerçek-
lefltirilememektedir. 

Baflta Kürt sorunu olmak üzere, ülkemizi derinden etkileyen sorunlar çö-
zümsüzlü¤e itildikçe, insanlar›n eflit ve özgür bir ülkede birarada yaflama
umutlar›n› giderek zay›flatmaktad›r. Fakat flunu söylemeliyiz ki, D‹SK’in de-
mokratik ve özgür bir Türkiye’ye olan özlem ve inançlar›n› yoketmeyi hiçbir
güç baflaramayacakt›r.

Hükümet, sosyal hukuk devletinden habersiz olarak sürdürdü¤ü cemaat da-
yan›flmas›n›, siyasal ç›kar sa¤lamaya dönük, rant da¤›tma ve yandafl kay›r-
ma uygulamalar›n›, sosyal politikalar› olarak tan›tma çabas› içindedir.

AKP Hükümeti, sosyal güvenlik alan›nda Anayasa Mahkemesi karar› do¤rul-
tusunda tüm çal›flanlar için ortak norm ve standart sa¤layacak bir düzenle-
me yapmas› gerekirken; Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 5510 Say›l› Ya-
sa'dan da geri bir yasa tasla¤› ortaya ç›karm›flt›r.

Türkiye, OECD ülkeleri aras›nda devletin sosyal güvenlik sistemine prim kat-
k›s› olmayan tek ülkedir. Avrupa Birli¤i ülkeleri sosyal güvenlik ve sa¤l›k için
bütçelerinin yar›s›n› harcarken, Türkiye'de bu oran bütçenin beflte birine
ulaflm›yor.

Di¤er taraftan; örgütlenme özgürlü¤ü, çal›flma hakk›, ifl güvencesi sorunlu
konular olmay› sürdürmekte, sosyal diyalog, sosyal monolog olarak devam
etmekte, gelir da¤›l›m› ve eflitsizlikler, derinleflerek varl›¤›n› korumaktad›r.
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Özellefltirme uygulamalar›, ulusal kaynaklar›n yabanc›lara devredilmesine
arac›l›k eden bir yöntemle sürerken, özellefltirilen iflyerleri, tafleron uygula-
malar›n› yayg›nlaflt›ran ve sendikalara yaflam hakk› tan›mayan, iflçiyi yaln›z-
laflt›ran bir ifllev görmektedir.

***

2007, D‹SK’in kuruluflunun 40. y›l›yd›. Bu y›l 41’e ad›m att›k. 

40 y›ll›k D‹SK tarihini, D‹SK’in varolufl nedenlerini ve ilkelerini toplumun bilin-
cine ç›karmaya gayret ettik, buna devam da edece¤iz. D‹SK tarihi ve arflivini
40. y›l nedeniyle topluma açt›k. Topluma malolmufl bir emek örgütünü, da-
ha ileri tafl›mak için onu toplumla paylaflmaya çal›flt›k, paylaflaca¤›z.

1977 1 May›s Katliam›’n›n 30. y›l›nda önümüze konulan bütün barikatlar›
aflarak Taksim’e ç›kt›k; katledilen onlarca arkadafl›m›zla 30 y›l sonra yeniden
bulufltuk.

Kurulufl ilkelerimiz do¤rultusunda sendikal haklar, e¤itim, sa¤l›k, sosyal gü-
venlik haklar› baflta olmak üzere, çal›flma hakk›, çal›fl›rken iflte korunma
hakk›, insanca yaflamaya yeterli gelir, ifl yerlerinde sa¤l›k ve güvenlik, sa¤l›k-
l› konut, sa¤l›kl› çevre gibi iflçi s›n›f›n›n tüm sosyal haklar›n› gözetmeyi sür-
dürdük sürdürece¤iz.

Kurulufl Bildirgesi’nin girifline “Biz devrimcili¤i; bugünkü tutucu, gerici, ekono-
mik, sosyal ve politik iliflkilerin Anayasa uyar›nca de¤ifltirilmesi ve Anayasa il-
kelerinin hayata uygulamas› anlam›na al›yoruz” diye yazan D‹SK gibi, 13. Ge-
nel Kurulu’na haz›rlanan D‹SK de, iflçi s›n›f›n›n ekonomik, sosyal ve kültürel ba-
k›mdan kalk›nmas› ve yücelmesi için, öncelikle, Türkiye’nin her bak›mdan tam
ba¤›ms›z olmas›n› ve h›zl› bir kalk›nma yoluna girmesini zorunlu görmektedir.
Bundan ötürü de, Türkiye iflçi s›n›f› hareketinin, köklü dönüflümlerin gerçek-
leflmesini sa¤layacak bir devrimci öze kavuflmas›n› flart saymaktad›r.

Bizleri önümüzdeki dönemde daha zorlu günlerin bekledi¤ini biliyoruz. 13.
Genel Kurulumuzun bize rehberlik edecek kararlarla, tüm örgütümüzü tem-
sil gücüne sahip, aktif bir yönetim yap›s›yla bu zorlu günlere haz›rlayaca¤›-
na inan›yoruz.

Raporun haz›rlanmas›nda araflt›rma ve çal›flmalar›yla katk›da bulunan Korkut
Boratav, ‹zzettin Önder, Metin Özu¤urlu, Ahmet Haflim Köse, Serdal Bahçe ho-
calar›m›za, D‹SK ve sendikalar›m›z›n de¤erli uzmanlar›na teflekkür ederiz.

D‹SK Yönetim Kurulu
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KÜRESELLEfiEN DÜNYADA EME⁄‹N YER‹

DÜNYADA S‹YASAL GEL‹fiMELER 

1 2 .Genel Kurulumuzu yapt›¤›m›z dönemden bu yana geçen dört y›l›
dünyadaki geliflmeler aç›s›ndan ele ald›¤›m›zda Küreselleflme ola-

rak bizlere sunulmaya çal›fl›lan emperyalizmin, ekonomik ve siyasal aç›dan
sald›r›lar›n›n yo¤unlaflt›¤›n› ve dünyada ç›kar çat›flmalar›n›n derinleflti¤ini
görmekteyiz.

Bunun yan›nda, Güney Amerika’daki geliflmeler, “Her fley karfl›t›n› yarat›r”
sözünün hakl›l›¤›n› bir kez daha do¤rulamaktad›r. Yaflanan darbeler, ekono-
mik çöküfller ve krizlerin ard›ndan, Venezuela’da Chavez’in iflçi s›n›f› ve tüm
emekçi halk›n deste¤iyle bafllatt›¤› anti-emperyalist, anti-ABD ve anti-kapi-
talist hareket di¤er ülkelere de s›çrayarak tüm dikkatleri Latin Amerika üze-
rinde toplamaktad›r.

K›saca, tüm dünya gerek ekonomik aç›dan gerekse siyasal aç›dan kriz için-
de istikrar yaratman›n sanc›lar›yla k›vran›yor. Oysa bundan 19 sene önce
Berlin duvar› y›k›l›p da reel sosyalizm çökerken milyonlarca insana bar›fl, de-
mokrasi ve refah vaat ediliyor, ezeli düflman›ndan kurtulan kapitalizmin in-
sanlara mutluluk da¤›taca¤›ndan söz ediliyordu.

DÜNYA HAR‹TASI YEN‹DEN Ç‹Z‹L‹YOR
Evet, son 20 y›lda dünyada çok fley de¤iflti. De¤iflenlerin bafl›ndaysa dünya
haritas› geliyor. 150 devletten 200 civar›nda devletin ortaya ç›kt›¤› bir dün-
ya haritas› görüyoruz. Rakipsiz kalan kapitalizm böl-parçala-yönet anlay›fl›n›
dünyan›n her yerinde uygulamaya koydu ve adeta antik Yunan’daki gibi si-
te devletler ortaya ç›kt›. Çok daha savunmas›z ve uluslararas› planda rol kap-
ma yar›fl› içindeki emperyalist devletlerin kolayca alt edebilecekleri küçük
devletçiklerin ortaya ç›kmas› sistemin iflini de oldukça kolaylaflt›rd›.

‹ki kutuplu dünyadan kopufl, ayn› zamanda kapitalizmin ve serbest piyasa
ekonomisinin tek, vazgeçilmez ve alternatifsiz bir sistem oldu¤u düflüncesi-
nin kitlelere dayat›lmas›n› da beraberinde getirdi.

Ancak duvar›n y›k›lmas›ndan bu yana geçen sürede Küreselleflme ad› alt›n-
da gemi az›ya alan emperyalizm, emekçi halklar için dünyay› bir cehenne-
me çevirdi. Serbest piyasa ekonomisi do¤rultusunda uygulanan ekonomik
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politikalar ABD ve AB ülkeleri dahil, birçok ülkede, iflsizli¤i, gerçek ücretlerde
gerilemeyi, esnek çal›flmay›, performans de¤erlendirme sistemini, verimlilik
art›fl›n› ve sosyal güvenlik sisteminin çökertilmesini de beraberinde getirdi.
K›sacas› sermayenin küreselleflmesi ile birlikte yoksulluk da küreselleflti.

Bunun engelsiz ve sorunsuz gerçekleflebilmesinin alt›nda elli y›ll›k bir So¤uk
Savafl döneminin karanl›k hesaplar›, kirli oyunlar› oldu¤unu tahmin etmek
hiç de zor de¤il. Dünyaya, çok iyi bilinen emperyalizmi yeni bir ambalajla,
kaç›n›lmaz ve özgürlükçü bir dünya olarak pazarlayanlar, gerçeklerin er ya
da geç ortaya ç›kaca¤›n› iyi bildiklerinden flimdiden gelecek yüz y›ll›k dö-
nemde bugün elde edilen kazan›mlar›n nas›l korunaca¤›n›n hesaplar›n› yap-
maya bafllad›lar.

Di¤er yandan kapitalizmin 70’lerin sonunda bafllayan ve 80’ler, 90’lar boyun-
ca giderek derinleflip genelleflen krizi, farkl› emperyalist devletlerin aras›nda
uzunca bir süredir ask›ya ald›klar› paylafl›m savafl›n›n yeniden canlanmas›na
neden oldu. Bu paylafl›m savafl› kendisini en aç›k biçimde Ortado¤u ve Av-
rasya bölgesinde ortaya koymaya devam ediyor.

‹kinci Dünya Savafl›’n›n sona eriflinden sonra bafllayan So¤uk Savafl dönemi-
nin ard›ndan kapitalizmin dünya halklar›na ideolojik ve ekonomik sald›r›s›-
n›n milad› Berlin duvar›n›n y›k›l›fl› yani, reel sosyalizmin çöküflü ise, 11 Eylül
2001 tarihinde, Dünya Ticaret Merkezi’ne ve Pentagon’a yap›lan sald›r›lar da
Büyük Ortado¤u Projesi’nin bafllang›ç noktas› ve gerekçesi olmufltur.

Bu sald›r› ABD hükümetince Ortado¤u ve Orta Asya’da enerji kaynaklar›n›
denetim alt›na almak için bir gerekçe yap›ld›. Terörle savafl stratejisi ad› al-
t›nda yap›lmak istenen buydu. Sald›r›, ABD’nin flahinlerince Ortado¤u ve Or-
ta Asya’da enerji kaynaklar›n› denetim alt›na almak için bir gerekçe olarak
gösterildi. Terörle savafl stratejisi bafll›¤› alt›nda, ABD hegemonyas›na biat et-
meyi reddeden ülkeler bir bir dize getirilecek, böylelikle enerji kaynaklar›n›
denetim alt›na almak çok daha kolay bir hale gelecekti.

Esas olarak Amerika’n›n Ortado¤u’ya kadar uzanarak tüm uluslararas› ku-
rum ve kurulufllar› bir kenara itip böyle bir iflgali gerçeklefltirmesi, asl›nda,
ekonomik anlamda 1980’lerden bafllayarak bütün dünyada h›zla yay›lan li-
beralizmin bir sonucudur.

ABD’nin Afganistan ve Irak’ta müttefikleriyle birlikte gerçeklefltirdi¤i aç›k ifl-
galler, Ortado¤u’yu bir kan gölüne dönüfltürdü. Ortado¤u’daki etkinli¤ini ‹ran
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ve Suriye’de rejim de¤ifliklikleri ile pekifltirmek isteyen ABD, bunun hiç de
kolay olmayaca¤›n› görüyor ancak giriflimlerde bulunmaktan da çekinmiyor.
Özellikle NATO bu dönemde ABD ç›karlar› aç›s›ndan kritik bir rol oynuyor.

Tüm bunlar›n d›fl›nda ABD, Irak iflgalinin öncesinde yaflanan›n aksine Fransa
ve Almanya’n›n daha fazla deste¤ine sahip durumda. ‹srail ve Türkiye ener-
ji kaynaklar›na yak›nl›klar› nedeniyle ABD aç›s›ndan müttefik olarak kritik
öneme sahip ülkeler konumunda.

Öte yandan bu savafl, patlamaya haz›r barut f›ç›s› durumundaki bölgede ye-
ni çat›flmalar› tetikledi ve potansiyel savafl alanlar›n›n ortaya ç›kmas›na ne-
den oldu. ‹flgal alt›ndaki Irak’›n çevresinde; ‹srail-Filistin gerginli¤i ve Filis-
tin’de iç savafl; ‹srail-Lübnan ve ‹srail-Suriye aras›nda s›cak çat›flmalar; ‹ran’a
askeri müdahalenin sürekli gündemde tutulmas› ve Irak’›n kendi içinde de-
vam eden iç savafl, bu potansiyel savafl alanlar›ndan baz›lar›. ‹flgal alt›ndaki
Afganistan’›n çevresinde ise, Hindistan-Pakistan gerginli¤i, eski Sovyet cum-
huriyetlerinde d›fl müdahale, iç çat›flma ve iktidar de¤ifliklikleri, emperyalist-
ler aras› paylafl›m savafl›n›n giderek k›z›flt›¤›n›n aç›k kan›tlar›. Pakistan’da es-
ki lider Benazir Butto’nun katledilmesi de bu bölgedeki trajik olaylar ve kao-
tik duruma eklenen son halka oldu.

ABD öncülü¤ünde yürüyen ve özünde enerji kaynaklar›n›n emperyalist pay-
lafl›m›n› hedefleyen savafl stratejisi, iflçiler ve yoksul dünya halklar› için kan
ve gözyafl›ndan baflka bir fley sunmuyor. Kardefl halklar birbirine vurdurula-
rak bölgede egemenlik pekifltirilmek isteniyor.

Dünya petrol ve do¤algaz rezervlerinin büyük bölümünün bulundu¤u Körfez
bölgesi, Hazar Denizi havzas› ve Orta Asya’n›n onu çevreleyen ülkelerini ku-
caklayan güney-orta Avrasya paylafl›m savafl›n›n “yeni” alanlar›. ABD ve
müttefikleri bu bölgeyi kendi denetimleri alt›na almay› bir varl›k-yokluk me-
selesi olarak görüyorlar. 

Ancak bu konuda yaln›z de¤iller. Rusya ve ABD aras›nda eski Sovyet bölge-
sinde yaflanan çekiflme, Rusya’n›n son dönemde bölgeye yönelik etkinli¤ini
art›rd›¤› bir sürecin önünü açarken, Çin gerek ekonomik gerekse siyasal an-
lamda gücünü pekifltiriyor, dünyan›n pek çok bölgesi ile ticari ve siyasi ilifl-
kiler gelifltiriyor. Bu iki ülkenin kurulmas›na öncülük ettikleri fianghay ‹flbir-
li¤i Örgütü, emperyalist paylafl›m›n tek kutbu olmad›¤›n› ortaya koyuyor. Bu
da emperyalist güçler aras›nda yeni çat›flma alanlar›n›n aç›¤a ç›kmas›na ne-
den oluyor.
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SÖMÜRÜ ARTIYOR YOKSULLUK KÜRESELLEfi‹YOR
Di¤er yandan, bugün gelinen noktada sermaye taraf›ndan ucuz iflçi bölgele-
ri oluflturulmakta, emek ve kaynak yo¤un üretim alanlar› geliflmifl ülkeler-
den geliflmekte olan ülkelere kayd›r›lmakta, uluslararas› sermaye, maliyet-
lerin en düflük olarak gerçekleflece¤i ülkeleri seçebilme olana¤›na sahip ola-
rak kârl›l›k ve rekabet flans›n› yükseltmektedir. Geliflme sürecinin do¤al bir
sonucu eflitsiz geniflleme oldu¤u için, dünyan›n kuzeyi ile güneyi aras›ndaki
uçurum daha da derinleflmekte, evrensel olarak kendi kendisini sürdüremez
duruma getirecek bir süreç ifllemektedir.

Geçti¤imiz y›llar boyunca sistemin içine girdi¤i bunal›m dolay›s›yla ekono-
mik aç›dan güçlenmeyi sa¤lamak ve kaynaklar›n daha çok özel sektör tara-
f›ndan kullan›lmas›n› gerçeklefltirebilmek amac›yla, iflçi s›n›f›n›n geleneksel
haklar›na yönelik yeni bir tutucu düflünce biçiminin geliflti¤i görülüyor; “her-
kesin kendi ekonomik sorunlar›n› kendisinin çözmesi gerekir” varsay›m›na
dayal› bir toplumsal çerçeve olufluyor. Art›k sosyal devlet ilkesinin ortadan
kalkmas› gerekti¤i ve gerçek dinami¤in özel sektörün yarat›c› gücünde oldu-
¤u düflüncesiyle; toplumsal geliflmenin ancak “b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z
geçsinler” ilkesiyle gerçekleflebilece¤i öne sürülüyor.

Sermayenin dünya ölçe¤inde yeniden yap›land›r›lmas›n›n ard›nda; sosyal
devlet modelinin sermayenin önünde yaratt›¤› engellerin kald›r›lmas› yat-
maktad›r. Bununla birlikte 1940’larda ikinci büyük paylafl›m savafl›n›n ard›n-
dan geliflen sosyal devlet uygulamalar›n›n yok edilmesi amac› ile de ödün-
süz biçimde “neoliberal politikalar” aflamal› olarak hayata geçirilmektedir.
Dünya ekonomisinin kaynaklar›n› tümüyle ele geçiren uluslararas› sermaye,
art›k devletin sosyal yap›s›n›n gere¤i olan e¤itim, sa¤l›k, çevre gibi hizmetle-
re katk›s›n›n k›s›lmas›, sermayeden al›nan vergilerin azalt›lmas›, iflçi s›n›f›n›n
ald›¤› ücretlerin ve birtak›m sosyal haklar›n geriletilmesi gerekti¤ini vurgula-
maktad›r. Özellefltirme ve sosyal güvenlik kurulufllar›n›n çökertilmesi bu sal-
d›r›n›n en çarp›c› uygulamalar› olarak öne ç›kmaktad›r.

Bütün bu tart›flman›n özünde ise, içinde yaflanan bunal›m›, kâr oranlar›n›n
düflmesini önleyerek ve sömürü oran›n› art›rarak aflabilmek amac› yat›yor.
Böylece Keynes’in yerini, yeni liberal politikalar›n ald›¤› bir geriye dönüfl sü-
reci gözleniyor. Bütün bu ekonomik görüfl ve yaklafl›m›n yaratt›¤› de¤iflimin
somut sonucu ise iflçi s›n›f›n›n sosyal haklar›n›n ve emekçilerin özgürlükleri-
nin budanmaya çal›fl›lmas› olarak görülüyor.
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Bu geliflme hem geliflmifl ülkelerde hem de geliflmekte olan ülkelerde yep-
yeni sorunlar› da beraberinde getirmektedir. Geliflmifl ülkelerde ifl güvence-
si sorunu büyümekte, ifl güvencesine karfl› ödünlü pazarl›klar gündeme gel-
mekte, genel olarak iflsizlik ve ard›ndan gelen sendikalar›n üye kay›plar› ger-
çekleflmektedir. Böylece sendikal politikalar› hayata geçirmek zorlaflmakta,
esnek çal›flma gibi bugüne kadar elde edilen kazan›mlar› t›rpanlayan çal›fl-
ma biçimleri yayg›nlaflmaktad›r.

Geçen süre zarf›nda dünyadaki gelir da¤›l›m› giderek bozulmaktad›r. Dünya
nüfusunun yüzde 20’sini oluflturan zengin ülkeler toplam gelirin yüzde 80 gi-
bi büyük bir bölümünü elde ederken, yoksul ülkelerde yaflayan ve dünya
nüfusunun yüzde 80’ini oluflturan büyük ço¤unluk ise sadece yüzde 20 pay-
la yetinmek zorunda kalmaktad›r. Ancak zengin veya “geliflmifl” olarak ad-
land›r›lan ülkelerdeki emekçiler için de durum giderek kötüleflmekte ve söz
konusu ülkelerde de gelir da¤›l›m› genifl halk y›¤›nlar› aleyhine bozulmakta-
d›r. Örne¤in, kapitalizmin kalesi ve dünyan›n en zengin ülkesi olarak göste-
rilen ABD’nin 8,5 milyon nüfusuyla en büyük kenti New York’ta 1,3 milyon
insan›n açl›k s›n›r›nda yaflad›¤› geçti¤imiz günlerde bir rapor ile aç›kland›. 

Bu raporu haz›rlayanlar, son bir y›l içinde New York’ta bu durumdaki insan-
lar›n say›s›n›n yüzde 20 artt›¤›n› da belirtiyorlar. Ancak, ABD nüfusunun en
zengin binde birinin geliri, geçti¤imiz 20 y›lda dörde katlanm›flt›r.

Öte yandan, ekonomik politikalar›n› IMF denetiminde gerçeklefltiren Türkiye,
Brezilya vb ülkelerin, geliflmifl ülkelere borçlar› h›zla art›yor. Bu ülkeler dün-
ya ekonomisi ile daha aç›k deyimiyle geliflmifl kapitalist ülke ekonomileri ile
bütünlefltikçe, bu borç yükü ve ba¤›ml›l›k giderek daha da büyüyor. Böyle-
ce bir yandan geliflmekte olan ülkelerde belirli bir toplumsal geliflim gözle-
nirken bir bütün olarak bu sistem ve bu süreç, uluslararas› tekeller ve çoku-
luslu devletlere büyük bir kaynak aktar›lmas›n› sa¤l›yor.

De¤iflken, sürekli yer de¤ifltiren, sanayiden ziyade finansal a¤›rl›kl› sermaye,
do¤as› gere¤i ac›mas›z, tahripkâr ve uçar›d›r. Bu, her fleyin temelini büyük öl-
çüde oluflturan emek-sermaye çeliflkisinin, günümüzde de varl›¤›n› baflka bir
boyuta yönelerek sürdürdü¤ünü çok net ve ac›mas›z biçimde bir kez daha or-
taya koyuyor. Dünyan›n ço¤u ülkesinden daha fazla y›ll›k gelire sahip olan
uluslararas› flirketler sadece kârlar›n› art›rmay› hedefliyor. Toplumsal kayg›la-
r›n asla dikkate al›nmad›¤› bir süreç yaflan›yor. Bu nedenle uluslararas› serma-
yenin dünya üzerinde ak›flkanl›¤› ve ülkeden ülkeye göçü ola¤anüstü art›yor.

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:13 PM  Page 14



DiSK 13. GENEL KURUL ÇALIfiMA RAPORU 15

Bu durum uluslararas› sermaye taraf›ndan dünya genelinde emek gelirlerini
azalt›c› bir flekilde de¤erlendirilmektedir. Ücretlerin üretim maliyetleri için-
deki pay›n›n göreli olarak azalmas› da art›k uluslararas› sermayeyi tatmin et-
memektedir. Sürekli artan iflsizlik ve geliflmekte olan ülkelerde yo¤unlaflan
kay›td›fl›l›k, kitlelerin mutlak yoksullaflmas›na yol açmakta ve bu durum
uluslararas› sermaye hareketinin temel gerekçelerinden birisini oluflturmak-
tad›r.

Maliyetler içindeki di¤er kalemlerle oynayamayaca¤›n› bir veri olarak kabul
eden flirketler, rekabet güçlerini sürdürebilmek için yaln›zca iflçilik maliyeti-
ni ucuzlatma yöntemleri üzerinde durmaktad›r. Böylece yat›r›mlar ücretlerin
daha düflük oldu¤u ülkelere do¤ru h›zla kaymaktad›r. Bu olgu yak›n zama-
na kadar Çin, Hindistan, Romanya, Polonya gibi ülkelere yat›r›m› h›zland›r›r-
ken, günümüzde daha yayg›n bir hareket alan› bulmaya bafllam›flt›r. Türki-
ye’de de baz› iflkollar›nda benzer gerekçelerle yat›r›mlar› baflka ülkelere
kayd›rma iste¤i ifade edilmektedir.

Özellikle Çin gerekçe gösterilerek tüm dünyadaki ücretlilerin üzerinde olufl-
turulan bask›, asl›nda uluslararas› sermayenin kendi içinde oluflturdu¤u ka-
rarlarla sürdürülmektedir. Baflka bir deyiflle, örne¤in Çin’deki yat›r›mlar›n çok
büyük bölümü de uluslararas› flirketlerin ya do¤rudan yat›r›m› ya da ortak-
l›k fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. Böylece ayn› uluslararas› flirketin kendi iç
maliyetlerini daha ucuza gerçeklefltirebilmek için kendisine ait de¤iflik ülke-
lerdeki iflletmeler aras›nda gerçekleflen rekabet aflamas›na ulaflm›fl bir du-
rum söz konusudur. 

EMPERYAL‹ZM‹N KÜRESEL SALDIRISINA KARfiI KÜRESEL D‹REN‹fi 
Günümüzde emperyalist paylafl›m savafl›, t›pk› geçmifl savafllarda oldu¤u gi-
bi, iflçiler ve yoksul dünya halklar› için kan ve gözyafl›ndan baflka bir fley
sunmuyor. Dünyan›n iflçi ve emekçileri, emperyalistlerin ç›karlar› için birbir-
lerini bo¤azlamaya zorlan›yor; cepheye sürülüyor. Oysa onlar›n kurtuluflu
ancak kendilerini sömürenlere karfl› mücadeleden geçiyor.

Bugün emperyalizmin küresel sald›r›s›n›n yaratt›¤› ekonomik ve sosyal
tahribatlar dünyan›n birçok bölgesinde karfl› direniflleri yaratmaktad›r.
Özellikle Güney Amerika’da birçok ülkede iktidara gelen sol partiler; bafl-
kanl›k seçimini kazanan sol adaylar halklar›n kendi kurtulufllar› için yola
koyulmalar›na yol açm›flt›r. Venezuela’da Chavez’in emekçiler, sendikalar

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:13 PM  Page 15



DiSK 13. GENEL KURUL ÇALIfiMA RAPORU16

ve genifl halk kitlelerini arkas›na alarak oluflturdu¤u alternatif siyasi iktidar,
tüm Latin Amerika’ya büyük bir kap› aralad›. fiimdi o kap›y› sonuna kadar
açacak yeni geliflmeler ard› ard›na Bolivya, Ekvator, fiili ve Nikaragua’da
g e r ç e k l e fl i y o r .

Di¤er yandan Oaxaca’da ö¤retmenlerin ve ö¤rencilerin öncülü¤ünde geliflen
muhalefet, Brezilya’da Topraks›z Köylü Hareketi, iflçilerin öncülü¤ünde geli-
flen Patronsuzlar Hareketi, yerli ve köylü hareketi, sendikal hareket, çevre
hareketi, iflsizler hareketi, kad›n hareketi gibi pek çok dinamik, toplumun
eflitlik ve özgürlük temelinde yeniden inflas› için mücadelelerini yükseltmek-
te, Latin Amerika’n›n, baflka bir dünya kurmak ad›na son derece önemli bir
deneyim yaflad›¤›n› ortaya koymaktad›r. 

Latin Amerika’da bu umut verici geliflmeler yaflan›rken, Avrupa kitlesel gös-
terilere ve büyük çapl› grevlere sahne oldu. Hem imalat hem de hizmet sek-
töründe etkili grevler yafland›. Avrupa’da sendikalar, savafl karfl›t› hareketin
ve Sosyal Forum’lar›n içinde etkin bir flekilde yer ald›lar. Avrupa’n›n 36 ülke-
sinden, 81 sendikal konfederasyonun üye oldu¤u ve yaklafl›k 60 milyon ifl-
çiyi temsil eden Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) 11. Ola¤an
Kongresi ‹spanya’n›n Sevilla kentinde 21-24 May›s 2007 tarihleri aras›nda
gerçekleflti. ‹sveçli kad›n sendikac› Wanja Elisabeth Lundby-Wedin baflkanl›-
¤a seçildi¤i. ETUC Genel Kurul öncesi tüm Avrupa’y› kapsayan tart›flmalar ve
araflt›rmalar yapt›. Genel Kurul sonras›nda, sendikalar›n örgütlenme ve tem-
siliyet oranlar›n› artt›rmalar› için yeni stratejiler içeren Sevilla Manifestosu
uluslar aras› sendikal kamuoyuna aç›kland›. 

2006 y›l›n›n sonunda dünya sendikal hareketi aç›s›ndan tarihi bir ad›m at›l-
d›. ‹flçi sendikalar›n›n uluslararas› düzeyde faaliyet gösteren iki örgütü, Ulus-
lararas› Hür ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu (ICFTU) ve Dünya Emek Konfe-
derasyonu (WCL) 1-3 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda Viyana'da yap›lan kongre
ile birleflti. ITUC (Uluslararas› Sendikalar Konfederasyonu) ismini alan yeni kü-
resel sendikal yap› 181 milyon iflçiyi temsil ediyor. D‹SK’in kurucu üye oldu-
¤u ITUC’un kuruluflu, iflçi s›n›f›n›n eflitsizlik ve bask›lara karfl› mücadelesinde
uluslar aras› dayan›flma a¤›n› geniflletmek ve güçlendirmek aç›s›ndan son
derece önemli bir ad›m. 

Sonuç olarak bütün bu geliflmeler, kendini alternatifsiz gibi göstermeye ça-
l›flan kapitalizm ve serbest piyasa savunucular› için büyük bir tehdit olufltu-
rurken, emekçiler için de büyük bir umut kayna¤› oluyor.
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DÜNYA EKONOM‹S‹ VE ‹fiÇ‹ SINIFI
Dünya ekonomisi, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankas› ve Uluslararas› Para
Fonu’nu gibi ulusüstü kurumlar arac›l›¤›yla h›zl› bir serbestleflme dönemi ya-
flamaktad›r. 1970’lerin ekonomik krizlerinin etkisiyle h›zl› bir biçimde uygu-
lamaya konulan ve ivme kazanan bu politikalar, piyasa kavram›n›n fetifllefl-
tirildi¤i, piyasa d›fl› aktörlerin sürecin d›fl›na at›lmaya çal›fl›ld›¤› bir döneme
öncülük etmektedir. 

Dönemin temel karakterini her alanda piyasalaflt›rma, kurals›zlaflma ve es-
nekleflme süreçleri oluflturmaktad›r. Dünya ekonomisi giderek birbirine da-
ha fazla ba¤›ml› hale gelen bir a¤lar sistemine dönüflmektedir. Sermayenin
mekan üzerindeki hakimiyeti, bir taraftan mal ve hizmet ak›fllar›n› h›zland›-
r›rken, di¤er yandan üretimin sabit bir mekana ba¤›ml›l›¤›n› azaltmaktad›r.
Bu durum sermayenin yat›r›m kararlar› üzerinde de belirleyici bir etmen ha-
line gelmektedir. 

Bu süreçte ulus devletler kendi yetkilerini ve sorumluluklar›n› uluslararas›
anlaflmalarla, piyasa dinamikleri ile göbekten ba¤l› üst kurullara devretmek-
tedir. Ekonomi, siyasetten ba¤›ms›zlaflt›r›l›rken, genifl halk y›¤›nlar›n›n eko-
nomiye siyaset kanal› ile müdahale imkanlar› ciddi engellerle karfl›laflmak-
tad›r.

Sermaye, kendisi için daha fazla emek sömürüsüne dayal›, düflük çevre
standartlar›na sahip ve esnek ifl yasalar›n›n uyguland›¤› alanlara yat›r›m ya-
parken, iflçiler aç›s›ndan da uluslararas› dayan›flmaya olan ihtiyaç kendini
her zamankinden daha fazla dayatmaktad›r.

1980 ve 1990’l› y›llarda kamu iktisadi kurumlar›na yönelik sald›r›, günümüz-
de h›zl› bir biçimde kamu hizmetleri alan›na yönelmifl durumdad›r. Zorla al›-
koyma yöntemlerinin, toplumsal yaflamda ciddi tahribatlara yol açt›¤› görül-
mektedir. En büyük tahribat ise kamu hizmetlerinin tasfiye sürecinde yaflan-
maktad›r.

ÜRET‹M VE T‹CARET YER DE⁄‹fiT‹R‹YOR
Dünya dengeleri aç›s›ndan en önemli geliflmelerden biri hiç flüphe yok ki,
üretimin mekânsal olarak yer de¤ifltirmesidir. Dünya üretiminin merkezinin
metropol ülkelerden çevre ülkelere kaymas› son dönemin en belirgin e¤ili-
midir. Bunun ithalat ve ihracat dengesinde de önemli de¤iflikliklere yol açt›-
¤› gözlemlenmektedir.
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Geçti¤imiz 15 y›lda ABD ve Avrupa Birli¤i ülkelerinin dünya ticaretindeki pay-
lar› giderek azalmakta, buna karfl›n OECD (Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kakl›ma Ör-
gütü) d›fl› ülkelerin paylar› artmaktad›r. Baflta ABD ve ‹ngiltere olmak üzere
Dünya ekonomisinin en önemli ülkelerini içinde bar›nd›ran OECD ülkelerinin
toplamda dünya ihracat› içindeki pay› 1992-2006 y›llar› aras›nda yüzde 15
düzeyinde azalm›flt›r. ABD’de bu oran yüzde 25, Fransa’da yüzde 34, ‹ngilte-
re’de yüzde 39 olarak gerçekleflmifltir. Buna karfl›n OECD üyesi olmayan As-
ya ülkelerinin dünya ihracat› içindeki pay› yüzde 57 oran›nda artm›flt›r. Latin
Amerika ülkelerinde ise bu oran yüzde 35 düzeyinde gerçekleflmifltir. Top-
lamda OECD d›fl›nda kalan ülkelerin ihracat› ise yüzde 50 artm›flt›r.

OECD’nin toplam dünya ihracat› içindeki pay› söz konusu dönemde yüzde
76,7’den, yüzde 64,1’e gerilemifltir. ‹thalattaki pay›n›n ise yüzde 76,1’den,
yüzde 69,8’e düfltü¤ü görülmektedir(1).

Bu durum ülkeler aç›s›ndan cari ifllemler dengesinde de önemli de¤ifliklikle-
re neden olmaktad›r.

KÜRESEL DENGELER SARSILIYOR 
Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda son y›llarda dünya ekonomisinin farkl› ö¤eleri
aras›ndaki ak›mlarda belli bir bozulman›n meydana geldi¤i hususunda bir
görüfl birli¤i vard›r. IMF taraf›ndan dahi “küresel dengesizlikler” olarak adlan-
d›r›lmakta olan bu sürecin “sürdürülemez” oldu¤unu, “sol” ve muhalif iktisat-
ç›lardan çok neoliberal çevreler ileri sürmektedir.

“Küresel dengesizlikler”in iki boyutu vard›r: Birincisi, dünyan›n en zengin ül-
kesi olan ABD’nin, çok büyük boyutlarda tasarruf/yat›r›m aç›¤› vermesi; bu-
nun sonucunda da cari ifllem aç›¤›n›n kesintisiz bir tempoyla artmas› ve sür-
dürülebilmesinin giderek güçleflmesidir. ABD’nin süper-emperyalist konu-
munun dolara sa¤lad›¤› (örne¤in banknot veya borç senetleri basarak dün-
yay› “sat›n alabilmesi”ne imkân veren) ayr›cal›klar, Bretton Woods sistemi-
nin kurulmas›ndan bu yana bilinmekteydi. 

Bu sistemin ilk iflleyifl kurallar›n›n tarihe kar›flmas›ndan sonra bu ayr›cal›kl›
konum 1981 sonras›nda, yani ABD’nin kronik cari aç›k veren bir konuma yer-
leflmesi ile süregeldi. Bafllang›çta bu fiili durum, baflta Japonya olmak üzere,
di¤er geliflmifl ekonomilerin sa¤lad›¤› cari ifllem fazlalar›yla mümkün k›l›n›-
yordu. Dünya ekonomilerinin metropolleri sadece ABD’nin tasarruf aç›¤›n›
de¤il, petrol ihracatç›s› olmayan üçüncü dünya ülkelerinin cari ifllem aç›kla-
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r›n›n finansman›n› da sa¤lamakta idiler. Gerçekten de, çevre ekonomileri
(petrolcüler hariç) bir blok olarak ‹kinci Dünya Savafl›’n›n bitimiyle kabaca
1997’ye kadar uzanan bir zaman dilimi içinde kronik ve sistematik cari ifllem
aç›klar› vermekteydiler. Çevre ekonomilerinin “yükselen piyasa ekonomile-
ri” olarak da an›lan önde gelen on befl ülkesinin, 1980 ile 1997 aras›ndaki y›l-
l›k verilerini içeren 270 gözlemden sadece 37’sinde cari ifllem fazlalar› göz-
lenmifltir ve bu dönem için birikimli cari denge toplam› tüm ülkelerde nega-
tif ç›kmaktad›r(2).

“Küresel dengesizlikler”in ikinci boyutu da bu noktada ortaya ç›k›yor: 20.
yüzy›l›n sonlar›na do¤ru, bir bütün olarak “çevre”nin dünya ekonomisi için-
deki konumunda çarp›c› bir dönüflüm meydana geldi. Dönüm noktas› 1997-
1998 Asya krizidir. 

Krizin yaratt›¤› floklar(3) ve sonraki befl y›l boyunca dalga dalga Asya d›fl›na
da yay›lan istikrars›zl›k ortam›(4), IMF reçetelerinin sonuçlar› ve d›fl borç yü-
künün finansman gereksinimleri, çevre ekonomilerini bir bütün olarak cari
ifllem fazlalar› vermeye zorlad› ve bu durum kriz konjonktürü son bulduktan
sonra da süregeldi. “Güney” co¤rafyas›n›n üç k›tas›ndan petrol ihracatç›s› ol-
mayan en büyük 26 ülkesini kapsayan bir araflt›rma, 2001-2003 ortalamas›
olarak bu ülkelerden “d›fl dünyaya” milli gelirlerinin yüzde 3,2’si oran›nda net
kaynak transferi yap›ld›¤›n› ortaya koymufltur(5). 2003-2006 aras›nda bu e¤i-
lim duraklad›; ancak, bir yandan petrol ihracatç›lar›, bir yandan da Çin, cari
fazlalar›n› dramatik boyutlarda art›rd›lar. Bu dönemin tümünde ve son y›lla-
r›nda çevre ekonomilerinin farkl› “uyum” “uyumsuzluk” biçimlerine ileride
de¤inece¤iz.

Son on y›ll›k geliflimin (üç y›la ait verilerle) dünya ekonomisinin farkl› blokla-
r›ndaki cari ifllem dengelerine yans›mas› Tablo 1’de özetleniyor. Görüldü¤ü
gibi, art›k, dünya ekonomisinin metropolü (isterseniz “emperyalist sistem”)
çevre ekonomilerinden kaynaklanan sermaye ak›mlar›yla ayakta durmakta-
d›r. Bu, hemen hemen tamamen ABD ekonomisinin dramatik boyutlardaki
cari ifllem aç›klar›yla ilgilidir. 

Ancak, 2006’ya gelindi¤inde ABD’nin d›fl kaynak gereksinimleri, 1996’da göz-
lendi¤i gibi di¤er metropol ülkelerin kaynak aktar›mlar›yla sürdürülebilir bo-
yutu aflm›fl durumdad›r. Art›k dünya ekonomisinin metropolü de bir bütün
olarak aç›k; çevre ekonomileri de d›fl fazla verir konuma sürüklenmifl ko-
numdad›rlar.
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Tablo 1: Dünya Ekonomisinin Cari ‹fllem Dengeleri, milyar dolar

1996 2003 2006

Metropol 36 -302 -597
ABD -118 -527 -812
Japonya 66 136 170
Di¤er Bat› 88 89 45
Çevre -85 228 684
Petrol ‹hracatç›lar› 39 109 423
Çin 7 46 250
Di¤er Çevre -131 73 11
Kay›td›fl› 49 74 -87

Bu durumun önceki yar›m yüzy›ll›k metropol-çevre ba¤lant›lar›n› tümüyle
tersine çevirmifl oldu¤u ortadad›r. Er veya geç bir “uyum” veya “düzelme”nin
gündeme gelece¤i görüflü yayg›nd›r.

“BOZULMA” NEREDEN KAYNAKLANDI? 
Dünya ekonomisini oluflturan ülke gruplar›n›n bir bölümünün cari ifllem den-
gesini de¤ifltiren dönüflümler, tan›m gere¤i di¤er bölümlerde gerçekleflen pa-
ralel uyum süreçleri ile “telâfi” edilir. Uluslararas› ekonomide de, ulusal bir eko-
nomide oldu¤u gibi ödemeler dengesi özdeflli¤i geçerlidir; yani ülkeler ve blok-
lar aras› cari ifllem hesaplar›n›n (“hata/noksan” ö¤esi d›fl›nda) s›f›r toplamla so-
nuçlanmas› gerekir. Tablo 1, büyük ekonomik bölgeler itibariyle bu durumu ve
yukar›da özetlenen dönüflümün nicel yans›malar›n› kuflbak›fl› ortaya koyuyor.

Tablo 2, on y›ll›k bozulman›n ard›nda yatan etkenlere ›fl›k tutuyor. Bozulma-
n›n “bafllang›ç noktas›” tart›fl›ld›¤›nda iki adres gösteriliyor: 1996 ve 1999-
2000 d›fl›nda süreklilik gösteren kamu aç›klar›, 1996 sonras›nda oluflan özel
tasarruf aç›¤› ve Tablo 2’de gözlendi¤i gibi daha sonra ad›m ad›m büyüyen
tasarruf/yat›r›m aç›¤› nedeniyle faturay› ABD ekonomisine ç›karanlar ço¤un-
luktad›r. Bu dev ekonomi, 1981 sonras›nda bir y›l d›fl›nda sürekli cari aç›k
vermifl; özellikle 1991 sonras›nda d›fl aç›¤›n milli gelire oran› kesintisiz arta-
rak, 2006’da yüzde 6,2’ye ulaflm›flt›r. D›fl dünya (özellikle Japonya, baflta Çin
olmak üzere Asya ve petrol ihracatç›lar›) devlet tahvili ve hazine bonolar›n›
kabul ederek ve Amerikan flirketlerine ait hisse senetlerine, özel tahvillere
“yat›r›m” yaparak, ABD ekonomisinin cari aç›¤›n›n finansman›n› sa¤lam›fl;

Kaynak: IMF, World Economic Outlook,
farkl› y›llardan (en son Ekim 2007) ya-
p›lan hesaplamalar. Bu kaynaklarda
“ileri” (“advanced”) ekonomiler aras›n-
da gösterilen “Asya’n›n yeni sanayile-
flen ülkeleri” tabloda “di¤er çevre” için-
de yer alm›flt›r.
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borsay›, gayrimenkul piyasas›n›, tahvil fiyatlar›n› yukar› çekerek (ve “servet
etkisi” arac›l›¤›yla) iç talebi kamç›lam›fl; hane halklar›n›n net tasarruflar›n›n
erimesine yol açm›flt›r(6).

Tablo 2: GSY‹H ‹çinde Tasarruf ve Yat›r›m Oranlar› (yüzde)

1989-1996 2003 2006
ABD
Tasarruf 16,7 13,3 13,4
Yat›r›m 18,3 18,4 20,2
EURO Bölgesi
Tasarruf 21,0 20,4 21,0
Yat›r›m 21,3 20,0 21,0
JAPONYA
Tasarruf 32,4 26,2 27,6
Yat›r›m 30,3 23,0 23,9
ASYA Japonya hariç
Tasarruf 31,3 34,9 40,2
Yat›r›m 32,3 32,0 36,3
Petrol ‹hracatç›lar› 
Tasarruf 22,4 29,7 39,8
Yat›r›m 24,1 22,7 22,1
Di¤er GOÜ*
Tasarruf 25,6 26,8 30,9
Yat›r›m 27,6 26,1 30,1

Buna karfl›l›k, dengesizliklerin kökenini özellikle Asya ekonomilerindeki “ta-
sarruf fazlas›”nda arayanlar da vard›r. 1997’ye kadar tasarruf oranlar›n› aflan
yüksek yat›r›m tempolar› ile cari aç›k veren Do¤u Asya ülkeleri, yukar›da de-
¤inildi¤i gibi, kriz sonras›nda yat›r›m oranlar›n› dramatik boyutlarda afla¤›ya
çektiler ve sonraki y›llarda cari fazla veren bir konuma geçtiler. Tablo 2, bu
durumu kriz öncesi ve sonras›n› karfl›laflt›ran verilerle k›smen ortaya koyuyor.
“K›smen” diyorum; zira Asya’daki geliflmekte olan ülkelere (GOÜ’ye) ait oran-
lar, hem de¤er hem de e¤ilim olarak di¤erlerinden çok farkl› bir görünüm ta-
fl›yan Çin’i içermektedir. 1980-1990 döneminde tasarruf ve yat›r›m oranlar›
yüzde 35 dolaylar›nda seyreden Çin, sonraki y›llarda her iki oran› da çarp›c›
bir tempoyla yükseltmifl ve 2004’ten itibaren sermaye birikim oran›n› yüzde
45-46; tasarruf oran›n› ise yüzde 50’ye ç›karm›flt›r. Bunlar›n dünya iktisat ta-

Kaynak: IMF, World Econo-
mic Outlook, Nisan 2006 ve
Eylül 2006. 

(*) Petrol ihracatç›lar› hariç
tüm GOÜ.
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rihi için rekor oranlar oldu¤u söylenmelidir. Tablo 2’nin “Asya” ve “Di¤er GOÜ”
s›ralar›ndan Çin’i ç›karabilseydik, 2003 ve 2006’da tasarruf oranlar›n› bir mik-
tar; yat›r›m oranlar›n› ise daha fazla afla¤› çekmemiz gerekecekti(7).

Petrol ihracatç›s› olmayan geliflmekte olan ülkelerin Asya krizi sonras›nda izledik-
leri “uyum” veya “uyumsuzluk” biçimlerini ortaya koyan bir s›n›flamay› 1999-
2006 y›llar›na ait büyüme ve cari denge/milli gelir oranlar›na ait ortalamalar› içe-
ren Tablo 3’te sunuyoruz( 8 ). ABD’nin dramatik tempoyla artan cari aç›klar›na kar-
fl› en “olumlu” uyum, yüksek büyüme ile cari ifllem fazlalar›n› birlikte gerçeklefl-
tirebilmifl olan befl Asya ülkesine aittir. Ancak, bu beflli içinde yer alan Kore, Ma-
lezya ve Tayland’›n 1999-2006 ortalamalar› bak›m›ndan “yüksek” olarak tan›mla-
nan milli gelir art›fl h›zlar›n›n, asl›nda Asya krizi öncesindeki oranlar›n çok alt›nda
oldu¤unu; ayn› uyum biçiminin di¤er bir “kriz kurban›” olan (ve son y›llarda “›l›m-
l›” bir büyüme gerçeklefltiren) Endonezya için de geçerli oldu¤unu belirtmek ge-
r e k i r( 9 ). K›sacas›, sözü geçen dört Asya ülkesi, yat›r›m ve büyüme oranlar›n› afla¤›-
ya çekerek cari ifllem fazlas› gerçeklefltiren bir anlamda pozitif, ancak maliyetli bir
“uyum” gerçeklefltirmifllerdir. Ayn› gözlem, ›l›ml› veya düflük büyümeyi cari fazla
ile birlefltiren di¤er dört ülke için de geçerlidir. Cari ifllem fazlas› vererek büyüme
h›z›n› yukar› çeken dinamik/pozitif uyum ise sadece Çin ve Hindistan’a aittir.

Tablo 3: Büyüme, Cari Denge: 1999-2006 Ülke Ortalamalar› 

ORTALAMA CAR‹ DENGE/
BÜYÜME M‹LL‹ GEL‹R

Yüksek büyüme, cari fazla (6,6) (3,7)
Çin 9,4 3,6
Hindistan 6,8 0,3
G. Kore 6,4 1,7
Malezya 5,4 10,5
Tayland 5,0 2,2
Il›ml› büyüme, cari fazla (4,6) (1,4)
Filipinler 4,7 0,5
M›s›r 4,6 1,3
Endonezya 4,4 2,5
Il›ml› büyüme, cari aç›k (4,5) (-4,2)
Romanya 4,7 -5,7
Macaristan 4,4 -6,4
Peru 4,1 -0,5
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Düflük büyüme, cari fazla (2,9) (1,2)
fiili 3,7 0,3
Arjantin 2,0 2,1
Düflük büyüme, cari aç›k (3,4) (-2,1)
G. Afrika 3,9 -1,7
Çek C. 3,8 -4,0
Polonya 3,8 -2,7
Türkiye 3,2 -3,3
Meksika 3,1 -1,4
Brezilya 2,9 -0,5
Kolombiya 2,8 -1,0

Öte yandan, Latin Amerika, Orta ve Do¤u Avrupa’dan (Güney Afrika ile birlikte) on
ülkelik bir grup, düflük veya ›l›ml› büyüme h›zlar›n› cari ifllem aç›klar›yla birleflti-
ren bir yap›n›n içinde t›kan›p kalm›fllard›r( 1 0 ). Bu, durgunlukla d›fl ba¤›ml›l›¤› ve d›fl-
sal floklara karfl› k›r›lganl›¤› birlefltiren bir b›çak s›rt› uyumsuzluk süreci olarak ni-
telendirilebilir. 2003-2006’da di¤er çevre ekonomilerinin bir bölümünde de benze-
ri bir e¤ilim ortaya ç›km›fl; büyük GOÜ’lerin baz›lar›nda cari ifllem fazlalar› afl›nma-
ya bafllam›flt›r. Tablo 3’teki dokuz y›ll›k ortalamalar›n 2003 ile 2006 aras›nda belli
bir de¤iflme içine girdi¤i Tablo 1’in bulgular› içinde de gözlenebiliyor. Bu üç y›l için-
de “Güney ve Do¤u” co¤rafyas›nda petrol ihracatç›s› olmayan büyük ülkelerin bir
bölümü, tasarruf-yat›r›m aç›¤›n› belli ölçüde daraltmaya, hatta ortadan kald›rma-
ya yönelmifllerdir. 2003-2006 aras›nda “di¤er çevre” grubunun cari fazlas›n›n 73
milyar dolardan 11 milyar dolara inmifl olmas› bu geliflimin bir yans›mas›d›r( 1 1 ).

Görüldü¤ü gibi, son on y›lda giderek artan “küresel dengesizlikler”in de¤ifl-
meyen ö¤esi, ABD ekonomisinde giderek büyüyen özel ve kamusal aç›klar
(veya baflka bir ifadeyle tasarruf-yat›r›m aç›¤›n›n genifllemesi) olarak ortaya
ç›k›yor. Çevre ekonomileri içinde sürekli ve büyük boyutlu tasarruf (ve cari
ifllem) fazlas› veren, üstelik bu durumu çok yüksek bir büyüme h›z› ile bir-
likte gerçeklefltiren tek ülke Çin’dir. “Çevre”nin içinde yer alan di¤er ülke
gruplar› zaman içinde konumlar›n› de¤ifltirmekte; petrol ihracatç›lar› ise
ABD’nin d›fl aç›klar› sürdükçe çok stratejik bir ifllev üstlenmifl olmaktad›rlar.

“DÜZELME” SENARYOLARI 
Dünya ekonomisinin ana bloklar› aras›ndaki dengesizliklerin bugünkü boyutlar-
da sürdürülemeyece¤i, er veya geç bir biçimde hafifleyece¤i öngörülüyor. Be-

N o t : IMF, World
Economic Outlo-
ok, Ekim 2007.
Dönem de¤erleri,
y›ll›k oranlar›n ba-
sit ortalamas› ola-
rak hesapland›.
“Yüksek”, “›l›ml›”
ve “düflük” büyü-
me (ayn› s›rayla),
yüzde 5 ve üstü;
yüzde 4-4,9 aral›-
¤› ve yüzde 4’ün
alt› olarak tan›m-
land›. 
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lirsizlik, uyum sürecinin “olumlu” mu, “olumsuz” mu; olumsuz olmas› halinde
“yumuflak” m›, “sert” mi gerçekleflece¤i üzerinde... “Olumlu” senaryo, “uyum”un
özellikle Asya’da sermaye birikimini 1998 öncesinin oranlar›na çeken bir genifl-
leme süreci ile bafllat›lmas›n› öngörüyor. Böylece, Asya’da (ve GOÜ’de) cari faz-
lalar eriyecek, artan ithalat talebinin ABD’ye yans›mas› oran›nda ABD cari aç›¤›
daralacakt›r. Bu, dünya ekonomisine bir büyüme ivmesi tafl›yan bir senaryodur.
Bu iyimser senaryonun daha ihtiyatl› bir türü, ABD ekonomisinde daralmay› (ta-
sarruf art›fllar›n›) içeren bir uyum sürecinin, dünya ekonomisinin di¤er co¤rafya-
lar›nda iç talebe dayal› geniflleme konjonktürleriyle telafi edilmesi beklentisine
d a y a n › y o r . Ne var ki, bu senaryolar 2003-2006’da Asya’da daralan cari fazlalar
arac›l›¤›yla belli ölçülerde “s›nanm›fl”; ancak, d›fl aç›klar›n› art›rmay› sürdüren
ABD ekonomisine yans›mam›flt›r. ABD ve Asya ekonomileri aç›s›ndan 2003-2006
konjonktürü, petrol gelirleri artmadan gündeme geldi¤i takdirde, bu senaryo
önemli bir risk ö¤esi de içermektedir: Uluslararas› tasarruf havuzunun daralma-
s› koflullar›nda ABD ekonomisinin ihracat refleksi yetersiz kal›rsa ve tasarruf/ya-
t›r›m aç›¤›n› daraltacak bir uyum gerçekleflmezse, enflasyonist bask›lar›n patlak
vermesi ve dünya faiz hadlerinin yukar› çekilmesi ö¤elerinden oluflan bir stagf-
lasyon tablosunun gündeme girmesi imkâns›z de¤ildir.

Buna karfl›l›k, ABD ekonomisini durgunlu¤a ve gerilemeye zorlayan d›flsal ve-
ya içsel etkenlere dayal› olumsuz senaryolar vard›r. D›flsal etkenler, farkl› ne-
denlerle belli bir “dolardan kaç›fl” flokuna ba¤lanabilir. Önemli bir bölümü mer-
kez bankalar›n›n tasarrufunda olan dolar cinsi menkul de¤erler stokundan(12
) (veya bunlardan oluflan ak›mlardan) ani bir “kaç›fl” sözkonusu oldu¤unda, do-
lar›n h›zl› bir de¤er kayb› ile birlikte ABD tahvillerinden bafllayan faiz art›fllar›
gündeme gelecektir. Baflta Çin olmak üzere Asyal›lar›n, Rusya’n›n ve petrol ih-
racatç›s› ülkelerin merkez bankalar›n›n döviz rezervlerinde dolar›n pay›n› afla-
¤› çekme olas›l›klar› sürekli bir endifle konusu olarak tart›fl›lagelmektedir. Ör-
ne¤in, Çin Ulusal Meclisi Mart 2007’de ülkenin döviz rezervlerini yönetmek
üzere özerk bir yat›r›m kurumunun (China Investment Corporation) oluflturul-
mas›n› kararlaflt›rm›flt›r. 200 milyarl›k bir ilk sermayeyle oluflan bu kurumun
kaynaklar›n›n üçte biri uluslararas› piyasalara yönelecektir. Bu karar›, Çin’in do-
lardan uzaklaflmas›na dönük bir ad›m olarak yorumlamak mümkündür(1 3 ).

ABD ekonomisini durgunluk/daralma konjonktürüne yöneltecek içsel etken-
ler sürekli tart›fl›lmaktad›r. En ciddi risklerden biri olarak, ekonominin “en flifl-
kin balonu” olarak görülen konut sektörünü çevreleyen halkalarda patlak ve-
ren kopukluk ve çatlamalar›n finansal sistemi ne derecede etkileyece¤i ve
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Amerika’y› bir durgunlu¤a sürükleyip sürüklemeyece¤i flu anda belli de¤ildir.

2003-2004 y›llar›nda dünya ekonomisinde gerçekleflen büyümenin yüzde
40’tan fazlas›n›n ABD ve Çin ekonomilerinden kaynakland›¤› hesaplanm›fl-
t›r(14 ). Küresel dengesizliklerin “düzeltilmesi”nde, Çin ekonomisinde meyda-
na gelebilecek de¤iflimlerin rolü de bu nedenle tart›fl›lmaktad›r. Bu ülkenin
kaynak tahsisinde iç tüketim talebine, altyap›ya ve sosyal harcamalara dö-
nük bir kayma, büyüme h›z›n› koruyarak tasarruf oran›n› afla¤›ya çeken ve
cari fazlalar› afl›nd›ran “olumlu bir uyum” senaryosu olarak savunulmaktad›r.
Ancak, daha yayg›n bir görüfl, abart›l› yat›r›m temposunun sürdürülemez ol-
du¤u; ya bir afl›r› yat›r›m krizi biçimini alan “sert” veya kademeli bir serinle-
me süreci içeren “yumuflak” bir iniflin er veya geç gerçekleflece¤i öngörüle-
rine dayanmaktad›r. Çin’de h›zl› veya kademeli bir durgunlaflman›n dünya
ekonomisine birçok kanaldan yay›laca¤› ve küresel dengesizlikleri olumsuz
do¤rultuda hafifletece¤i söylenebilir(15).

Son olarak, uluslararas› finans kapitalin en spekülatif, en yüksek risk alm›fl
kimi ö¤elerinde meydana gelebilecek çöküntülerin do¤rudan do¤ruya ABD
veya Çin ekonomisini etkilememesi mümkündür; ancak, bu tür floklar, “yük-
selen piyasalar”a dönük sermaye hareketlerini afla¤›ya çekerek çevre eko-
nomilerinde bir dizi finansal çalkant›, hatta krizi gündeme getirebilir. S›n›rl›
bir çalkant›, k›sa dönemde küresel dengesizlikleri pekifltirebilir: “Yükselen pi-
yasalar”dan kaçarak “kaliteye, sakin limanlara”, (yani uzun vadeli ABD tahvil-
lerine) s›¤›nan fonlar, ABD faizlerinin afla¤› çekilmesine ve dolar›n de¤er ka-
zanmas›na katk› yapabilir. 

Çok say›da çevre ekonomisine yay›lan bir finansal kriz dalgas› ise 1997-1998
Asya krizi sonras›nda oldu¤u gibi, çevre ekonomilerini tekrar büyük boyut-
lu tasarruf fazlalar›na (ve çevreden metropole dönük net kaynak ak›mlar›n›n
daha da artmas›na) mahkûm edebilir. Dünya ekonomisi kapitalizmin ola¤an
krizlerinden bir yenisinin so¤uk nefesini her an ensesinde hissetmektedir.
Kapitalizm, bir yandan emekçileri daha çok çal›fl›p daha az kazanmaya zor-
larken, krizlere karfl› en savunmas›z kesimi yine emekçiler oluflturmaktad›r.

EMEKÇ‹LER YOKSULLAfiIYOR
Bu süreçte dünya çap›nda emekçilerin yaflad›¤› sorunlar derinleflmektedir.
Yeni liberal politikalarca flekillenen küreselleflme süreci, dünyan›n özellikle
yoksul bölgelerinde yoksullu¤u daha da tetikleyici bir rol oynamaktad›r. Bir-
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leflmifl Milletler taraf›ndan geçerli yoksulluk haddi olarak görülen 1 ve 2 do-
lar günlük kazançla geçinme kriteri, yoksullu¤u ölçmede tafl›d›¤› ciddi sorun-
lara ra¤men, yoksulluktaki art›fl› gizleyememektedir.

ILO (Uluslararas› Çal›flma Örgütü) taraf›ndan haz›rlanan “Küresel ‹stihdamda
E¤ilimler” raporuna göre(16), teknoloji alan›nda yaflanan h›zl› geliflme, üretim
ve verimlilikteki yüksek art›fl emekçilere yans›mazken, yoksul iflçi say›s› art-
m›flt›r. Bugün dünyada günlük 2 dolar alt›nda bir ücretle çal›flan iflçi say›s› 1
milyar 375 bindir. Ve bu oran son 10 y›lda yüzde 1,5 oran›nda artm›fl durum-
dad›r. Yoksul iflçi say›s›nda en yüksek art›fl›n yafland›¤› bölgeler, yoksullu¤un
da en yüksek oldu¤u bölgelerdir. Yoksul iflçi say›s› 1995-2005 y›llar› aras›nda
Sahra Alt› Afrika’da yüzde 26 oran›nda artm›fl durumdad›r. Ortado¤u’da ve
Kuzey Afrika’da ise bu oran 24,49’dur. Güney Asya ve Sahra Alt› Afrika’da her
100 iflçiden 87’si günlük 2 dolar›n alt› bir gelirle çal›flmak zorundad›r.

Sanayileflmifl ülkeler de yoksullukla ilgili önemli sorunlar yaflamaktad›r. Göre-
celi yoksulluk oranlar›nda ciddi art›fllar görünmektedir. 20 OECD ülkesindeki
ortalama yoksulluk 2000 y›l›nda yüzde 10,6 düzeyindedir. Bu oran 1990’l› y›l-
larda yüzde 10 düzeyindeydi. Yoksulluk oran› ‹rlanda, Japonya, ABD ve Türki-
ye’de ise yüzde 15’in üzerinde. Meksika’da ise yüzde 20’den fazlad›r. Rapora
göre 1990’l› y›larda yoksul çocuk say›s› artarken, yoksul yafll› say›s›ndaki dü-
flüfl azalmaktad›r. Sosyal güvenlik alan›nda yaflanan reformlarla, yoksul yafll›
say›s›ndaki art›fl›n yükselmesi önümüzdeki y›llarda olas› bir geliflmedir. 25 Av-
rupa ülkesinde çal›flan yoksullarla ilgili bir araflt›rmaya göre ise 14 milyon iflçi,
ya da iflgücünün yüzde 7’si ulusal yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflamaktad›r. Dü-
flük gelirlilerin yan› s›ra iflçinin geçimini sa¤lad›¤› kifli say›s›, düzenli ifl, k›smi za-
manl› çal›flma gibi etmenler yoksullu¤u belirleyici etmenler durumundad›r(17).

Küresel çapta yoksulluk konusunda yap›sal sorunlar›n çözülmesi noktas›nda
herhangi bir ad›m at›lmazken, konu bir hay›rseverlik sorununa indirgenmekte-
dir. Yoksullu¤a karfl› etkili bir mücadelenin araçlar› yarat›lmamakta, küresel re-
kabet ideolojisi yoksullu¤u yayg›nlaflt›r›c› ve derinlefltirici bir etki yaratmaktad›r.

KÜRESEL ÜCRET Efi‹TS‹ZL‹⁄‹ YÜKSEL‹fiTE
Ülkeler aras› çal›flmalar 1980’lerden bu yana ücretler ve kazançlar aras› eflit-
sizlik yaln›zca farkl› nitelikteki iflçiler aras›nda de¤il ayn› zamanda ayn› nite-
likte ve farkl› ülkelerdeki iflçiler aras›nda da artmaktad›r(18). Rapora göre
ILO’nun KILM istatistikleri, yüksek becerili mesleklerdeki ücret art›fllar›n›n,
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düflük beceri gerektiren mesleklerdekine göre daha h›zl› art›¤›n› göstermek-
tedir. Örne¤in ABD’de, yüksek ücretlilerin gerçek ücretleri önemli derecede
artarken, düflük gelirli iflçilerin gerçek ücretleri azalmaktad›r. Latin Amerika
ve Asya’da benzer pek çok örnek vard›r. Ücret tespit kurumlar›n›n daha
merkezilefltirildi¤i Avrupa ülkelerinin ço¤unda, düflük nitelikli iflçilerin bozu-
lan durumlar›na büyüyen ücret farkl›l›klar›ndan daha çok yükselen iflsizlik
örnek verilmektedir. Geliflmifl ülkelerdeki ücret farkl›l›klar›ndaki art›fl›n ne-
denleri flunlar olarak görülmektedir.

1) Bilgi temelli teknolojik de¤iflim, 2) Geliflmifl ülkelerde artan ticaret, 3) Dü-
flük nitelikli iflçilerin artan göçü.

Geliflmekte olan ülkelerde ise ücret eflitsizli¤ini etkileyen di¤er faktörler: ti-
cari liberallefltirme ve yüksek nitelikli iflçilerin olmay›fl›n› izleyen prim esasl›
ücretlendirme, yükselen kay›td›fl› sektördür (düflük ücret ve kötü çal›flma
koflullar›). Veriler ayn› dönem için ifl gücünde kad›n ve erkek aç›s›ndan da
ciddi farklar›n aç›¤a ç›kt›¤›n› ortaya koymaktad›r.

‹fiS‹ZL‹K KATLANIYOR
Küreselleflme ça¤›nda emekçiler için bir di¤er sorun alan› ise iflsizliktir. ‹flsiz-
lik yap›sal bir karakter kazanm›flt›r. 1974 Dünya ekonomik krizinin ertesinde
uygulanmaya bafllanan ve her fleyin piyasa dinamiklerine b›rak›ld›¤› yeni li-
beral dönemde, iflsizli¤e yönelik kal›c› bir mücadele program›n›n ç›kart›la-
mamas›, yüksek büyüme oranlar›na ra¤men iflsizlik oranlar›nda devasa ar-
t›fllara yol açmaktad›r. Afla¤›da seçilmifl ülkelerde iflsizlik verilerinin 1974 ve
2006 y›llar› aras›ndaki karfl›laflt›rmalar› görünmektedir. Buna göre ‹flsizlik
oranlar› 30 y›l öncesine göre Fransa’da 3,5 kat, ‹spanya’da 2,74 kat, Portekiz
ve Finlandiya’da 4,28 kat artm›flt›r.(19) ‹flsizlikle birlikte bir taraftan yoksulluk
artarken, iflsiz say›s›ndaki art›fl ücretler ve enflasyon üzerinde bir bask› un-
suru olma özelli¤ini de tafl›maktad›r. ‹stihdam yaratma sorumlulu¤u piyasa-
n›n ac›mas›z koflullar›n›n b›rak›ld›¤›nda iflsizlikle mücadelenin olanaklar› or-
tadan kalkmaktad›r. Oysa kamunun ekonomiye müdahalesinin etkili oldu-
¤u, kamu yat›r›mc›l›¤›n›n geliflti¤i süreçlerde iflsizli¤e kal›c› çözümler üret-
mek mümkündür. Sonuç olarak küreselleflme süreci iflsizli¤i tetikleyen ve
kal›c›laflt›ran bir özelli¤e sahiptir.

Geçti¤imiz son on y›lda, istihdam›n genel yap›s›nda da önemli de¤iflimler ya-
flanmaktad›r. 2005 y›l› itibari ile dünya genelindeki istihdam›n en büyük k›s-
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m›n› yüzde 40,1 ile tar›m sektörünün sa¤lad›¤› görülmektedir (2006 y›l› için
bu oran›n yüzde 36,1 olaca¤› hesaplanmaktad›r). Bu tar›mdaki istihdam›n bir
düflüfl trendinde oldu¤unu göstermektedir. Bu durum hemen hemen tüm
bölgeler için geçerlidir. Tar›mdaki oransal olarak en h›zl› çözülme (1995-2005
y›llar› aras›nda) yüzde 27 azalma ile Geliflmifl Ekonomiler ve Avrupa Birli¤i ile
Güney Amerika bölgesinde gerçekleflmektedir. Sanayi istihdam›nda ise ayn›
dönemde çok küçük bir düflüfl söz konusu olmufltur. Bu düflüfl önemli ölçü-
de Geliflmifl Ekonomiler ve Avrupa Birli¤i’nde ki sanayi istihdam›n›n toplam
istihdamdaki pay›nda yaflanan yaklafl›k yüzde 14 düzeyindeki azalmadan
kaynaklanmaktad›r. Sanayi istihdam›n›n en h›zl› art›¤› ülkeler ise yüzde 34
ile Güneydo¤u Asya ve Pasifik bölgesi ile yüzde 23 ile Ortado¤u ve Kuzey Af-
rika bölgeleridir. Hizmet sektörü ise istihdam yaratmada tart›flmas›z bir li-
derli¤e sahiptir ve yak›n gelecekte tar›m sektörünün yerini almaya adayd›r.

Dünyan›n en geri kalm›fl bölgesi olarak kabul edilen Sahra Alt› Afrika ülkele-
rinde hizmet sektöründeki art›fl, yüzde 27’dir. Güneydo¤u Asya ve Pasifik
bölgesi ile Ortado¤u ve Kuzey Afrika bölgesi yüzde 22-23’lük art›fl oran› ile
Sahra Alt› Afrika bölgesini izlemektedir(20).

EME⁄‹N PAYI AZALIYOR
IMF’nin 2007 Dünya Ekonomisi Raporu da, küreselleflme alt›nda eme¤in gö-
reli konumu üzerine iki gözlem sundu¤una dikkat çekmektedir. Bunlardan
birincisi son yirmi y›l içinde, dünya iflgücü piyasalar›nda emek arz›n›n 1,2
milyar kifli artm›fl olmas›d›r. Söz konusu art›fl co¤rafi bölgelerin dünya tica-
ret hacmi içindeki paylar›yla a¤›rl›kland›r›ld›¤›nda, bu rakam dört misline
ulaflmaktad›r. Bu durum sermayenin, emek karfl›s›nda görece daha güçlü bir
konuma geçti¤ini gösteren bir veri olarak ele al›nmaktad›r.

‹kincisi ise eme¤in, geliflmifl-az geliflmifl tüm dünya ekonomilerinde milli gelir-
den ald›¤› pay›n gerilemifl olmas›d›r. Tablo 6’da görüldü¤ü gibi Emek Gelirinin
Milli Gelir ‹çindeki Pay› 1980’den bu yana sistematik olarak azalmaktad›r. ‹ngil-
tere, Kanada ve Avustralya, eme¤in pastadan ald›¤› pay›n en az azald›¤› ülkeler-
dir. Japonya ise eme¤in pay›n›n en ciddi biçimde geriledi¤i ülkedir. Avrupa ise
eme¤in en yüksek paya sahip oldu¤u bölge olma özelli¤ini birkaç istisna d›fl›n-
da istikrarl› bir biçimde sürdürse de, eme¤in pay›n›n en ciddi kayb› yaflad›¤› böl-
gedir. Ancak söz konusu ülkeler ve AB için görünen en temel gerçek, küresel-
leflme sürecinin bölüflümdeki adaletsizli¤i keskinlefltirmesidir. Bu durum küre-
selleflme sürecinin bölüflüme iliflkin vaatlerinin iflas› anlam›na gelmektedir (21).
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Tablo 4: Emek Gelirlerinin Milli Gelir ‹çindeki Pay› (yüzde )
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Tüm bu veriler göstermektedir ki, dünya genelinde sürdürülen yeni liberal
politikalar, emekçilerin temel kazan›mlar›na yönelen bir sald›r› niteli¤i tafl›-
maktad›r. Çeliflkilerin h›zla keskinleflti¤i bu sürecin emekçiler lehine çözüle-
bilmesi, berrak bir s›n›f bilinci, örgütlülük, mücadele pratiklerinin gelifltirilme-
si ve alternatif bir siyasal program ile mümkündür. Kapitalizmin kâr amac›-
na odaklanan de¤iflmez karakteri, insanl›¤› bir uçurumun kenar›na do¤ru sü-
rüklemektedir. ‹nsanl›¤›n kurtuluflu, iflçi s›n›f›n›n kurutuluflu ile art›k birbirin-
den hiçbir biçimde ayr›flt›r›lamayacak kadar ortaklaflm›flt›r.

D‹PNOTLAR:

(1) OECD, “Annex Table 45. Shares in world exports and imports Percentage, values
for goods and services, national accounts basis”, www.oecd.org.tr, Eriflim:
[15/09/2007]

(2) UNCTAD veri taban›ndan yapt›¤›m belirlemelerin sonuçlar›. Kapsanan ülkeler
Arjantin, Brezilya, Endonezya, Filipinler, G. Kore, Hindistan, Kolombiya, Malezya,
Meksika, M›s›r, Pakistan, Peru, fiili, Tayland ve Türkiye’dir. Afla¤›da Türkiye
ba¤lam›nda tart›fl›l›rken gösterilece¤i gibi, cari aç›k olgusu tek bafl›na d›fl dünyadan
kaynak aktar›m› anlam›na gelmez. Cari ifllem dengesinden net yat›r›m gelir/gider-
leri ay›kland›ktan sonra bakiye negatif kalmakta ise, d›fl dünyadan net kaynak
aktar›m› söz konusu olur.

(3) Yine UNCTAD veri taban›na göre Asya’n›n kriz dalgas›na sürüklenen befl ülkesi,
1998-1999’da toplam olarak 133 milyar dolar civar›nda cari ifllem fazlas› verdiler. 

(4) 1998-2002 y›llar›, Rusya, Arjantin, Brezilya, Türkiye gibi büyük ekonomilerde
patlak veren finansal çalkant› ve krizler ile onlar›n yans›malar› bu co¤rafyalarda
Do¤u Asya’dakini and›ran d›fl uyum süreçlerini zorlad›.

(5) Korkut Boratav, “Net Resource Transfers and Dependency: Some Recent
Changes in the World Economy”, yay›mlanmak üzere. Buradaki “net kaynak
aktar›m›” tan›m› için bkz. afla¤›da Tablo 5.

(6) Paradoksal bir biçimde “sosyalist” Çin, büyük ölçüde ABD devlet tahvillerinden
oluflan rezerv birikimiyle Amerikan emperyalizminin Irak sald›r›s›n›n finansman›n›
kolaylaflt›rm›fl; Bat›l›lar ve Ortado¤u’nun petrol ihracatç›lar› ise ön planda hisse
senetlerine yat›r›m yaparak New York borsas›n›n yükselmesine ve “servet etkisi”
arac›l›¤›yla hanehalk› tüketiminin genifllemesine katk› yapm›fllard›r (bkz. afla¤›da
11 say›l› dipnot).
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(7) IMF, World Economic Outlook, Eylül 2005, Bölüm II ve özellikle Box 2.1, s.96-97.

(8) Tabloda yer alan yirmi ülke, Institute of International Finance taraf›ndan
yay›mlanan Capital Flows to Emerging Market Economies’in kapsad›¤› yirmi alt›
ülkeden (IMF tan›m›na göre) petrol ihracatç›lar›n›n ve GSY‹H düzeyi 50 milyar
dolar›n alt›nda olanlar›n ç›kar›lmas› ile belirlenmifltir. Listedeki yirmi ülkeden 1999-
2006 aras›nda Arjantin’in dört, Türkiye’nin de iki y›l negatif büyüme gösterdikleri
ve dönem ortalama büyüme h›zlar›n›n bu olgudan etkilendi¤ini hat›rlatal›m.
Bunlar›n d›fl›nda Kolombiya, fiili ve Meksika’da birer y›l negatif veya s›f›r büyüme
gerçekleflmifltir. 

(9) Asya krizi öncesine ait 12 y›ll›k büyüme oranlar› (yüzdeler olarak) Kore için 8,1,
Malezya için 7,6, Tayland için 8,8 ve Endonezya için 7,0’ydi. Bu dört ekonominin
ayn› döneme ait birikimli cari ifllem dengelerinin toplam› eksi 148 milyar dolara
ulaflmakta ve her ülke toplam› da negatif de¤er vermektedir.

(10) IMF’nin tan›mlad›¤› ülke gruplar›n›n son konumlar›na bak›ld›¤›nda, “yükselen
piyasa ekonomileri ve geliflmekte olan ekonomiler” içinde 2006’da cari ifllem aç›¤›
veren tek bölgenin Türkiye’nin de dahil oldu¤u “Orta ve Do¤u Avrupa” bölgesi
oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

(11) Büyük çevre ekonomilerinden örnekler verelim: 2003-2006 y›llar› aras›nda,
önceki y›llarda da kronik cari aç›k veren Orta ve Do¤u Avrupa’n›n (ve bu bölge
içinde yer alan Türkiye’nin) ve Güney Afrika’n›n d›fl aç›klar› büyümüfl; Kore,
Tayvan, Arjantin ve Tayland’›n d›fl fazlalar›nda afl›nmalar gerçekleflmifl; Pakistan ve
Hindistan ise d›fl fazlalar›n› cari ifllem aç›klar›na dönüfltürmüfllerdir (IMF, World
Economic Outlook, Eylül 2007). 

(12) IMF, World Economic Outlook, Eylül 2006, s.9-10.

(13) Wall Street Journal, 20 ve 26 Kas›m 2007 ve Financial Times, 16 Mart 2007. Bu
sonuncu kayna¤a göre Çin’in döviz rezervlerinin tutar› 2007 bafllar›nda 1 trilyon
dolar› aflm›fl; bunun yüzde 75’i dolar varl›klar›ndan oluflmakta imifl. Buna karfl›l›k
Amerikan Hazine Bakanl›¤›’na göre 2005 Haziran’›nda yabanc›lar›n elindeki ABD
menkul varl›klar›n›n toplam de¤eri (biraz düflük bir tahminle) 6,9 trilyon dolard›r ve
bu toplam›n 527 milyar dolar› Çin’e ait görünmektedir. Çin, dolar portföyünün
yüzde 93’ünü ABD Hazinesi’ne ve resmi kurulufllara ait tahvil ve bonoda tutmakta;
bunlardan ortalama y›ll›k yüzde 7’lik getiri sa¤lamakta ve bu getiri oran›, portföy-
lerinde hisse senedi ve özel tahvil a¤›rl›¤› çok daha fazla olan tüm di¤er ülkelerin
alt›nda olmaktad›r. (IMF, World Economic Outlook, Eylül 2006, fiekil 1.49, Tablo 1.8).

(14) Morris Goldstein, What Might the Next Emerging Market Financial Crisis Look
Like?, Institute of International Economy Working Paper No: 05-7, Temmuz 2005,
s.11. Al›m gücü paritesine göre yap›lan tahminde Çin’in 2004’te küresel büyümeye
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katk›s› yüzde 24, ABD’ninki ise yüzde 17’dir. Hesaplama piyasa fiyatlar› ile
yap›ld›¤›nda, katk›lar Çin için yüzde 10’a inecek, ABD için yüzde 33’e ç›kacakt›r.

(15) Çin’den kaynaklanan bir “olumsuz uyum” sürecine iliflkin farkl› görüfl ve
öngörüler, Morris Goldstein, What Might the Next Emerging Market Financial Crisis
Look Like?, Institute of International Economy Working Paper No: 05-7, Temmuz
2005, s.11-16’da tart›fl›l›yor.

(16) Kaynak: ILO, Global Employment Trends Brief, January 2006, s. 11

(17) ILO, Global Employment Trends Brief, January 2006, s. 11

(18) ILO, Global Employment Trends Brief, January 2006, s. 7

(19) Kaynak: ILO Laborstat Veritaban›, http://laborsta.ilo.org, Eriflim: [18/09/2007]

(20) Kaynak: ILO, Global Employment Trends Brief, January 2006, s. 12, * 2006 y›l›
verisi için ILO Global Employment Trends Model

(21) BSB, “2007 ‹lkyaz›nda Dünya ve Türkiye Ekonomisine Bak›fl”, Haziran 2007,
Ankara, s.11., www.bagimsizsosyalbilimciler.org
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TÜM MÜMKÜNLÜKLER‹N KIYISINDAK‹ ÜLKE: TÜRK‹YE

TÜRK‹YE’DE S‹YASAL DURUM

Son seçimlerden kapitalist dünyan›n hem içerde hem d›flar›da deste¤ini
al›p, oy oran›n› art›rarak ç›kan AKP uygulad›¤› politikalar için, flimdi daha

da cesaretlendi. AKP hükümetinin ezici bir oyla yeniden tek bafl›na iktidar
olmas› ve Cumhurbaflkanl›¤› makam› gibi devletin en üst yürütme organ›n›
da ele geçirmesi, bir önceki dönem tamamlayamad›¤› reformlar›n yeniden
gündeme gelece¤ini gösteriyor. Böylece yeni dönemde küresel sermayenin
beklentileri çerçevesinde, IMF ve DB gibi kurumlar›n dayatmalar› ile hayata
geçirilen bu “reformlar›n” ivme kazanaca¤› çok aç›k.

ABD aç›kça destekledi¤i AKP’yi, dünya haritas›n› yeniden çizmek ad›na sah-
neye koydu¤u Büyük Ortado¤u Projesi kapsam›nda daha güvenilir ve yumu-
flak bir partner olarak kullanmak istemektedir.

Türkiye-AB iliflkileri geçen dört y›ll›k sürede birçok gel-git yaflad›. Özünde bir
sermaye organizasyonu olan AB, uygulad›¤› liberal ekonomi politikalar›n›n et-
kisiyle AKP’ye 2007 Temmuz seçimlerine kadar önemli bir destek verdi. AKP
hükümetleri de, AB ile s›cak iliflkilerin yaratt›¤› rüzgârla doldurdu¤u yelkenle-
rini, içeride kendi gerici politikalar›n›n gemisini yürütmek için kulland›.

2007 Kas›m ay›nda yay›nlanan son ilerleme raporu ise, AB’nin Türkiye için
yeniden zorlay›c› bir dönemi bafllatt›¤›na iflaret ederken, seçimlerden yük-
sek kredi alarak ç›kan AKP’nin tavr› ise, AB ile iliflkilerini, flimdilik biraz daha
gevflek sürdürece¤i izlenimini veriyor. 

Bütün bunlar›n yan›s›ra, kapitalist kâr h›rs›n›n sürekli kirletti¤i dünyam›zda,
küresel ›s›nman›n kurakl›k kufla¤›nda yer alan ülkemiz için tehlike çanlar› ça-
larken, konuyla ilgili gereken önlemler al›nm›yor. Ayn› ABD gibi, AKP hükü-
meti de üç ay önce yürürlü¤e girmesi sa¤lanan Kyoto Protokolü’ne imza at-
mamakta ›srar ediyor. Dünyam›z ve ülkemiz böylesine büyük bir tehdit alt›n-
dayken ve bizler her geçen gün bu tehdidi daha fazla hissederken uluslara-
ras› sermayenin kâr h›rs›na boyun e¤en böyle bir yaklafl›m kabul edilemez.

PARANIN VE D‹N SÖMÜRÜSÜNÜN ‹KT‹DARI
Di¤er yandan AKP, siyaseten kazand›¤› baflar›y› bir silah gibi kullanmaya ve
kolayca ele geçirdi¤i Cumhurbaflkanl›¤› makam›yla birlikte tüm atamalar› di-
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ledi¤i gibi yaparak, göz koydu¤u di¤er kurumlar› da teker teker fethetmeye
bafllad›. Noterlik makam›na dönüflen Cumhurbaflkanl›¤›ndan sonra ele geçi-
rilen bir di¤er kurum da YÖK oldu. YÖK baflkan› göreve gelir gelmez önce
“türban sadece üniversitelerde de¤il, bütün okullarda serbest b›rak›lmal›d›r”
dedi. Hemen birkaç gün sonra da a¤z›ndaki baklay› ç›kard›; “asl›nda bütün
okullar paral› olmal›.”

Esasen bu iki cümle, iktidar›n ideolojisini çok net biçimde ortaya koymakta-
d›r: Para ve din-inanç sömürüsü, yani kapitalizmin en gerici unsurlar›n› ba-
r›nd›ran bir ideoloji.

2003 Kas›m ay›nda tek bafl›na iktidara gelen ve bu süre içinde politikalar›n›
bu iki temel yaklafl›m üzerine kuran AKP iktidar›, tüm kurum ve kurallar› da
ayn› do¤rultuda afl›nd›rd›. Türkiye’yi, baflta insan kayna¤› olmak üzere, tüm
kaynaklar› aç›s›ndan uluslararas› sermaye ile içerideki uzant›lar›n›n kolayca
sömürebilece¤i bir sürece ad›m ad›m götürdü.

Bu durumdan zarar gören emekçiler ve yoksul halk›n tepkilerini ise, yukar›-
da belirtti¤imiz gibi para ve din sömürüsü arac›l›¤›yla perdelemeyi baflard›.
Sürekli borçlan›p, s›cak para ak›fl›n› sürdürerek ekonomide yapay bir büyü-
me sa¤lad›. Bunun üzerinden de, orta ve dar gelir gruplar›n› kredi kartlar›,
banka kredileri gibi araçlarla borçland›ran AKP, ekonomik kriz riskini bir si-
lah gibi kullanarak, “ekonominin istikrara ihtiyac› var” sihirli cümlesiyle 2007
seçimlerinde bu kesimin oylar›n› almay› baflard›.

Yoksul halk›n ilac› ise, kömür, alt›n ve ifl vaadi gibi k›sa vadeli küçük ç›kar-
larla, ne yaz›k ki ülkemizde Demokrat Parti y›llar›ndan miras kalan dinin si-
yasete alet edilmesi, yani din sömürüsü oldu. Tabii unutulmamas› gereken
çok önemli bir etken de iç ve d›fl sermaye çevreleri ile medyan›n kat›ks›z
deste¤idir. Bir de bunlar›n üstüne, Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri s›ras›nda Ge-
nelkurmay’›n e-bildirisi ile Yüksek Yarg› kararlar›n›n ayd›nlar taraf›ndan de-
mokrasi ad›na tart›fl›lmas› da eklenince, seçimlerin sonucu adeta önceden
belirlenmifl oldu.

SERMAYEN‹N BEKLENT‹LER‹ YER‹NE GET‹R‹L‹YOR
Görünen odur ki, AKP hükümeti bir önceki dönemde oldu¤u gibi bir yandan
demokratik aç›l›mlar süsü verilmifl kimi düzenlemelere giderken, di¤er yan-
dan 12 Eylül hukukunun kal›nt›s› olan anti demokratik yasalar› emekçiler
üzerinde bir bask› unsuru olarak kullanmaya devam edecek. 
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fiimdi, 1982 Anayasas› tamamen kald›r›larak yeni bir anayasa haz›rlan›yor.
Ancak, yeni anayasa haz›rlan›rken emekçiler ve emekten yana olan parti ve
kurulufllar d›fllanmaktad›r. Çünkü AKP’nin amac›, demokratik, ilerici, emek-
ten yana ve toplumcu bir anayasa yapmak de¤ildir. Tam tersine amac›, ulu-
sötesi sermaye ile yerli iflbirlikçilerinin bugünkü ihtiyaçlar›n› karfl›layacak ve
kendi siyasi pozisyonlar›n› güçlendirerek, iktidarlar›n› uzun y›llar garanti alt›-
na alacak bir anayasa haz›rlamakt›r.

AKP hükümeti, bir istikrar abidesi olarak, sermaye yanl›s› ve emek düflman›
düzenlemelere dört elle sar›l›rken, emekçilerin sendikal hak ve özgürlükleri-
ni görmezden gelmeye devam etmektedir. Sendikal örgütlenmenin önünde-
ki en büyük engellerden biri olan iflkolu ve iflyeri barajlar›, noter flart›, grev
hakk›na getirilen s›n›rlamalar, kamu emekçilerinin grev ve toplusözleflme
hakk›n›n gasp edilmesi konusunda da de¤iflen bir fley yok. 

Polisin vazife ve salahiyetleri hakk›nda yap›lan son düzenlemeler, düflünce
suçuna yönelik uygulama olan 301. madde yine keyfiyete göre emekçilerin
hak alma mücadelesinde yeri geldi¤inde engel olarak kullan›lacak.

Sermayenin hükümetten beklentileri çok aç›k ve nettir: ‹flgücü piyasalar›n›n
esneklefltirilmesi, k›dem tazminat›n›n ortadan kald›r›lmas›, “istihdam mali-
yetlerinin” üzerindeki yükün azalt›lmas›, bölgesel asgari ücret uygulamas›n›n
hayata geçirilmesi... Her biri emekçiler aç›s›ndan ciddi hak kay›plar›na yol
açacak bu talepler, iflverenlerin iflçi üzerindeki tahakkümünün artmas›n›
amaçlamaktad›r. K›dem Tazminat› Fonu Yasa Tasar›s› ile iflçinin iflten ç›kar›l-
mas›n›n maliyetini iflverenden al›p oluflturulmas› düflünülen fona y›karak ifl-
ten ç›kartman›n kolaylaflt›r›lmas› hedeflenmektedir.

Kamuoyunda yarat›lmaya çal›fl›lan olumlu havaya ra¤men, Türkiye ekono-
misinin giderek biraz daha bata¤a do¤ru sürüklendi¤i görülmektedir. Türki-
ye artan cari aç›¤› ve giderek büyüyen borçlar› ile tehlikeli ve risklerle dolu
bir sürecin içindedir. Ekonomi yönetimi sektör sektör ba¤›ms›z kurullara b›-
rak›l›rken, tar›mda yaflanan çözülme, genifl tan›ml› iflsizlikte yaflanan art›fl,
yoksullu¤un derinleflmesi, emekçilerin giderek daha zor flartlarda yaflamaya
mecbur edilmesi bu kötü gidiflin görünen yans›malar›d›r.

‹thal girdiye dayal› ihracat modeli ile büyümeyi amaçlayan hükümet, ülke
kaynaklar›n› emperyalist tekellere pazarlarken, Türkiye’yi, sermayeye ucuz
iflgücü, düflük vergi ve çevre standartlar› ile bir “cennet” olarak sunmaya,
böylelikle yabanc› sermayeyi ülkeye çekmeye çal›fl›yor.
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AKP hükümetinin tar›mdaki çözülmeye, artan iflsizli¤e, yoksullaflmaya ra¤-
men seçimlerden güçlenerek ç›kmas›, emekten yana bir alternatifin genifl
halk y›¤›nlar›n› arkas›na alarak sahneye ç›kamamas›ndan kaynaklanmakta-
d›r. Sermayenin ve emperyalizmin gözde partisi AKP’ye karfl› ancak, emek ve
demokrasi temelinde infla edilen toplumsal muhalefet hareketleri ile dur de-
nilebilir. Bu nedenle ana muhalefet görevi gelecek dönemde toplumsal mu-
halefet hareketlerine ve onlar›n öncülü¤ünü üstlenecek iflçilere düflmekte.

Türkiye, devletin yeniden yap›land›r›lmas› ad› alt›nda ciddi bir de¤iflim süre-
ci yafl›yor. Esnekleflme, kurals›zlaflma ve özellefltirmenin bir arada yürüdü¤ü
bu süreçte sermayenin ihtiyaçlar› tek belirleyici etmen olarak kabul ediliyor.
Türkiye’nin en büyük kamu kurulufllar› yok pahas›na ulusal ve uluslararas›
tekellere peflkefl çekiliyor. Kurulufllar› halktan al›nan vergilerle sa¤lanan bu
kurumlar›n elden ç›kart›lmas› yetmiyor, kamu hizmetleri de niteliksel olarak
erozyona u¤rat›l›yor, baflta e¤itim ve sa¤l›k gibi alanlar piyasa dinamiklerine
feda ediliyor. Kamu hizmetlerinde özel sektör teflvik edilirken, özellefltirme-
nin de gerekçeleri yarat›lmaya çal›fl›l›yor.

Sermayeye yeni kâr alanlar› yaratmak ad›na halk›n, ekonomik ve sosyal
alandaki kazan›mlar› bir bir tasfiye ediliyor. Emeklilik yafl›n› yükselten, prim
ödeme sürelerini uzatan, sosyal güvenlik sistemini güvensizlik rejimine çe-
viren yasa tasar›lar› meclisten geçti. Sa¤l›¤›n bile kâr konusu yap›ld›¤› Türki-
ye’de yoksulluk ve yoksunluk bu toplumun kaderi olarak sunuluyor. Bu sü-
reçte reel ücretler verimlilik ve üretimdeki yüksek art›fla ra¤men geriliyor,
iflsizlik ise bir türlü afla¤›ya çekilemiyor.

HÜKÜMETLER FARKLI PROGRAMLAR AYNI
Küresel ekonomide yaflanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin ne kadar
k›r›lgan bir yap›ya sahip oldu¤unu ortaya koyuyor. Cari aç›¤›n sürekli olarak
artt›¤›, iç ve d›fl borçlar›n devasa boyutlara ulaflt›¤› bir süreçte Türkiye eko-
nomisinin gelece¤i özel sektörün ve özellikle çokuluslu flirketlerin insaf›na
terk ediliyor. Kamu yat›r›mc›l›¤›n›n h›zla geriledi¤i bu süreçte, sermayenin
beklentilerine odaklanan bir ekonomik model, yoksullu¤u körüklüyor, gele-
ce¤i ise belirsizlefltiriyor. 

IMF, Dünya Bankas› (DB), Dünya Ticaret Örgütü ve uluslararas› finans ve de-
recelendirme kurulufllar›n›n denetim ve gözetiminde uluslararas› iflbölü-
münde biçilen yeni rolün ana özellikleri flu bafll›klar alt›nda toplanabilir:
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● Uluslararas› ve yerli finans sermayesine, sermaye hareketleri üzerinde s›-
n›rs›z serbestlik güvencesi sa¤layarak, yüksek finansal getiri sunmak;

● ‹flgücü piyasalar›n› kurals›zlaflt›rma ve esneklefltirme yöntemiyle ucuz ifl-
gücü deposu hâline dönüfltürerek katma de¤eri düflük teknolojilerde uz-
manlaflmak ve sanayiini uluslararas› flirketlerin tafleronu olarak gelifltirmek;

● Üretimde ithal girdi kullanma ve ithal mal tüketme e¤iliminin kuvvetlen-

mesine izin vererek, finansman› esas itibariyle spekülatif sermaye taraf›n-
dan sa¤lanan bir ucuz ithalat cennetine dönüflmek; 

● Kamu hizmetlerini ticarîlefltirerek vatandafllar› ‘müflteriye’, kamu hizmeti
üreten kurumlar› ‘ticarî iflletmeye’ dönüfltürmek; kamu iktisadî kurulufllar›n›
yerli ve uluslararas› özel sermaye flirketlerine do¤rudan yabanc› sermayeyi
cezbetmek u¤runa yok pahas›na satmak;

● Etkin ve demokratik yönetim, ‘iyi yönetiflim’ söylemleriyle, asl›nda tüm
toplumu ilgilendiren stratejik, ekonomik ve siyasî kararlar›n al›nmas›n› ve

uygulanmas›n› demokratik denetim mekanizmalar›n›n d›fl›na ç›kar›rken,
devletin neoliberal anlay›fla uygun bir biçimde yeniden yap›land›r›lmas›nda
toplumun deste¤ini sa¤lamaya çal›flmak.

Mesut Y›lmaz’›n Baflbakanl›¤›ndaki ANAP-DSP Koalisyon Hükümetinin IMF ile
bafllatt›¤› ve 1998 Temmuz ay›nda imzalanan anlaflma ayn› zamanda en

uzun dönemli (1998-2006/2008) Türkiye-IMF iliflkilerini oluflturuyor. Ard›ndan
gelen, DSP-ANAP-MHP koalisyonu ve ertesinde AKP hükümetleri program›n
sad›k uygulay›c›lar› oldular.

Giderek kronikleflen iflsizlik, bozulan gelir da¤›l›m›, isteri halinde devam eden
özellefltirmeler, kaosa dönüflen sosyal güvenlik, sürekli artan iç ve d›fl borç-
lar, durma noktas›na gelen yat›r›mlar hep bu politika ve programlar›n sonu-

cudur.

Esas olarak y›llard›r ülkemizde IMF’den, Dünya Bankas›’ndan veya ABD’den

gelen öneriler, programlar ve reçeteler uyguland›. Bizim sermayedarlar›m›-
z›n da deste¤iyle, siyasi iktidarlar bu programlara dört elle sar›ld›lar. Son 27
y›ld›r siyasi parti isimleri de¤iflti, tek parti veya koalisyonlar iktidar oldu, ama
uygulanan politikalar hiç de¤iflmedi. 

De¤iflen, sadece parti adlar› ve hükümetlerin say›lar› oldu. Bütün bunlardan

ise, emekçilere sadece artan borçlar, iflsizlik ve daha çok çal›flma düfltü.
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Her hükümet döneminde ad›m ad›m uygulanan bu programlarla sosyal dev-
let ilkesinden ad›m ad›m uzaklafl›ld›. fiimdi de s›ra, bu temel ilkeyi Anayasa
ve yasalardan silip, emekçilerin yaflam›ndan tamamen ç›kartmaya geldi.

Sonuç olarak, türban veya imam hatip okullar› söz konusu olunca demokra-
siyi öne süren anlay›fl, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kald›rma-
makta direnebiliyor. THY’nin grev oylamas›nda oldu¤u gibi, grev k›r›c›l›¤›na
soyunabiliyor. Düflünce özgürlü¤ü önündeki engellerden biri olan 301. mad-
deyi kald›rmayabiliyor. Hrant Dink, Trabzon'daki Santa Maria Katolik Kilisesi
Papaz› Andrea Santore, Malatya Yay›nevi cinayetlerinde oldu¤u gibi, siyasi
veya dini amaçl› cinayetlerin gerçek faillerinin bulunmas› konusunda ayak
sürüyüp, gözünü yumabiliyor. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nu ç›kar-
tarak birçok yarg›s›z infaz›n daha önünü açabiliyor. Akan kardefl kan› karfl›-
s›nda seyirci kalabiliyor.

Söz konusu geliflmeleri dikkate alarak, Türkiye’de baflta iflçi s›n›f› olmak üze-
re tüm emekçiler, yoksul halk ve sendikalar siyaset sahnesinde daha fazla
yer alarak, bu tek tarafl› oyunu bozmak ve bir çözüm üretmek zorundad›r.
Sermaye ve onun temsilcisi AKP’nin emek düflman› politikalar›n› ve serma-
yenin pervas›zlaflan sömürüsünü terör, din istismar›, flovenizm ve çeflitli sah-
te ekonomik rüflvetlerle perdelemesine izin vermemelidir.

Nitekim seçim sonras› emek cephesinde beliren olumsuz havay› da¤›tan iki
önemli geliflme yaflad›k: Önce THY ile Hava-‹fl sendikas› aras›nda yap›lan top-
lu ifl sözleflme görüflmelerinin grev aflamas›nda, THY çal›flanlar›n›n hükümet
ve medya bask›s›na ra¤men “greve evet” demeleri, ard›ndan Türk Telekom
iflçilerinin yine her türlü bask›ya ra¤men greve ç›kmalar›. Hemen seçim son-
ras› sendikal alanda gerçekleflen bu iki olay, demokrasilerde, seçimin her
fley olmad›¤›n› herkese bir kez daha gösterdi, gelece¤e olan umudumuzu ta-
zeledi.

TÜRK‹YE EKONOM‹S‹N‹N GÖRÜNÜMÜ
Türkiye ekonomisi 2001 y›l›ndaki krizden bu yana ortalama yüzde 6’n›n üze-
rinde bir büyüme performans› gösterdi. AKP’nin büyük bir baflar› olarak sun-
du¤u bu geliflmeye ra¤men ekonominin hala yap›sal sorunlardan kurtuldu-
¤u söylenemez. Hatta ekonomi her zamankinden daha fazla k›r›lgan bir ya-
p›ya bürünmüfltür. Ekonomideki üç temel dengesinde, d›fl ticaret, yat›r›m-ta-
sarruf ve bütçe dengelerindeki afl›nma devam etmektedir.
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1980’li y›llardan bu yana ihracata yönelik geliflme stratejisi izleyen Türki-
ye’de, sürdürülen politikalar›n çal›flanlar›n lehine oldu¤unu söylemek müm-
kün de¤il. Çal›flmam›z›n sonraki bölümlerinde daha ayr›nt›l› biçimde aç›kla-
d›¤›m›z gibi ihracat› teflvik etmenin bafll›ca yolu ücretlerin bast›r›larak mali-
yetlerin düflürülmesi ve iç talebin daralt›lmas› olmufltur. TÜ‹K taraf›ndan ha-
z›rlanan istatistiklerden de bilindi¤i gibi imalat sanayinde firmalar›n tam ka-
pasite çal›flmamalar›n›n bafl›nda iç talep yetersizli¤i gelmektedir.

Herhangi bir ekonomide ihracat gücünü artt›rman›n temel olarak üç yolu
bulunmaktad›r. Yukar›da da belirtildi¤i gibi bunlardan birincisi ücretlerin dü-
flük tutulmas›d›r. Döviz kurunun yüksek tutulmas› ve sermaye yat›r›mlar› ile
sa¤lanan verimlilik de ihracat gücünü artt›rman›n di¤er iki yoludur. Türkiye
ekonomisi için bu iki göstergenin d›fl ticareti gelifltirecek yönde hareket et-
ti¤ini söylemek mümkün de¤ildir. Bu iki göstergenin son y›llardaki geliflimi-
nin s›ras›yla ele al›nmas›, iflverenlerin neden ücretleri daha fazla bask›lamak
istediklerini aç›klamaktad›r.

D›fl ticareti etkileyen bir unsur olarak ilk önce verimlili¤i ele alacak olursak,
verimlilik temel olarak iki bileflene ayr›labilir: sermaye ve iflgücü verimlili¤i.
DPT taraf›ndan OECD ülkeleri için yap›lan karfl›laflt›rmal› bir analiz, Türkiye'nin
sermaye verimlili¤i aç›s›ndan OECD ülkeleri içinde çok gerilerde oldu¤unu, fa-
kat iflgücü verimlili¤inde büyük ilerlemeler sa¤lad›¤›n› göstermifltir. Türki-
ye'de sermaye verimlili¤inin düflük olmas›n›n esas sebebi ekonominin daha
çok düflük teknoloji kullanan emek yo¤un sektörlerde (g›da, giyim, tekstil)
yo¤unlaflm›fl olmas›d›r. 

Oysa uluslararas› alanda rekabet gücünü belirleyen bafll›ca sektörler bilgisa-
yar, elektronik, haberleflme ve otomotiv gibi yüksek teknolojili sermaye yo-
¤un sektörlerdir. Yat›r›mlar›n toplam büyüklü¤ü ve sektörel da¤›l›m› bu ger-
çe¤i ortaya sermektedir. Son on y›ll›k dönem içerisinde yat›r›mlar›n miktar›
milli hâs›lan›n y›ll›k ortalama yüzde 23’ü kadard›r. Ekonomik geliflimlerinde
büyük at›l›mlar gerçeklefltiren Güneydo¤u Asya ülkeleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da bu oran oldukça düflüktür. Güneydo¤u Asya ülkeleri için bu oran yüzde
30’un üzerindedir. 

Yat›r›mlar›n da¤›l›m› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise ihracata konu olabilecek mal-
lar›n üretildi¤i imalat sanayiinin yat›r›mlardan ald›¤› pay sadece yüzde
30’dur. Bu yat›r›mlar›n da son y›llarda büyük oranda yenileme ve moderni-
zasyon amac›na yöneldi¤i söylenebilir.
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Türkiye ekonomisindeki bu yap›sal bozukluk kendisini ihracat›n ithalata ba-
¤›ml›l›¤› olarak göstermektedir. ‹hracat son y›llarda sürekli artm›fl fakat bera-
berinde ithalat› da artt›rm›flt›r. Nitekim ihracat için yap›lan üretimde ithalat›n
girdi pay› yüzde 60’›n üzerine ç›km›flt›r. ‹hracat›n ithalata ba¤›ml›l›¤›n›n ard›n-
daki önemli sebeplerden bir tanesi ihraç ürünlerinin üretimi için ithal edilen
girdilere gümrük muafiyeti sa¤layan Dahilde ‹flleme Rejimidir. Son y›llarda ya-
p›lan ihracat›n yar›s›ndan fazlas› dahilde ifllem rejimi çerçevesinde gerçeklefl-
mifltir(22) . Bu nedenle, bir kriz y›l› olan 2001 y›l›ndan beri ihracat›n ithalat›
karfl›lama oran› düflme e¤ilimine girmifl ve d›fl ticaret aç›¤› sürekli artm›flt›r.

Tablo 2: ‹hracat ve ‹thalat›n Seyri

Y›llar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

58,32 90,2 84,64 78,52 73,74 69,65 69,56

-21959 -3733 -7283 -14010 -23878 -33530 -40128

DPT taraf›ndan yap›lan çal›flman›n önemli sonuçlar›ndan bir tanesi, iflgücü
verimlili¤indeki, yani iflçi bafl›na üretim miktar›ndaki art›flt›r. Kuflkusuz bu ar-
t›fl›n ard›nda yatan gerçek verili sermaye birikimiyle daha az say›daki iflçinin
daha çok çal›flt›r›lmas›d›r. Çal›flma Bakan› taraf›ndan yap›lan aç›klamada da
belirtildi¤i gibi, Türkiye'de iflçiler haftada 52 saat çal›flmayla tüm OECD ülke-
lerinin üzerinde yer almaktad›r.

Tablo 1: ‹malat Sanayi Üretim ve ‹hracat›n›n Yap›s› (Yüzde Pay)

Türkiye AB
Üretim ‹hracat ‹hracat› (4)

2002(2) 2002 2006(3) 2000 2002 2005 2003
Yüksek 5,9 5,1 6 7,8 6,2 6 21,5
Ortan›n Üstü 22,5 18,2 27,1 20,4 24,3 28,5 41,9
Ortan›n Alt› 30,4 26,7 26,9 20,5 22,8 26,9 15,9
Düflük 41,2 50 40 51,3 46,8 38,7 20,7
Toplam 100 100 100       100 1000 100 100

Teknoloji
Yo¤unlu¤u

Kaynak: 2008 Y›l› Program›
(1) OECD Science, Technology and Industry Scorebord verileri esas al›nm›flt›r.
(2) 10+ kifli çal›flt›ran iflyerlerini kapsamaktad›r.
(3) 2002 y›l› fiyatlar› DPT tahminidir.
(4) OECD üyesi AB ülkeleri

‹hracat›n ‹thalat› 
Karfl›lama Oran›
D›fl Ticaret Aç›¤› 
(Milyon $)
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Türkiye’nin d›fl ticaret kapasitesini etkileyen di¤er bir faktör ise afl›r› de¤er-
lenmifl döviz kurudur. Afl›r› de¤erlenmifl döviz kuru bir taraftan ihracat›n ge-
liflimini engellerken di¤er taraftan ithalat› teflvik etmektedir. Bu nedenle
geçti¤imiz y›llarda ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› da ciddi bir biçimde bo-
zuldu. 2001 y›l›nda bu oran yüzde 90,2 iken 2006 y›l›nda yüzde 69,6 düzeyi-
ne çekilmifl durumda. D›fl ticaret aç›¤› son y›llarda sürekli büyümüfl ve 2007
y›l›nda 37 milyar dolara ulaflm›flt›r. Yani Türkiye ucuz girdiye dayal› bir borç
ekonomisi haline geldi. Sürdürülebilir bir borç yükü esas al›n›rken, Türkiye
dünya ekonomisinde yaflanacak en küçük krizi büyük bir etki ile hissediyor.
Bu yap›s› ile Türkiye ekonomisi en riskli ve k›r›lgan ülkelerden biri.

Asl›nda, düflük döviz kurunu yaratan IMF destekli döviz kuru politikas›d›r.
2001 y›l›nda serbest b›rak›lan döviz kuru, 1989 y›l›ndan beri serbest hareket
edebilen sermaye hareketlerinin etkisi alt›nda geliflmektedir. ‹htiyaçtan faz-
la, bir baflka deyiflle, spekülatif amaçl› giren yabanc› sermaye, kurun de¤er-
lenmesine yol açmaktad›r. Düflük döviz kurunun oluflmas›n› sa¤layan IMF
destekli para politikas› sadece ihracat kapasitesini de¤il ekonominin tama-
m›n› etkisi alt›na almaktad›r. Dünyadaki geliflmelerle beraber düflünülmesi
gereken para politikas› bu nedenle daha yak›ndan bir incelemeyi gerektir-
mektedir.

SERMAYE HAREKETLER‹NE EKLEMLENME VE 
F‹NANSAL KIRILGANLIK
2001 krizini izleyen y›llarda Türkiye, dünya ekonomisi içinde büyük ve sü-
rekli art›fl gösteren cari ifllem aç›klar›, büyük boyutlu yabanc› sermaye girifl-
leri ve d›fl borç stokunda h›zl› bir yükselme ö¤elerinden oluflan bir konuma
yerleflti. 2006’da Türkiye’nin toplam cari ifllem aç›¤› tüm dünya ekonomileri
dikkate al›nd›¤›nda yedinci s›radad›r ve önde yer alan alt› ülkenin hepsi zen-
gin kapitalist ülkelerdir. Türkiye, bir anlamda, çevre ekonomileri içinde bir
“küçük Amerika” öykünmesi içinde görünmektedir, ancak, bu süper emper-
yalist ülkenin ayr›cal›kl› konumundan yoksun olarak…

Türkiye’nin dünya ekonomisiyle eklemlenme biçiminin özellikleri, özgünlükle-
ri ve uluslararas› finansal ak›mlar›n› etkileyecek büyük boyutlu bir “olumsuz
uyum”un olas› yans›malar› bu bilgilerden hareketle incelenip, tart›fl›labilir.

Son y›llarda Türkiye ekonomisinin d›fl dünya ile ba¤lant›lar›n›n kavranmas›n-
da bafllang›ç noktas›n›n yabanc› kökenli sermaye hareketleri olarak al›nma-
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s› do¤ru bir yaklafl›m olacakt›r. Tablo 4, AKP iktidar› alt›nda Türkiye ekono-
misinin uluslararas› sermaye hareketlerinden 2003’ten bu yana giderek ar-
tan bir pay ald›¤›n› gösteriyor. 

Son dört y›l içinde Türkiye’ye girifl yapan yabanc› sermaye toplam› 131 mil-
yar dolar› aflm›flt›r. AKP’nin hem Türkiye hem de dünya konjonktürü bak›-
m›ndan ideal bir tarihte iktidara geldi¤i aç›kt›r. 2002, yayg›n finansal krizle-
rin etkisini içeren alt› y›ll›k bir dönemin bitim y›l›d›r. 2003-2006 dönemi ise,
uluslararas› sermaye hareketlerinin belirgin bir canlanma gösterdi¤i farkl› bir
konjonktürü içerir. Türkiye de, yabanc› sermaye giriflleri bak›m›ndan bu kon-
jonktürden her y›l artan oranlarda yararlanm›flt›r. Institute of International
Finance, “geliflmekte olan ve yükselen piyasa ekonomileri” bafll›¤› alt›nda
toplad›¤› 29 ülkeye 2006’da 453,6 milyar dolar yabanc› sermaye girifli oldu-
¤unu belirlemifltir. Bu toplamdan Türkiye’ye düflen pay, (Tablo 4’te gösteril-
di¤i gibi) 57,7 milyarl›k bir toplamla yüzde 12,7’dir. Sözü geçen pay 2004 ve
2005’te (ayn› s›rayla) yüzde 7,1 ve yüzde 9 olmufltu.

Tablo 3: Ödemeler Dengesi, 2002-2006, milyon dolar

2002 2003 2004      2005 2006
Yabanc› sermaye 10574 9912 23363 40381 57747
Yerleflik sermaye -3048 -2871 -9202 -2052 -17581
Hata/noksan 149 5043 2267 2342 -2736
Cari denge -1522 -8037 -15604 -22824 -31316
Rezervler* -6153 -4047 -824 -17847 -6114
Yabanc› s›cak para -1534 5797 11996 15950 10512
Yerli s›cak para** -1780 4018 -5061 787 -17325
S›cak para dengesi -3314 9815 6935 16737 -6813
Borç yaratan YAS 9552 7209 19089 24899 36011
D›fl borç*** 130353 145805 162240 169385 207764

Kaynak: TCMB. 
(*): Art›fl(-), azal›fl(+). (**): Net hata /noksan dahil. 
(***): Son iki sütun, Haziran 2006 ve 2007 rakamlar›.

2002-2004 y›llar›nda Türkiye’ye giren yabanc› kökenli sermayenin ortalama
yüzde 82’si d›fl borç yaratan ö¤elerden oluflmaktayd›. 2005-2006’da bu oran
yüzde 62 civar›nda kalm›flt›r. ‹kinci ve önemli bir de¤iflme ise, yabanc› kö-
kenli sermaye giriflleri içindeki s›cak para ö¤esinde gerçekleflen göreli daral-
mad›r: 2003’te yüzde 59’a yaklaflan bu oran sonraki üç y›l boyunca sürekli
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afl›narak 2006’da yüzde 18,2’ye inmifltir. Dahas›, 2006’da yerli s›cak paradaki
h›zl› ç›k›fllar nedeniyle s›cak para dengesi (“net ç›k›fl” ifade eden) negatif de-
¤ere dönüflmüfltür. Her iki “düzelme”de de 2005 ve 2006’da çok çarp›c› art›fl
oranlar› gerçeklefltirerek geçen y›l 20 milyar dolarl›k bir düzeye ulaflan do¤-
rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n (DYY’nin) katk›s› rol oynam›flt›r. Bu
e¤ilimin 2007’nin ilk dokuz ay›nda da sürdü¤ü belirleniyor.

SERMAYE HAREKETLER‹ - BÜYÜME BA⁄LANTISI 
2001 krizinin öncesi ve sonras›nda Türkiye ekonomisinin d›fl dünyayla bü-
tünleflmesi, yabanc› sermaye girifli, büyüme ve d›fl aç›k fleklinde gerçeklefl-
mektedir. 

Sermaye hareketlerinin ba¤›ms›zlaflt›¤› bir ortamda, özellikle fiili hâs›la, ulu-
sal ekonominin potansiyel hâs›las›n›n alt›nda bir düzeyde gerçekleflmekte,
artan sermaye giriflleri geniflletici etkiler yaratmakta; bu etken de cari ifllem
aç›¤›n› (öncelikle ithalat arac›l›¤›yla) yukar› çekmektedir. Bu çerçeve içinde
ödemeler dengesiyle ilgili tart›flmalar›n ana sorunu yabanc› kökenli serma-
ye girifllerinin hangi tempoyla ve ne kadar sürdürülebilece¤i sorusundan
kaynaklanan belirsizlikle ilgilidir.

Zaten, sorun da bu noktada ortaya ç›k›yor. Yüksek düzeyde, ancak bir önce-
ki y›l›n alt›nda seyreden d›fl kaynak girifllerinin, büyüme h›z›n› afla¤›ya çek-
mesi beklenmelidir. Hatta (bugünün koflullar›nda olas› görülmeyen) telâfi
edici makro-politikalar uygulanmad›¤› takdirde milli gelir düzeyinin de düfl-
mesi söz konusu olabilecektir. Çevre ekonomilerine dönük uluslararas› ser-
maye hareketlerindeki bir yavafllaman›n Türkiye ekonomisine yans›mas›, bu
bak›mdan büyük önem tafl›maktad›r.

K›sa dönemli büyüme h›z› ister son y›llarda oldu¤u gibi sermaye hareketle-
rine ba¤›ml› olsun, isterse sermaye hareketlerinin denetimli oldu¤u y›llarda
oldu¤u gibi, ulusal düzlemde belirlenen politika de¤iflkenleri veya firma, ha-
nehalk› davran›fllar› taraf›ndan belirlensin, büyüme h›z› ile cari ifllem denge-
si aras›ndaki ba¤lant›n›n ayr›ca incelenmesi gerekir. 

Tablo 4, böyle bir incelemenin bafllang›ç noktas›n› oluflturabilecek verileri
sunuyor. Büyüme/cari ifllem dengesi aras›ndaki iliflkilere bak›ld›¤›nda, özel-
likle 2000 sonras›nda belli büyüme h›zlar›n›n giderek artan boyutlarda cari
aç›¤a yol açmas› dikkat çekicidir. Daha da dikkat çekici olan› 2001 y›l›ndan
bu yana, büyüme ve cari aç›k iliflkisinin çarp›c› boyutlara ulaflm›fl olmas›d›r.
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Tablo 4: Büyüme, Cari Aç›k (Yüzde Oranlar)

1984-9  1990-99  2000-05  1990  1997  2004  2005  2006

5,5 4,1 4,2       9,4     8,3 9,9 7,6 6,0

-0,4 -0,8 -3,8 -1,7 -1,4 -5,3 -6,3 -7,8

4,61 -0,01 -4,67 -8,42 -5,47 -4,31 -7,42 1,03

Kaynak: TCMB ve Hazine Müsteflarl›¤›. 

(*): Reel döviz fiyat›n›n (ÜFE’ye göre) y›ll›k de¤iflme oran›. ‹lk üç sütunda bafllang›ç y›l›n›n bir öncesi baz
al›nd›. Art›fl (azal›fl) yerli paran›n reel devalüasyonu (de¤erlenmesi) anlam›ndad›r. 

Tablo 3, alt-dönemlerle ilgili ortalamalardaki çarp›c› farklar bir yana, “›l›ml›”
boyutlu d›fl aç›klar›n, 2000 öncesinde h›zl› büyüme y›llar›nda da söz konusu
oldu¤unu gösteriyor. Örne¤in, büyüme h›z›n›n yüzde 9,4 ve 8,3’lük oranlara
ulaflt›¤› 1990 ve 1997 y›llar›nda cari aç›k/GSMH oran› (ayn› s›rayla) yüzde 1,7
ve 1,4 ile s›n›rl› kalm›flt›. Bu saptamay›, yüzde 9,9 ve 7,6’l›k büyümenin ger-
çekleflti¤i 2004 ve 2005 y›llar›ndaki yüzde 5,3 ve 6,3 oranlar›ndaki d›fl aç›k-
larla (ve keza 2006’daki yüzde 6’l›k büyüme ile yüzde 7,8’lik cari aç›k oran›y-
la) karfl›laflt›rd›¤›m›zda 2000 öncesi ve sonras› aras›ndaki fark çarp›c› bir bi-
çimde ortaya ç›k›yor. 

2000’li y›llarda büyüme h›z› ile cari ifllem aç›klar› aras›ndaki ba¤lant›n›n bo-
zulmas›na yol açan etkenlerden biri, yukar›da da belirtildi¤i gibi imalat sana-
yiinde ithal ba¤›ml›l›¤›n›n dramatik art›fl›d›r. Gümrük Birli¤i (GB), 1995 sonra-
s›nda “üçüncü ülkelere” (örne¤in d›fl ticaret aç›¤›n›n h›zla büyüdü¤ü Çin’e)
karfl› koruma oranlar›n›n asimetrik biçimde (yani, tek yönlü olarak) ve h›zla
düflmesine yol açarak bu dönüflüme katk› yapm›flt›r. 

Aramal ithalat›n›n, imalat sanayii has›las›na göre esnekli¤ini, 1994 ve 2001
krizlerini izleyen dörder y›l (1995-1998 ve 2002-2005) için hesaplad›¤›m›zda,
esnekliklerin iki alt-dönem aras›nda 2,7’den 4,7’ye yükseldi¤i belirlenebil-
mektedir. Bu dönüflümü “GB’nin gecikmifl etkileri” olarak yorumlamak
mümkündür. Burada en belirleyici fark›, reel döviz kuru hareketlerinde ara-
mak anlaml› olabilecektir. 

‹ki dönem aras›ndaki karfl›laflt›rmay› kriz ve devalüasyondan önceki y›llara
kayd›rarak (yani 1993-1998 ve 2000-2005 y›llar›n›n reel kurlar›n› karfl›laflt›ra-
rak) yapt›¤›m›zda durum aç›kl›k kazanacakt›r. 1993=100 al›nd›¤›nda, (ÜFE’ye
göre tan›mlanan) reel döviz fiyat› 1998’de 105,6’d›r. Farkl› bir ifadeyle GB’nin

Ortalama büyüme

C.Denge/GSMH

Reel döviz fiyat›*
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koruma oranlar›n› afl›nd›racak etkileri, 1994’teki büyük boyutlu devalüasyon
sayesinde ertelenmiflti ve reel devalüasyonun sa¤lad›¤› geçici savunma,
1998’e gelindi¤inde hâlâ geçerli idi Buna karfl›l›k, 2005’te dövizin reel fiyat›,
2000’e göre (ve 2001 devalüasyonuna ra¤men) yüzde 20 oran›nda gerilemifl
durumdad›r.

Kat›ks›z neoliberal modelin serbestleflmifl sermaye hareketlerinden beklen-
tilerini TCMB (Merkez Bankas›) 1995-1998 aras›nda tam olarak yerine getir-
memiflti. Bu y›llarda reel döviz kuru bir politika arac› olarak görülüp, para po-
litikas›n› ba¤›ml› (pasif) k›lma tercihi yap›lm›flt›r. Ne kadar bilinçli bir seçim ol-
du¤u bir yana, bu tercih, fiilen, cari ifllem dengesinin, ihracat›n ve ithal ika-
mesinin politika hedefleri olarak belirlenmesi anlam›na gelir. 1995’te yürür-
lü¤e giren GB, böylece, yedi-sekiz y›ll›k bir gecikme ile etkilerini d›fl ticaret
dengelerine tafl›makta ve cari ifllem aç›klar›n›n h›zla büyümesine katk› yap-
maktad›r. Özellikle yerli sanayinin rekabet etmekte zorland›¤› kimi ülkelerin
(örne¤in Çin’in) yerli paralar›n› dolara ba¤layarak aktif döviz kuru politikalar›
uygulayabilmifl olmalar› bu durumun a¤›rlaflmas›na ayr›ca katk› yapm›flt›r.

Sermaye hareketleri ile birbirine ba¤lanm›fl bir dünya ekonomisinde, “küre-
sel dengesizlikler”in çevre ekonomileri üzerinde farkl› doz ve biçimde yans›-
malar›n›n ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz bir durumdur. Bu çerçevede, olas› bir d›fl
flok karfl›s›nda, bir çevre ekonomisinin temel açmaz›n›n d›fl borçlarla ilgili fa-
iz yükümlülüklerinin ve yenilenmeyen d›fl krediler nedeniyle anaparan›n
“döndürülmesi”nin yaratt›¤› sorunlar etraf›nda kümelendi¤i söylenebilir. Bu
bak›mdan, Türkiye’nin artan borç stoku ve cari aç›¤› nedeniyle çok hassas
bir durumda oldu¤u söylenebilir. 1997-98 Asya krizini izleyen y›llar içinde,
geliflmekte olan ülkelerin büyük ço¤unlu¤u d›fl borç göstergelerini düzeltti-
ler; baz›lar› d›fl borç stoklar›n› afla¤›ya çekebildiler. IMF gözetiminde “ters
yönde” giden Türkiye’nin ulaflt›¤› konum ortadad›r. D›fl borçlar›n göreli a¤›r-
l›¤›yla veya olas› risklerle ilgili göstergelerin tümü, geliflmekte olan ülkelere
iliflkin ortalamalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda Türkiye’nin “daha a¤›r borçlu, daha
riskli” konumda oldu¤unu aç›kt›r.

Di¤er k›r›lganl›k göstergeleri bir yana, sermaye hareketlerinin serbestleflti¤i
1989’dan bu yana tüm geliflmekte olan ekonomilere göre Türkiye’nin d›fl
borç stokunun çok daha h›zla artt›¤› bir gerçektir: 1989-2006 aras›nda top-
lam d›fl borç stokunun y›ll›k ortalama art›fl oran› GOÜ (Geliflmekte Olan Ülke-
ler) için yüzde 5,1, Türkiye için yüzde 9,9’dur. Daha önce aç›klanan etkenler-
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le GOÜ y›ll›k d›fl borç büyüme h›z›n› 1998-2006 aras›nda yüzde 3,8’e indirmifl;
Türkiye ise, yüzde 10’luk bir art›fl oran› gerçeklefltirerek aradaki fark› açm›fl-
t›r. Sonuç olarak Türkiye’nin d›fl borçlar›n›n tüm GOÜ borçlar› içindeki pay›
sürekli artmaktad›r. Bu oran 1989, 1998 ve 2006’da (ayn› s›rayla) yüzde 3,
yüzde 4 ve yüzde 6,4’tür.

E¤er patlak verirse, bir sonraki finansal krizde, d›fl borçlar›n›n düzeyi ve ya-
p›s› nedeniyle Türkiye’nin uluslararas› finans kapitalin ana sorunlar›ndan bi-
ri olaca¤›n› tahmin edebiliriz. Türk halk›n›n ünlü bir özdeyifli vard›r: “Borç bi-
ni geçince alacak olur.” Çapaçul politikalarla Türkiye’nin d›fl borçlar›n› t›rman-
d›ranlar bu özdeyifli 2000-2001 krizi s›ras›nda hat›rlamad›lar.

DO⁄RUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EKONOM‹YE KATKISI YOK!
60. Hükümet program›nda d›fl aç›k sorununu çözmek hatta istihdam› artt›r-
mak ve teknolojik ilerlemeye katk›da bulunaca¤› iddias› ile Do¤rudan Ya-
banc› Sermaye Yat›r›mlar›na (DYY) özel önem verilece¤i birçok defa ifade
edilmifltir. Son y›llarda DYY'nin artmas› programda AKP hükümeti taraf›ndan
bir baflar› göstergesi olarak sunulmufl ve bu konuda daha ileri ad›mlar at›la-
ca¤› dile getirilmifltir. Oysa DYY'deki geliflmelere daha yak›ndan bak›ld›¤›nda
hükümetin iddialar›n› do¤rulayacak kan›tlar bulmak güçtür.

Programda aç›kça dile getirilmeyen gerçek ise yabanc› sermayenin yurt içi-
ne çekilmek için nas›l özendirilece¤idir. Geliflen ülkeler için bunun yolunun
ne oldu¤u bilinen bir gerçektir. Uluslararas› sermayenin bu konuda ne iste-
di¤i aç›kt›r: sermayenin hiçbir kontrole tabi tutulmadan ve vergiden muaf
olarak rahatça hareket etmesi, ucuz ve bast›r›lm›fl emek gücüdür.

Bir ülkede DYY temel olarak iki yoldan gerçekleflebilir: birincisi, yabanc› ser-
maye yurt içindeki sermaye birikimine maddi olarak katk›da bulunarak, yurt
içinde yeni fabrikalar ya da iflletmeler kurabilir. Böylece, yabanc› sermaye
hem teknoloji transferinde bulunur hem de istihdam art›fl›na katk›da bulu-
narak yurt içi hâs›lan›n artmas›n› sa¤lar. ‹kinci olarak ise, yabanc› sermaye
birleflme ve devralmalarla yurt içine sermaye aktar›m›nda bulunur. Ancak
bu yolla yurt içindeki teknolojik kapasitede, istihdamda ve dolay›s›yla milli
hâs›lada bir art›fl zorunlu olarak ortaya ç›kmaz. Gerçekleflen sadece yurt için-
de hali haz›rda var olan sermayenin el de¤ifltirmesi ya da paylafl›lmas›d›r.

UNCTAD (Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk›nma Konferans›) taraf›ndan her y›l
haz›rlanan Dünya Yat›r›m Raporlar›na göre dünyada her y›l gerçekleflen DYY
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büyük oranda birleflme ve sat›n almalar fleklinde gerçekleflmektedir. Örne-
¤in 2005 y›l›nda gerçekleflen DYY'nin yüzde 78,5'i devralma ve birleflme flek-
linde gerçekleflmifltir. Daha önceki y›llarda da durum bundan farkl› de¤ildi.
UNCTAD taraf›ndan tespit edilen bir nokta, devralma ve birleflmeler nedeniy-
le gerçekleflen DYY’nin özellikle geliflen ülkelerde beklenen teknolojik ilerle-

meyi ve istihdam art›fl›n› sa¤lamam›fl olmas›d›r. UNCTAD taraf›ndan tespit
edilen di¤er bir nokta ise DYY’nin büyük oranda geliflmifl ülkeler aras›nda
gerçekleflmesidir. DYY içinde geliflmifl ülkelerin pay› yüzde 60'd›r.

Türkiye içinse durum farkl› de¤ildir. Örne¤in 2005 y›l›nda Türkiye'ye giren
DYY miktar› 9,681 milyar dolard›r, fakat bu miktar›n neredeyse tamam› dev-
ralma ve birleflme fleklinde gerçekleflmifltir. 2005 y›l›nda bu çerçevede ger-
çekleflen en önemli DYY, Türk Telekom, Yap› Kredi Bankas›, Garanti Banka-
s›, Türk D›fl Ticaret Bankas› ve Turkcell el de¤ifltirmeleri olarak gerçekleflti.

Dikkat edilecek olursa, yabanc› sermaye 2005 y›l›nda büyük oranda yurt
içindeki bankalara ilgi gösterirken sanayi iflkollar›na herhangi bir ilgi göster-
memifltir. UNCTAD'a göre 2005 y›l›nda Türkiye'deki sermaye stokunun yüz-
de 12'sinden büyük bir yabanc› sermaye girifli olmufl, fakat istihdamda ve ifl-
sizlikte herhangi bir de¤iflme olmam›flt›r. Ayr›ca, gelen sermayenin teknolo-
jik bir kapasite tafl›d›¤› da oldukça flüphelidir. Kald› ki, sanayiye yönelmemifl

yabanc› sermayenin ülkenin teknolojik kapasitesine bir katk› sunmayaca¤›
da aç›kt›r.

Sonuç olarak, programda bel ba¤lanan DYY'nin Türkiye ekonomisine yapt›-
¤› bir katk›dan söz etmek oldukça güçtür. Bu göstergeler ›fl›¤›nda, yabanc›
sermayeyi çekmek ad›na emek üzerindeki bask›lar› artt›rmay› anlamak
mümkün de¤ildir.

BÜYÜME, ‹ST‹HDAM VE ‹fiS‹ZL‹K
Türkiye ekonomisinin çal›flanlar aç›s›ndan en önemli sorunlar›ndan biri bü-

yüyen bir ekonominin, nüfusun ihtiyaç duydu¤u istihdam› yaratam›yor ol-
mas›d›r. 2001 y›l›ndan bu yana sürekli büyüyen ekonomiye ra¤men resmi
iflsizlik oranlar›nda herhangi bir de¤iflim olmam›flt›r. 2001 y›l›ndaki krizden
bu yana ekonomi reel olarak neredeyse yüzde 45 büyürken sivil istihdam-
daki art›fl sadece yüzde 10’da kalm›flt›r. ‹flsizlik oran› bu süre içerisinde an-
cak yüzde 1 geriletilebilirken iflsizlerin say›s›nda neredeyse hiç geliflme ol-

mam›flt›r.
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Tablo 5: Büyüme ve ‹stihdam Say›lar› 

2002 2003 2004 2005 2006 2007
7,9 5,9 9,9 7,6 6,0 4,9
48.041 48.912 49.906 50.826 51.668 52.709 
49,6 48,3 48,7 48,3 48,0 48,9 
23.818 23.640 24.289 24.565 24.776 25.766 
21.354 21.147 21.791 22.046 22.330 23.361 
2.464 2.493 2.498 2.520 2.446 2.405 
10,3 10,5 10,3 10,3 9,9 9,3 
1.297 1.143 995 817 890 741 
5,4 4,8 4,1 3,3 3,6 2,9 
15,7 15,3 14,4 13,6 13,5 12,2 

Kaynak: TÜ‹K veritaban›.

‹stihdam say›lar›ndaki en çarp›c› oran iflgücüne kat›lma oran›d›r. 2007 y›l› iti-
bariyle 52 milyon civar›nda çal›flabilir nüfus olmas›na ra¤men bu nüfusun
ancak yüzde 49’u sivil iflgücü içindedir. Bir baflka deyiflle, baflta ev kad›nlar›
olmak üzere nüfusun büyük bir k›sm› kendisini çal›flabilir nüfusun bir parça-
s› olarak görmemektedir. Bu olgu iflsizlerin say›s›n›n ve oran›n›n düflük gö-
rünmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesidir. Oysa AB ülkelerinde iflgü-
cüne kat›lma oran› ortalama yüzde 65 civar›nda. Türkiye’de 15 yafl üstü nü-
fus ayn› oranda iflgücüne kat›lm›fl olsayd›, Türkiye’deki iflsizlik oran› yüzde
30 civar›nda olacakt›. Bu nedenle, Türkiye’deki iflsizlik oran›n›n aç›klanan res-
mi say›lar›n çok üzerinde oldu¤unu söylemek mümkün. 

Türkiye ‹statistik Kurumu’nun tan›m›na göre iflsiz, referans dönemi içinde is-
tihdam halinde olmayan (kâr karfl›l›¤›, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz ola-
rak hiçbir iflte çal›flmam›fl ve böyle bir ifl ile ba¤lant›s› da olmayan) kifliler-
den, ifl aramak için son üç ay içinde ifl arama kanallar›ndan en az birini kul-
lanm›fl ve 2 hafta içinde iflbafl› yapabilecek durumda olan kurumsal olma-
yan çal›flma ça¤›ndaki tüm kiflilerdir. Buna karfl›n ifl bulma umudu olmayan,
ifl aray›p son üç ay içinde ifl arama kanallar›n› kullanmayan ya da ifle baflla-
maya haz›r olup ifl aramayanlar ise iflsiz say›lm›yor.

Tan›m dahilinde aç›klanan iflsizlik verileri 2002 y›l›nda yüzde 10,3 iken, 2006
y›l›nda 9,9 düzeyinde. Bu oranlar cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlar›.
2002 krizinin de izlerini tafl›yan bu veriler, tan›m geniflletildi¤inde ciddi oran-

GMSH Büyüme H›z›
15 ve Daha Yukar› Yafltaki Nüfus
‹flgücüne Kat›lma Oran›
Sivil ‹flgücü
Sivil ‹stihdam
‹flsiz
‹flsizlik Oran› (yüzde)
Eksik ‹stihdam
Eksik ‹stihdam Oran› (yüzde)
‹flsiz+Eksik ‹stihdam Nedeniyle At›l Durumda
Bulunan ‹flgücü Oran› (yüzde)
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da art›fl gösteriyor. 2002 y›l›nda yüzde 14,2 olan bu oran 2006 y›l›nda yüzde
18,9 düzeyinde. Bu da söz konusu tan›mlaman›n gerçek verileri gizleyen bir
nitelik tafl›d›¤›n› ortaya koyuyor.

Bu verilere göre iflsiz say›s› 2002-2006 döneminde 17 bin azal›rken, ifl bulma
umudu olmayanlar›n say›s› 76 binden 9,3 kat artarak 702 bine, ifle bafllama-
ya haz›r olup da ifl aramayanlar›n say›s› 4,6 kat artarak 297 binden 1 milyon
381 bin düzeyine ulaflm›fl. Yani gerçekler tan›m›n darl›¤›n›n gazab›na u¤ram›fl.

Türkiye’de çal›flanlar›n e¤itim durumlar›n›n istihdam üzerinde etkili oldu¤u-
nu söylemek mümkün de¤il. Örne¤in, AB ülkelerinde ilkö¤retim seviyesin-
dekiler aras›nda iflsizlik oran› yüzde 12 civar›ndayken, üniversite mezunlar›
aras›ndaki iflsizlik oran› belirgin bir düflüflle yüzde 4,6’ya inmektedir. Oysa
Türkiye’de e¤itim ile çal›flma yaflam› aras›nda bir kopukluk sözkonusu. E¤i-
tim düzeyinin yüksek olmas› ne iflin niteli¤ini ne de iflsizli¤i belirliyor. AB ül-
kelerinde e¤itim ile iflsiz say›s› aras›nda ters yönlü bir iliflki gözlemlenebilir-
ken, Türkiye’de böyle bir iliflki yok. Avrupa’da e¤itim artarken iflsizlik azal›-
yor. Bu süreç, Türkiye’de ayn› biçimde ilerlemiyor. Türkiye’de ortaokul ve il-
kö¤retim mezunlar›n›n yüzde 13’ü iflsiz, üniversite mezunu olmak da duru-
mu de¤ifltirmiyor. Türkiye’de lise mezunlar›n›n yüzde 13’ü yüksek okul me-
zunlar›n›n yüzde 10’u iflsiz.

BÜYÜME, ÜCRETLER VE VER‹ML‹L‹K
Türkiye’de iflçi bafl›na üretim son alt› y›ld›r sürekli artarken imalat sanayin-
deki iflçilerin maafllar›nda hiçbir ilerleme olmam›fl, hatta gerileme olmufltur.
Veriler, iflçilerin al›m gücünü koruduklar›n› iddia edenleri yalanlamaktad›r.
Ücretler, kriz öncesi düzeyine hala ulaflabilmifl de¤il. ‹malat sanayinde çal›-
flan bir iflçi 2000 y›l›nda ortalama 100 Lira kazan›rken bugün 78 Lira kazan-
maktad›r.

2001 krizi gerek ücretler, gerekse verimlilik ve üretim aç›s›ndan ciddi kay›p-
lara neden olurken, sonraki y›llarda verimlilik ve üretimdeki yüksek art›fla
ra¤men ücretlerde erime devam etti. ‹malat sanayinde 2000-2006 y›llar› ara-
s›nda verimlilik yüzde 42, üretim yüzde 34 oran›nda artarken reel ücretler
yüzde 22 oran›nda azald›. Kay›p en çok yüzde 25’lik oranla yüzde 2003 ve
2004 y›llar›nda hissedildi. Bu durum sömürü oranlar›n›n bu dönem için ciddi
oranlarda art›¤›n›, gösteriyor. Ne üretim ne de verimlilik ücretlere yans›yor,
tersine ücretler reel olarak geriliyor.
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Tablo 6: ‹malat Sanayinde Ücretler, Üretim Ve Verimlilik (2000=100)

YIL Reel Ücretler Üretim Verimlilik ‹stihdam Endeksi
2000 100 100 100 100,0
2001 86 90 99 91,4
2002 80 100 109 93,4
2003 75 110 117 96,4
2004 75 121 126 99,8

2005 77 127 134 99,9
2006 78 134 142 99,4

Kaynak: TÜ‹K veritaban›

Krizden bu yana imalat sanayiinde çal›flan iflçilerin say›s›nda de¤ifliklik ol-

mazken, verimlilik yüzde 42 artm›flt›r. Son iki y›lda imalat sanayiindeki tek-
nolojik yat›r›mlar›n çok s›n›rl› oldu¤u düflünülürse, iflçi bafl›na artan üretimin
arkas›ndaki tek neden iflçilerin daha fazla çal›flt›r›lmas›d›r. Verimlilik art›fl› ifl-
çi bafl›na üretim art›fl› sa¤lam›fl olsa da bu art›fltan iflçiler yararlanamam›fl ve
hatta ücretler gerilemifltir.

‹malat sanayiinde toplam çal›flan ve kifli bafl›na verimlilik verilerini karfl›lafl-
t›rd›¤›m›zda verimlilik art›fllar›n›n istihdamda bir art›fla yol açmad›¤› gözlen-
mektedir. Verimlilik art›fllar› k›smen kullan›lan yeni teknolojiden, ama esas
olarak iflyerlerinde iflçilerin performanslar›n›n afl›r› zorlanmas›ndan, fiili çal›fl-
ma sürelerinin uzamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Daha az iflçiyle, daha yo-

¤un ve daha fazla üretim sözkonusudur. Üretim kriz öncesinin yüzde 34 üze-
rine ç›kmas›na ra¤men istihdam da herhangi bir de¤ifliklik olmam›flt›r.

Verimlilik art›fllar›n›n istihdamda yol açt›¤› azalman›n iflçiler aç›s›ndan en
önemli sonucu, iflsizlerin çal›flanlar üzerindeki bask›s›n› art›ran bir durum or-
taya ç›karmas›d›r. Bu bask›, iflçi s›n›f› içinde, ifl konusundaki rekabeti k›z›flt›-
ran bir etkiye sahiptir. Bir yandan iflçilerin artan verimlilikleri di¤er yandan ise
ifle yeni giren iflçilerin ifle girifl ücretleri ile iflyeri ortalama ücretleri aras›nda-
ki büyük makas birim iflçilik maliyetlerinin düflmesine neden olmaktad›r.

Verimlilik nedeniyle birim iflçilik maliyetlerinin düflmekte oluflu di¤er taraf-
tan kâr oranlar›n›n düflme e¤iliminin güçlenmesine ve bunun sonucunda üc-
retli emek ile sermaye aras›ndaki mücadelenin her geçen gün daha da kes-

kinleflmesine yol açmaktad›r.
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ÜCRETLER VE AB
Avrupa ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu ETUC 2000 y›l›nda ald›¤› kararla, tüm
ba¤l› iflçi sendikalar›na ücretlerin enflasyon art› GSMH büyüme oran› kadar
artt›r›lmas›n› tavsiye etmifltir. Bu tavsiye karar›n›n dayana¤›, hem ücretlerin
al›m gücünü hem de iflçi ve iflverenler aras›ndaki bölüflüm dengelerini koru-
makt›r. Oysa, Türkiye’deki ücret göstergeleri ne iflçilerin al›m gücünün ko-
rundu¤unu ne de bölüflüm iliflkilerinde düzelme oldu¤unu göstermektedir. 

Türkiye son 5 y›ld›r aral›ks›z büyüse de, afla¤›daki tabloda da görüldü¤ü gibi
bu bir Türkiye mucizesi olmaktan çok bir dünya konjonktürüne tekabül et-
mektedir. Her ne kadar 2006 y›l›nda Avrupa Birli¤i’nde ortalama büyüme
yüzde 3 olsa da, Do¤u Avrupa ülkeleri için bu say› yüzde 7,5’tur. Ayn› dö-
nemde Türkiye’nin büyüme h›z› yüzde 6,1. Bir baflka deyiflle, Do¤u Avrupa
ülkelerinin büyüme performans› Türkiye’nin üzerinde.

Avrupa Birli¤i ülkelerinde 2006 y›l›nda reel ücretlerin art›fl› bak›m›ndan da s›-
ralama de¤iflmemektedir. Yine Do¤u Avrupa ülkelerin s›ralamada bafl› çek-
mektedir. 2006 y›l› imalat sanayii reel ücret art›fl›n›n en yüksek oldu¤u ülke-
ler s›ras›yla Letonya, Litvanya ve Estonya iken en düflük oldu¤u ülkeler Tür-
kiye, Macaristan ve Slovenya’d›r. Do¤u Avrupa ülkelerinde 2006 y›l›nda iflçi-
lerin sat›n alma gücü ortalama yüzde 7,5 artarken, ayn› dönemde Türkiye’de
yüzde 1,2 gerilemifltir. Türkiye’de gözlemlenen düflüflün ard›ndaki bu sebep
varolan ücretlerin afl›nmas›ndan çok yayg›nlaflan asgari ücrettir. SSK verile-
rinden de bilindi¤i gibi asgari ücretle çal›flanlar›n say›s› h›zla artmaktad›r.

Çal›flma yaflam›ndaki bölüflüm iliflkilerini anlaman›n bir yolu da, reel ücret
art›fllar›yla büyüme aras›ndaki farka bakmakt›r. Aradaki fark›n eksi de¤er al-
mas› bölüflüm iliflkilerinde iflçiler lehine göreli bir düzelmeye iflaret ederken
art› de¤er almas› iflçilerin büyümeden pay alamad›klar›n› ve bölüflüm iliflki-
lerinin iflverenler lehine bozuldu¤unu göstermektedir. Afla¤›daki tabloda gö-
rüldü¤ü gibi Litvanya ve Letonya d›fl›ndaki tüm Avrupa ülkelerinde bölüflüm
iliflkileri iflverenler lehine bozulmufltur. ‹flverenler lehine en büyük de¤iflim
Türkiye’de gerçekleflmifltir. 2006 y›l›nda Türkiye ekonomisi yüzde 6,1 büyü-
mesine karfl›n iflçiler büyümeden pay alamad›klar› gibi ücretleri de reel an-
lamda yüzde 1,2 gerilemifltir. 

Bir baflka deyiflle, Türkiye, AB ülkeleri içinde sadece ücretlerin en fazla geri-
ledi¤i ülke de¤il ayn› zamanda milli gelirin en adaletsiz da¤›t›ld›¤› ülke duru-
munda. 
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Tablo 7: Türkiye ve AB Ülkelerinde Reel Ücret Art›fl› ve Büyüme

Ülkeler Reel Ücret Art›fl› (2005-2006) GSMH Büyüme (2006) Fark

Litvanya 15,4 7,7 -7,7
Letonya 16,0 11,9 -4,1
AB 27 2,7 3,0 0,3
Malta 2,9 3,2 0,3
Romanya 7,2 7,7 0,5
Estonya 10,6 11,2 0,6
Norveç 1,9 2,8 0,9
Portekiz 0,3 1,3 1,0
Fransa 0,9 2,0 1,1
‹talya 0,7 1,9 1,2
Yunanistan 2,6 4,3 1,7
‹sviçre 1,2 3,2 2,0
Polonya 3,9 6,1 2,2
Avusturya 1,1 3,3 2,2
K›br›s 1,1 3,8 2,7
Danimarka 0,8 3,5 2,7
‹ngiltere 0,0 2,8 2,8
Bulgaristan 3,1 6,1 3,0
Belçika 0,2 3,2 3,0
Hollanda 0,0 3,0 3,0
Almanya -0,1 2,9 3,0
‹spanya 0,5 3,9 3,4
Çek Cumh. 2,4 6,4 4,0
Finlandiya 0,9 5,0 4,1
‹rlanda 1,0 5,7 4,7
Macaristan -1,4 3,9 5,3
Slovakya 2,3 8,3 6,0
Slovenya -0,6 5,7 6,3
Türkiye -1,2 6,1 7,3

YOKSULLUK VE ASGAR‹ ÜCRET
2001 y›l›nda yaflanan krizden bu yana durumun halk›n ço¤unlu¤unun lehine
geliflti¤ini söylemek mümkün de¤il. Bir taraftan yayg›n iflsizlik di¤er taraftan

Kaynak: Eurostat, TÜ‹K ve SSK
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düflük ücretler yoksullu¤u Türkiye’nin yayg›n bir gerçe¤i haline getirmifltir. ‹fl-
verenlerin milli gelirden ald›¤› pay artarken iflçi ve emekçilerin ald›¤› pay sü-
rekli gerilemektedir. Gelir yöntemiyle hesaplanan milli gelir hesaplamalar›na
göre 1990’l› y›llarl›n bafl›nda yüzde 30 olan iflçilerin pay› 2007 y›l›nda yüzde
24 seviyesine gerilemifltir. AB ülkeleri ile yap›lacak bir karfl›laflt›rma Türki-
ye’deki çal›flanlar›n durumunun ne kadar geride oldu¤unu gösterecektir.
2007 y›l›nda AB ülkelerinde ücretlilerin milli gelirden ortalama olarak ald›¤›
pay yüzde 49 civar›nda iken Türkiye’de bu oran yüzde 24’te kalmaktad›r.

Türkiye’de yoksullu¤un yayg›nlaflmas› asgari ücret verilerine bak›larak anla-
fl›labilir. Üye sendikam›z Birleflik Metal-‹fl taraf›ndan yap›lan çal›flmaya göre
asgari ücret b›rak›n yoksulluk s›n›r›n› açl›k s›n›r›n›n bile alt›nda. 4 kiflilik bir
aile için 2007 y›l›nda açl›k s›n›r› 660 YTL civar›nda iken asgari ücretin 435
YTL’ye ç›kart›lm›fl olmas› sadece yoksullu¤un de¤il; tek çal›flan›n oldu¤u ai-
leler için ayn› zamanda açl›¤›n da habercisidir. Asgari ücretin sadece mutlak
büyüklü¤ü de¤il ayn› zamanda yayg›n oluflu da Türkiye’de çal›flanlar›n duru-
munu yans›tan bir baflka olgudur. SSK verilerine göre kay›tl› çal›flanlar›n ya-
r›s›ndan fazlas› asgari ücretle çal›flmaktad›r. 

Tüm bu gerçeklere ra¤men iflverenler ve hükümet asgari ücretin Türkiye’de yük-
sek oldu¤unu iddia etmektedir. Oysa Eurostat taraf›ndan 2006 y›l› için haz›rlanan
istatistikler bu iddian›n aksini iflaret etmektedir. Eurostat taraf›ndan her y›l dü-
zenli olarak yap›lan asgari ücret çal›flmas›na, 2006 y›l›nda bir aday ülke olarak
Türkiye de dahil edilmifltir. Eurostat taraf›ndan yap›lan çal›flma çeflitli gösterge-
lerle ülkeler aras›ndaki asgari ücret göstergelerini karfl›laflt›rmaktad›r. Ancak ifl-
verenler bu göstergelerden sadece birine odaklanm›fl ve yaln›zca Türkiye’deki
asgari ücretin 9 AB üyesi ülkesinden daha yüksek oldu¤unu belirtmifllerdir. 

Oysa yukar›da da belirtti¤imiz gibi asgarin ücretin sadece mutlak büyüklü-
¤ü de¤il, yayg›nl›¤› ve ortalama ücrete oran› da önemlidir. Asgari ücretin Av-
ro baz›nda Türkiye’ye göre düflük oldu¤u Do¤u Avrupa ülkelerinde, iflçilerin
ortalama yüzde 7’si asgari ücret ile çal›fl›rken, Türkiye’de bu oran yüzde 63
dolay›ndad›r. Bir baflka deyiflle, Do¤u Avrupa ülkelerinde her 14 iflçiden biri
asgari ücret ile çal›fl›rken, Türkiye’de her 2 iflçiden biri asgari ücretle çal›fl-
maktad›r. Asgari ücretin bu denli yayg›n uygulanmakta oluflu, ülkede hakim
ücretin en az ücret oldu¤unu göstermektedir. Asgari ücret bu haliyle, birey-
sel ve toplu ifl sözleflmeleriyle belirlenen ücretleri de etkilemekte, ülke ge-
nelinde ücretleri geriye çeken bir etki yaratmaktad›r.
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Asgari ücretin ortalama ücrete oran›na bak›ld›¤›nda, Türkiye’de asgari ücret
ortalama ücretin üçte ikisinden fazla iken Do¤u Avrupa ülkelerinde bu oran
yüzde 37’dir. Bir baflka deyiflle, Türkiye’de genel ücret ortalamas›n›n Do¤u
Avrupa ülkelerinden yüksek oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir.

Di¤er yandan, Bat› Avrupa ülkeleri ile yap›lan karfl›laflt›rmalarda Türkiye’de-
ki asgari ücretin çok düflük oldu¤u görülmektedir. 27 AB üyesi ülkenin
20’sinde uygulanan asgari ücretin en yüksek oldu¤u ülkeler Lüksemburg,
Hollanda ve ‹ngiltere’dir. Türkiye’de çal›flan bir asgari ücretli ‹ngiltere’de çal›-
flan bir iflçinin dörtte birinden daha az ücret almaktad›r. Asgari ücretin uygu-
lanmad›¤› Almanya ve ‹sveç gibi ülkelerde toplu ifl sözleflmeleri ile belirle-
nen en düflük ücretler, yine Türkiye’deki asgari ücretin çok üzerindedir.

Tablo 8: AB Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Asgari Ücret Göstergeleri 

Lüksemburg 1570 1503 18.0 50

‹ngiltere 1361 1292 1.4 40
Hollanda 1301 1244 2.1 45
Belçika 1259 1203 16.0 46
Fransa 1254 1150 15.6 47
‹rlanda 1403 1141 3.1 52
Malta 585 805 1.5 44
ABD 676 779 1.4 33
Yunanistan 668 768 - 47
‹spanya 666 725 0.8 33
Slovenya 522 701 2.0 44
Portekiz 470 546 5.5 41
Türkiye 298 499 55.1 68
Çek Cumh. 288 465 2.0 37
Macaristan 258 423 8.0 37
Polonya 246 389 4.5 36
Estonya 230 362 5.7 40
Slovakya 217 351 1.9 41
Litvanya 174 324 12.1 34
Letonya 172 310 8.8 38
Bulgaristan 92 216 5.1 40

Romanya 114 204 12.0 29

Asgari Ücret 
(Avro)

Asgari Ücret 
(SGP)1

Asgari Ücretin 
Ortalama Ücrete 
Oran›

Asgari Ücretlilerin
Oran›
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TÜRK‹YE'DEK‹ ‹fi YAfiAMI UZUN, GERG‹N, YO⁄UN VE KORKULU
Türkiye’de iflçilerin s›k›nt›lar› bölüflümden yeteri kadar pay alamamak ve dü-
flük ücretlerle s›n›rl› de¤il. Avrupa Yaflam ve Çal›flma Koflullar›n› ‹yilefltirme
Vakf› taraf›ndan yap›lan araflt›rmaya göre Avrupa'daki en kötü çal›flma ko-
flullar› Türkiye'de. Avrupa Birli¤i'ne ba¤l› olarak çal›flan Avrupa Yaflam ve Ça-
l›flma Koflullar›n› ‹yilefltirme Vakf›'n›n temel amac› isminden de anlafl›labile-
ce¤i gibi Avrupa'da çal›flma ve yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesi için bilgi top-
lamak, tavsiyelerde bulunmak ve uzmanl›k hizmeti vermektir. Vak›f 28 ül-
kede yapt›¤› Avrupa Yaflam Kalitesi Anketleri ile bilgi toplamaktad›r. Anket
istihdam, ekonomik kaynaklar, konut ve yerel ortam, aile ve hane yap›s›,
topluma kat›l›m, sa¤l›k ve bak›m, e¤itim ve mesleki e¤itim gibi bir dizi temel
alan› ele almaktad›r. Anketin istihdam bölümünde 17 alt bafll›k bulunmak-
tad›r. Bu bafll›klardan baz›lar› afla¤›daki tabloda verilmifltir. 

Tabloya göre, en fazla çal›flma süresi Türkiye'dedir. 25 AB üyesi ülkede haf-
tal›k ortalama çal›flma süresi 37,8 saat iken Türkiye'deki iflçiler ortalama 52
saat çal›flmaktad›r. Çal›flma sürelerinin uzunlu¤u, Türkiye'yi ifl sonras› en yor-
gun iflçilerin oldu¤u ülkelerden biri haline getirmektedir. Türkiye'de iflçilerin
yar›s› ifl sonras› kendilerini yorgun hissettiklerini belirtirken 25 AB ülkesinde
iflçilerin ortalama yüzde 28,7'si yorgun olduklar›n› belirtmifltir.

‹fl sonras› yorgunlu¤u yaratan sebepler aras›na ifl stresi, yo¤un çal›flma, iflin
s›k›c›l›¤› ve memnuniyet düzeyi gibi sebepler de eklenebilir. Bu konularda da
bilgi toplayan anketlere göre Türkiye'de çal›flan iflçilerin büyük ço¤unlu¤u
olumsuz cevaplar vermifllerdir. ‹flçilerin verdi¤i cevaplara göre en stresli ça-
l›flma Türkiye'dedir. Türkiye'de çal›flan iflçilerin yüzde 76,5'i iflin stresli oldu-
¤unu belirtirken bu konudaki AB ortalamas› yüzde 47,3'tür. Bu oranlar, stres-
li çal›flman›n Avrupa'da da yayg›n oldu¤unu göstermektedir.

‹flteki stresin bir baflka nedeni de ifl güvenli¤inden yoksun çal›flmakt›r. Yine
Anketten elde edilen bilgiye göre Türkiye'deki iflçiler ifl güvenli¤ini en az his-
sedenler aras›ndad›r. Türkiye'deki iflçilerin yüzde 27,3'ü iflten at›lma korkusu
ile yaflarken AB ülkelerindeki ortalama yüzde 9,1'dir. Benzer bir biçimde, en
yo¤un çal›flman›n oldu¤u ülkelerden birisi yine Türkiye'dir. Yap›lan çal›flma-
ya göre Türkiye'deki iflçilerin neredeyse yar›s› yo¤un bir çal›flma içinde oldu-
¤unu belirtirken, bu konudaki AB ortalamas› yüzde 37,5.

‹flin s›k›c›l›¤› konusunda yap›lan s›ralamada da Türkiye en sonda yer almak-
tad›r. Türkiye'deki iflçilerin yüzde 41,7'si ifllerinin s›k›c› oldu¤unu belirtirken,
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AB ortalamas› yüzde 11,4'dür. Dolay›s›yla Türkiye'deki iflçilerin neredeyse
yar›s› ifllerinden memnun olmad›¤›n› dile getirmifltir. AB ülkelerinde çal›flan
iflçilerin yüzde 83,7'si ifllerinden memnun oldu¤unu dile getirirken, bu oran
Türkiye'deki iflçiler için sadece yüzde 52,2'dir.

‹fl yaflam›n›n uzun, gergin, yo¤un ve korkulu olmas› iflçilerin aile yaflam›n› da
etkilemektedir. Türkiye'deki iflçilerin yüzde 17,9'u ifl yaflam›ndaki bask›n›n
ailelerine yans›d›¤›n› dile getirirken, bu oran 15 AB ülkesi için yüzde 9,5'dur.
Türkiye'deki iflçilerin yar›s›ndan fazlas› iflin ailelerine zaman ay›rmas›na en-
gel oldu¤unu belirtirken, AB ülkelerinde çal›flan iflçiler için bu oran yüzde
28,7'dir.

Tüm bunlar yine de, Türkiye'de çal›flan iflçileri ümitsiz k›lmamaktad›r. ‹flteki
iyileflme beklentisi bak›m›ndan, Türkiye s›ralamada en tepede yer almakta-
d›r. Türkiye'de ankete kat›lan iflçilerin yüzde 34'ü ifl yaflamlar›nda iyileflme
beklerken, AB ülkelerinde çal›flan iflçiler bu konuda daha umutsuzlar. AB ül-
keleri için bu oran ortalama yüzde 24.

Hollanda 22,2    30,9     89,2     2,7    19,1     3,7     30,7     5,6     19,1    25,0

Danimarka 26,9     35,3     93,4     8,5     18,1     7,5     42,3     7,3     18,1     21,0

Almanya 51,1     35,7     89,2     7,2     26,2     4,8     41,0     10,7     26,2    8,0

‹sveç 47,6     36,4     85,3     8,6     25,2     7,4     38,1     6,5     25,2     31,0

‹rlanda 32,6     36,8     86,5     6,3     22,7     13,7    34,6     7,2     22,7    31,0

‹ngiltere 41,1     36,9     92,7     6,5     30,3     18,1    42,5     11,8     30,3     28,0

Belçika 37,3     37,0     89,5     6,5     26,2     4,5     33,3     8,3     26,2     21,0

AB-15 47,0     37,3     84,8     7,6     26,7     10,2    37,7     9,5     26,7     23,0

Lüksemburg 38,4    37,5     86,5     8,3     19,4     5,8     33,0     9,1     19,4     17,0

Finlandiya 19,0     37,7     84,5     7,9     14,5     6,1     43,4     9,0     14,5     18,0

AB-25 47,3     37,8     83,7     9,1     28,7     11,4    37,5     - 28,7     24,0

Fransa 39,4     38,1     82,1     9,4     22,4     8,8     35,4     10,7     22,4     29,0

‹talya 67,6     38,6     76,2     6,7     27,3     12,5    30,7     11,4     27,3     28,0

Litvanya 58,8     38,6     67,4     32,0    37,3    11,6    24,5     9,1    37,3     28,0

‹fl aileye
zaman
ay›rmay›
engelliyor

Aile de ifl
bask›s›n-
dan etki-
leniyor

‹flteki
iyileflme
beklen-
tisi

Yo¤un
çal›flma

‹fl 
s›k›c›

‹flten
sonra
çok
yorgun

‹flten
ç›kar›l-
ma ih-
timali 

‹fl Mem-
nuniyeti

‹fl
stresli

Haftal›k
çal›flma
süresi

Ülkeler

Tablo 9:
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Tablo 10: 1994-2007 Y›llar› Aras›nda Baz› Bütçe Göstergeleri (Milyon YTL)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vergi Gelirleri 26.504 39.736 59.632 84.316 90.077 106.929 137.474 111.657

Dolays›z Vergiler 10.850 16.081 20.077 27.808 27.997 32.673 43.258 37.410

Dolayl› Vergiler 15.654 23.655 39.554 56.508 62.080 74.256 94.216 74.247

Bütçe Harcamalar› 46.705 80.579 115.682 140.455 141.021 146.098 126.935 152.342

Faiz D›fl› Harcamalar 26.265 39.517 63.812 81.846 84.532 100.418 126.935 109.571

Faiz Harcamalar› 20.439 41.062 51.870 58.609 56.488 45.679 45.945 52.946

Oran 43,8 51,0 44,8 41,7 40,1 31,3 26,6 34,4

‹ç Borç Stoku 36.421 122.157 149.870 194.387 224.483 244.782 251.470 258.225

Brüt Borçlanma 30.979 81.919 119.168 161.238 171.377 165.289 132.978 105.702
Kaynak: Maliye Bakanl›¤› 
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Portekiz 59,4     39,1     84,9     12,3     37,7    16,9    30,4      10,4           37,7      12,0

Avusturya    43,6     39,2      89,6     4,9     20,4      6,6    42,7        7,4          20,4       19,0

‹spanya 43,3     39,4     78,6      9,5     31,3     11,6    38,0       8,7           31,3      29,0

Malta 52,6     39,4     81,1      8,1     25,3     22,7    48,0       5,8           25,3      24,0

Estonya 33,7     39,7     75,0     20,5    37,3     13,5    34,3      10,4          37,3       30,0

G. K›br›s 53,9     40,2     83,3     12,5    34,0     14,6    46,3        6,4          34,0       15,0

Macaristan   36,8     40,3     75,9      8,9     37,8     12,7    42,4      15,0          37,8       14,0

H›rvatistan   51,4     40,4     71,9      7,0     56,7     12,2    24,8        -             39,3       23,0

Slovenya 49,3     40,4     71,6      9,4     38,2     6,3     44,3        7,6          38,2       17,0

Romanya     47,3     40,8     58,8     17,7    37,6     11,1    38,6      10,0          37,6       37,0

Polonya 53,5     40,9     78,5     17,6    44,5     22,8    32,4      14,2          44,5       23,0

Slovakya 55,1     41,0     75,9     18,9    38,6     17,2    25,7      16,4          38,6       24,0

Bulgaristan   62,8     41,1     66,6     52,3    38,5     11,6    31,2      15,4          38,5       15,0

Letonya 49,2     41,4     70,2     30,1    57,6     16,5    22,6      11,9          57,6       32,0

Çek Cumh.   40,0     41,8     80,0     16,1    29,5     14,3    51,8      10,0          29,5       20,0

Yunanistan  62,7     42,7     59,9     12,0    35,4     22,7    44,8      20,9          35,4       18,0

Türkiye 76,5     52,0     52,2      27,3    51,1     41,7    48,4      17,9          51,1       34,0

‹fiÇ‹LER ‹Ç‹N BÜTÇE 
Hükümet bütçesi, “malî disiplin” ve “yap›sal reformlar” söylemleriyle a¤›r bir
bask› alt›na al›nm›flt›r. “Malî disiplin” ifadesiyle kastedilen “gelir art›r›c› – har-
cama azalt›c› politikalar”, “yap›sal reform” ifadesiyle kastedilen ise, devletin
küçültülmesi ve özellefltirmelerdir. 
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Tüm bu uygulamalar›n ise, “ülkenin ihtiyaçlar›” göz önünde tutularak yap›l-
d›¤› fleklinde, do¤rusu biraz piflkince bir yaklafl›mla meflrulaflt›r›lma yoluna
gidildi¤i görülmektedir. Oysa ne kastedildi¤i biçimi ile malî disiplinde ne de
özellefltirmelerde ülkenin ve emekçi s›n›f›n bir ç›kar› vard›r; söz konusu uy-
gulamalarla özel kesime do¤rudan bir kaynak aktar›m›nda bulunulmaktad›r.
Son yirmi y›ld›r bütçenin a¤›rl›kl› olarak borçlanma yoluyla finanse edilmesi-
nin bu nedenle oldu¤u söylenebilir.

Bütçenin üzerindeki borç yükü o kadar büyük ki, tahvil ve bono yoluyla ya-
p›lan yeni borçlanmalar büyük oranda, borçlar›n anaparalar›n›n ve faizlerinin
ödenmesinde kullan›lmaktad›r. Hükümetin borç istatistiklerine bakacak
olursak, 2007 y›l› Eylül ay› itibariyle Merkezi Yönetim Borç Stoku toplam
341,5 Milyar YTL’dir. Bir baflka deyiflle, 2007 y›l› tahmini milli gelirin yüzde
54’ü oran›nda hükümetin ifl alemine borcu vard›r. Bu borç stokunun 258,2
Miyar YTL’sini iç borçlar, 83,2 Milyar YTL’sini de d›fl borçlar oluflturmaktad›r.
Bilindi¤i gibi, devlet borçlanmas›n›n esas araçlar›, devlet tahvili ve hazine bo-
nolar›d›r. Hazine’nin aç›klad›¤› verilerden 258,2 Milyar YTL de¤erindeki iç
borçlar›n al›c›lar›na göre nas›l da¤›ld›¤›n› bilmek mümkün. Devlet ka¤›tlar›n›n
büyük oranda özel sektörün elinde oldu¤u afla¤›daki tablodan da görülebi-
lir. Bir baflka deyiflle, iç borç stokunun yüzde 73’ünü özel sektör elinde tu-
tarken, yüzde 27’si kamu kurumlar› taraf›ndan üstlenilmifltir. Hemen belirt-
mekte fayda var, bir kamu kurumu olarak ‹flsizlik Sigortas› Fonu, tek bafl›na
iç borç stokunun yüzde 11’ini elinde tutmaktad›r.

Tablo 11: ‹ç Borçlar›n Al›c›lara Göre Da¤›l›m› 

2007 Eylül Milyon YTL Milyon ABD $ (yüzde )
Toplam 258,2 213,3 100
Kamu 69,8 57,7 27
Özel 188,4 155,7 73

‹ç borç stokunun yüzde 73’ünü elinde tutan özel sektörün s›n›rl› say›daki
banka ve firmalardan olufltu¤u bilinen bir gerçek. 2007 y›l›nda Hazine tara-
f›ndan yap›lan tahvil ve bono ihraçlar›n›n sadece yüzde 15’i resmi kurumlar
taraf›ndan sat›n al›n›rken geri kalan› bankalar, özel sektör firmalar› ve flah›s-
lar taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r. Kuflkusuz burada en büyük pay bankalara ait-
tir. Bankalar 2007 y›l› içinde ihraç edilen tahvil ve bonolar›n yüzde 80’ini sa-
t›n alm›flt›r.
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Sermaye sahiplerinin bütçeyle olan münasebeti iki yönlüdür: bir taraftan ge-
lir sa¤layan bir kurulufl olarak vergi yoluyla bütçeye katk›da bulunurken, di-
¤er taraftan, borç veren bir kurulufl olarak bütçeden nemalan›rlar. Sözkonu-
su iliflkide bütçeden özel sektöre yap›lan net transferleri gözlemlemenin en
iyi yolu, firmalar›n bütçeye kurumlar vergisi yoluyla yapt›¤› katk› ile faiz öde-
meleri yoluyla bütçeden el koyduklar›n› karfl›laflt›rmakt›r.

Uzun y›llardan beri Türkiye sermaye kesimleri bir koyduklar› bütçeden faiz
ödemeleri yoluyla kat be kat fazlas›n› almaktad›rlar. Y›llara göre banka ve fir-
malar›n kurumlar vergisi ödemeleri ile faizden elde ettikleri gelirler farkl›l›klar
göstermektedir. Bir kriz y›l› olan 2001 y›l›nda, sermaye kesimi bir koyup 11 ge-
ri al›rken, 2007 y›l›nda bu oran biraz olsun gerilemifltir. Afla¤›daki grafikte de
görüldü¤ü gibi, 2007 y›l›nda sermayedarlar›n bütçeden ald›klar›, koyduklar›n›n
neredeyse 5 kat›d›r. Kuflkusuz bunun arkas›ndaki sebeplerden bir tanesi faiz
gelirlerinin vergilendirilmemifl olmas›d›r. Devlet, 2007 y›l›nda y›ll›k 390.000 YTL
(390 milyar TL) hazine bonosu faiz gelirini vergiden muaf tutmaktad›r. Bunun
anlam› fludur: 2007 y›l›nda Devlet ‹ç Borçlanma Senetlerinin ortalama yüzde 17
kazanç sa¤lad›¤› düflünülürse, 390.000 YTL faiz kazanc›n›n sa¤lanabilmesi için
kaba bir hesapla 2 milyon 300 bin YTL’lik (2 trilyon 300 milyar TL) bir yat›r›m›n
yap›lmas› gerekmektedir. K›sacas› bu büyüklü¤ün alt›nda devlet ka¤›tlar›na
yap›lan tüm yat›r›mlar vergiden muaf tutulmaktad›r.

Sonuç olarak, bütçenin toplumsal s›n›flar aras›ndaki gelir da¤›l›m›n› bozucu
yönde etki yapt›¤› ve burjuvaziye aç›ktan bir kaynak aktar›m› yap›ld›¤› so-
nucu rahatl›kla ç›kart›labilir. Devlet bütçe üzerinden bir rant yaratm›flt›r ve
özel kesim de bundan yararlanmaktad›r. Zaten bu durum büyük firmalar›n
bilançolar›ndan da gözlenmektedir. Türkiye'deki büyük firmalar›n büyük ço-
¤unlu¤u kârlar›n›n büyük bir k›sm›n› faaliyet d›fl› gelirlerden yani faiz ve rant
gelirlerinden sa¤lamaktad›r. Ancak son y›llardaki geliflmeler, bu rant kap›s›n-
dan sadece yerli firmalar›n de¤il ayn› zamanda yabanc› giriflimcilerin de ka-
zand›¤›n› göstermektedir. Zaten yabanc› sermaye giriflinin nedenlerinden bir
tanesi de k›sa vadede büyük bir getiri sa¤layan devlet ka¤›tlar›n›n al›nmas›-
d›r. Ancak bu konudaki daha önemli bir gösterge, Türkiye'deki banka sahip-
leri profilinin son y›llarda de¤iflmifl olmas›d›r. Garanti Bankas›’n›n, Türk Tica-
ret Bankas›’n›n ve Demirbank’›n devral›nmas› ve Akbank'›n hisselerinin pay-
lafl›lmas› yabanc› sermayenin de art›k yurtiçinde önemli bir ekonomik aktör
oldu¤unu göstermektedir. K›sacas›, devletin yaratt›¤› rant art›k küresellefl-
mifltir denilebilir.
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BORÇ ÖDEMELER‹ ‹Ç‹N NELERDEN VAZGEÇ‹LD‹? 
Son y›llarda düflüfl e¤ilimi göstermifl olsa da bütçeden faiz ödemelerine
giden pay hala bütçenin en büyük kalemini oluflturmaktad›r. Gelir da¤›-
l›m›n›n en önemli araçlar›ndan bir tanesi olan bütçe harcamalar›na bak›l-
d›¤›nda, 2000’li y›llar boyunca rantiye kesimlerine kaynak aktar›ld›¤›
aç›kça görülüyor. Bütçe harcamalar›n›n üçte birinden fazlas› hala faiz
ödemelerine gitmektedir. Say›lar›n gösterdi¤i bir baflka gerçek ise her se-
ne e¤itim, sa¤l›k ve sosyal güvenlikten feragat edilerek ödenen borçla-
r›n, azalmak bir yana artmaya devam etmifl olmas›d›r. Krizin gerçekleflti-
¤i 2001 y›l›nda iç borç stoku 122 Milyar YTL civar›nda iken 2007 y›l› Tem-
muz ay› itibariyle iç borç stoku 258 Milyar YTL’ye ulaflm›flt›r. Bir baflka
deyiflle, ödenen onca faize ra¤men borç miktar› iki kat›na ç›km›flt›r. Bu
nedenden olsa gerek, faiz d›fl› fazla bütçenin dokunulmaz tek kalemidir.
Devlet, bütün çal›flanlar›n›n ücretlerinden ve sosyal harcamalardan fera-
gat edebilir, fakat borç faizlerinin ödemesinden asla.

Yukar›da verilen say›lar›n Türkiye’ye kaybettirdiklerini anlamak için, 2000-
2007 y›llar› aras›nda bütçeden yap›lan faiz ödemelerinin, y›ll›k mevduat faiz
oranlar› dikkate al›narak hesaplanan 2007 y›l› güncel de¤eri 1 Trilyon 265
Milyar YTL’dir. Bir baflka deyiflle, bütçeden borç ödemelerine giden para,
borç ödemeleri yerine Türkiye’deki bir bankaya yat›r›lm›fl olsayd›; 7 y›l›n so-
nunda bu para 1 Trilyon 265 Milyar YTL olacakt›.

Kurumlar›n Bütçeye Yapt›klar› Katk› ve Bütçeden Faiz Ödemeleri
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Ortaya ç›kan bu büyük say›n›n 2007 y›l› itibariyle anlam› fludur:

● 2007 y›l› tahmini milli hâs›lan›n iki kat›d›r. 

● Yine 2007 y›l› toplam bütçe harcamalar›n›n ise 6 kat›d›r. 

● Sözkonusu mebla¤ ile 20 milyon iflsize 9 y›l asgari ücret verilebilir. 

● 150 yatakl› ve tam teflekküllü 29 bin tane hastane yap›labilir. 

● 24 derslikli, spor salonu ve laboratuarlar› bulunan 290 bin okul ya-
p›labilirdi.

● Türkiye’nin son y›llarda özellefltirdi¤i kurumlardan Türk Telekom’dan 156
tane ve Tüprafl’tan 248 tane al›nabilir.

● 6 milyon 700 bin kifliye istihdam yaratabilecek yat›r›m yap›labilir. 

Yukar›da say›lanlar son 7 y›lda Türkiye’de hükümetler taraf›ndan sürdürülen
maliye politikalar›n›n bedelidir. ‹ç borç stokunun artmaya devam etti¤i bir
dönemde, sürdürülen bu politikan›n sonuçlar› yukar›da belirtilenler ›fl›¤›nda
bir defa daha düflünülmelidir.

Bütçeden sermaye kesimine yap›lan aktar›m›n tek yolu harcamalar de¤ildir,
bütçe gelirlerinin oluflumu da bu aktar›ma yol açabilir. Kâr, faiz ve rant gibi
sermaye gelirlerinin vergilendirilmemesi veya bu vergi oranlar›nda indirime
gidilmesi de bir çeflit aktar›m anlam›na gelir. Örne¤in, yüzde 30 olan kurum-
lar vergisinin yüzde 20’ye indirilmesi bu türden bir sermaye aktar›m›na ör-
nektir. Hatta sermaye gelirlerinin yeterli bir denetime tabi tutulmamas› da
bu yöntemlerden say›labilir.

Tablo 12: ‹malat Sanayii Faaliyet Gruplar›n›n ve Asgari Ücretlilerin 
2005 Y›l›nda Ödedikleri Gelir Vergisi Ortalamalar›

Asgari Ücretli 4.106.323 3.214.758.150 782,88

Tüm Mükellefler 
(‹flletme Sahibi) 479.068 595.219.171 1.242,45

‹flçi – Brüt geliri 
700 YTL 1.260,00

Kaynak: Gelirler Genel Müdürlü¤ü

Faaliyet Gruplar› Mükellef Say›s›
Ödenmesi
Gereken Vergi

Ortalama 
Ödenen Vergi
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Yukar›daki tablodan sermaye sahiplerinin denetime tabi tutulmad›¤› aç›kl›k-
la görülebilir. Türkiye’deki 479 bin iflletme sahibinin ödedi¤i vergiler asgari
ücretlilerin ödedi¤i vergilerin bile çok alt›ndad›r. Sermaye sahibi kesimlerin
ortalama ödedi¤i vergi brüt 700 YTL alan bir iflçiden daha azd›r. Bu nedenle,
vergi istatistiklerinden flu sonucu ç›karmak mümkündür: gelirden al›nan ver-
giler kâr, faiz ve rant kazanç sahipleri taraf›ndan de¤il büyük oranda ücretli-
ler taraf›ndan ödenmektedir.

Sermaye kesimlerini vergilendirmekten kaç›nan hükümetler, bütçe gelirleri-
nin oluflumunda tüketimden al›nan vergilere yönelmektedirler. Zaten hâli-
haz›rdaki vergilerin büyük ço¤unlu¤u sat›n al›nan mal ve hizmetlerle bera-
ber ödenmektedir. Örne¤in KDV, ÖTV, ATV, Ö‹V, MTV Türkiye’deki dolayl› ver-
gilerden baz›lar›d›r.

Dolayl› vergi say›s›n›n yüksek olmas›, vergi disiplinin ve yayg›nl›¤›n›n sa¤la-
namad›¤› ülkelere özgü bir durumdur. Kuflkusuz bunun ard›ndaki sebep ye-
terli personel ve donan›ma sahip olmamak de¤il, hükümetlerin sermaye sa-
hipleri lehine bilinçli bir tercihidir. Türkiye’deki vergi istatistikleri de bu duru-
mu do¤rulamaktad›r. 2006 y›l›nda bütçe sistemindeki vergilerin yüzde 71,9’u
dahilde ve ithalatta al›nan KDV ve ÖTV gibi dolayl› vergilerden oluflurken,
yüzde 28’i gelirden al›nan vergilerdir. Örne¤in bu nedenle, OECD ülkeleri için-
de toplam vergiler içinde dolayl› vergilerin pay›n›n en büyük oldu¤u ülkeler
s›ras›yla Meksika ve Türkiye’dir. Mal ve hizmetlerden al›nan dolayl› vergiler
de giderek artan paylar› ile emekçiler ve halk üzerinde a¤›r bir yüke dönü-
flüyor. Tüketim üzerinden al›nan bu vergiler, Türkiye’de tüketimin yüzde
60’›n› yapan alt gelir gruplar›nca üstleniliyor ve ödeniyor. Afla¤›daki tablo,
Türkiye’nin vergi yap›s›ndaki bozuklu¤u aç›kl›kla yans›tmaktad›r. OECD ve AB
ülkelerinde istikrarl› ve kal›c› bir yap›yla tüketim vergilerinin oran› y›llardan
beri yüzde 30 civar›nda iken Türkiye’de tüketim vergilerinin oran› gittikçe
artmaktad›r.

Tablo 13: Tüketim Vergilerinin Toplam Vergi Gelirleri ‹çindeki Pay›

1990 1995 2000 2003 2004
Türkiye 27,4 37,1 40,6 46,9 47,3
OECD Toplam 30,3 30,7 30,0 30,3 30,5
AB 19 30,1 30,5 39,7 29,9 30,4

Kaynak: Gelirler Genel Müdürlü¤ü
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DEVLET SOSYAL GÜVENL‹⁄E KAYNAK AKTARMAK ZORUNDADIR
‹lk defa 1961 y›l›nda cumhuriyetin niteliklerini tan›mlamak amac›yla “sosyal
devlet” ifadesi Anayasada yer ald›. Daha sonra ayn› ifade 1982 y›l› anayasa-
s›n›n ikinci maddesinde korundu. Bu maddeye göre “Türkiye Cumhuriyeti…
sosyal bir hukuk devletidir”. Bu ifadenin içeri¤i daha sonraki y›llarda Anaya-
sa Mahkemesi’nin kararlar›yla aç›klanm›flt›r. Örne¤in, 1988 y›l›nda Anayasa
Mahkemesi’nin ald›¤› karara göre “Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler
karfl›s›nda koruyarak gerçek eflitli¤i yani sosyal adaleti ve toplumsal denge-
yi sa¤lamakla yükümlü devlet demektir… Hukuk devletinin amaç edindi¤i
kiflinin korunmas›, toplumda sosyal güvenli¤in ve sosyal adaletin sa¤lanma-
s› yoluyla gerçeklefltirilebilir... Anayasa’n›n Cumhuriyetin nitelikleri aras›nda
yer verdi¤i sosyal hukuk devletinin dayanaklar›ndan birini oluflturan sosyal
güvenlik kavram›n›n içerdi¤i temel esas ve ilkeler uyar›nca toplumda yoksul
ve muhtaç insanlara Devletçe yard›m edilerek onlara insan onuruna yarafl›r
asgarî yaflam düzeyi sa¤lanmas›, böylece, sosyal adaletin ve sosyal devlet il-
kelerinin gerçekleflmesine elveriflli ortam›n yarat›lmas› gerekir” (23) . 

Yukar›da da aç›kça belirtildi¤i gibi, yafllanarak ya da sa¤l›k sorunlar› nede-
niyle ifl yaflam›n›n d›fl›na düflenler, di¤er baflka nedenlerden dolay› herhan-
gi bir gelirden yoksun kalanlar için insan onuruna yarafl›r asgari bir yaflam
düzeyi sa¤lamak devletin görevidir ve bu görev, Anayasa taraf›ndan güven-
ce alt›na al›nm›flt›r.

Sosyal devlet tan›m›na uygun olarak bütçenin, ulusal gelirin nüfusa dengeli
da¤›l›m›ndan sorumlu oldu¤u söylenebilir. Gelirin yeniden da¤›t›m›, bütçe-
den yap›lan harcamalar ve vergiler arac›l›¤› ile toplumsal kesimler aras›nda
kaynak aktar›m› yap›larak sa¤lanabilir. Devlet, bir kesimde oluflan fazlay›
vergilerle toplayarak, harcama politikalar› ile yeniden da¤›tma görevini üst-
lenir. Ancak, Türkiye’de bütçe göstergeleri devletin sosyal görevlerini yerine
getirmedi¤ini göstermektedir. Yukar›da da belirtildi¤i gibi, sermaye ve finans
kesiminin elde etti¤i kâr, faiz ve rant gelirleri vergilendirilmezken; di¤er ta-
raftan bütçe harcamalar› da çal›flan ve yoksul kesimler için yap›lmamakta-
d›r. Bu nedenle, Türkiye’de bütçe, gelir da¤›l›m›n› dengeleyen bir araç olmak-
tan çok sermaye ve tefeci finans kesimine gelir transferinin bir arac› duru-
mundad›r.

Bir devletin sosyal devlet kategorisinde say›labilmesi için ilk elden bak›lacak
gösterge, o devletin bütçesinden sosyal güvenlik harcamalar›na ay›rd›¤› pay-
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d›r. Son y›llarda alt› oyulmaya çal›fl›lsa da, bu konuda referans al›nacak ülke-
ler sosyal devletin befli¤i AB ülkeleridir. Türkiye ve 25 AB ülke bütçesinin
fonksiyonel da¤›l›m› afla¤›daki tablodan görülebilir. Bu tablodan da anlafl›la-
bilece¤i gibi Türkiye sosyal güvenlik ve sosyal yard›m hizmetleri konusunda

AB ülkelerinin oldukça gerisindedir. AB ülkeleri bütçelerinin ortalama yüzde
40’›n› yafll›l›k, malullük ve iflsizlik gibi sosyal nedenlerden harcarken, Türki-
ye bütçesinin sadece yüzde 15’ini bu alana ay›rmaktad›r. AB ve Türkiye büt-
çeleri aras›ndaki bir di¤er fark sa¤l›k harcamalar› nedeniyle oluflmaktad›r.

Türkiye bütçesinin sadece yüzde 5,2’sini sa¤l›¤a ay›r›rken AB ülkeleri ortala-
ma yüzde 13,8’ini ay›rmaktad›r. Sosyal güvenlik ve sa¤l›k harcamalar› bera-
ber düflünüldü¤ünde, AB ülkeleri bütçelerinin yar›s›ndan fazlas›n› bu alana
ay›r›rken, Türkiye ancak beflte birini ay›rmaktad›r.

Tablo 14: Türkiye ve AB’de Bütçenin Fonksiyonel Da¤›l›m› 

Türkiye (2006) AB 25 (2005)

Bütçe GSY‹H Bütçe GSY‹H

1. Genel Kamu Hizmetleri 39,5 12,8 14,0 6,6

(Faiz Harcamalar›) 25,8 8,3 5,7 2,7

(Faiz D›fl› Genel Kamu Hizmetleri) 13,7 4,4 8,3 3,9

2. Savunma Hizmetleri 6,5 2,1 3,4 1,6

3. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 5,9 1,9 3,8 1,8

4. Ekonomik ‹fller ve Hizmetler 11,9 3,8 7,9 3,7

5. Çevre Koruma Hizmetleri 0,1 0,0 1,5 0,7

6. ‹skân ve Toplum Refah› Hizmetleri 2,2 0,7 2,1 1,0

7. Sa¤l›k Hizmetleri 5,2 1,7 13,8 6,5

8. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1,6 0,5 2,1 1,0

9. E¤itim Hizmetleri 12,5 4,0 11,3 5,3

10. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard›m Hizmetleri 14,7 4,7 40,0 18,8

TOPLAM 100,0 32,3 100,0 47,0

Kaynak: DPT, Eurostat

Bütçenin Fonksiyonel Da¤›l›m›
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Say›larla aç›kça dile gelen gerçe¤e karfl›n, baz› çevreler ve yay›n organlar›
bütçenin di¤er harcama kalemlerini görmezden gelerek, devletin sosyal gö-
revleri kapsam›nda olan sosyal güvenlik ve sosyal yard›m hizmetlerine yap-
t›¤› harcamalar› “karadelik” olarak adland›rmaktad›rlar. Bir tarafta, 2007 y›l›n-
da bütçenin yüzde 34’üne el koyan bir avuç finansal sermaye az›nl›¤› varken
di¤er tarafta, bütçenin yüzde 14,7’sinden yararlanan nüfusun yüzde 90’›n›n
yararland›¤› sosyal güvenlik sistemi bulunmaktad›r. Bir sosyal devlette büt-
çenin asli görevlerinden biri kendi vatandafllar›n›n toplumsal güvencesi ol-
mak de¤ilse nedir? Bu konuda dikkat çekici olan nokta fludur: Avrupa ülke-
leri bütçelerinin yüzde 40’›n› sosyal güvenli¤e aktar›rken bunu “karadelik” ve
“aç›k” olarak adland›rmamakta, sosyal devletin bir görevi olarak nitelemek-
tedirler.

Oysa Türkiye’de bütçenin esas pay›n› faiz ödemeleri oluflturmaktad›r. Bu ne-
denle, AB ile yap›lan bütçe karfl›laflt›rmas›nda göze çarpan ikinci nokta, büt-
çeden faiz ödemelerine ayr›lan payd›r. AB ülkeleri bütçelerinin ortalama
yüzde 5,7’sini borç faizi ödemelerine ay›r›rken, Türkiye bütçesinden ayr›lan
pay yüzde 25,8’dir.

Kuflkusuz bütçenin kamuoyuna böyle yans›mas›ndaki en önemli neden
devletin sosyal güvenli¤e do¤rudan katk›da bulunmamas› fakat aç›klar›n›
kapatma politikas› sürdürmesidir. Bir baflka deyiflle, devlet primler yoluyla
sosyal güvenli¤i daha bafltan desteklemek yerine, sosyal güvenlik sistemi
aç›k verdikten sonra sisteme destek sunmaktad›r. Dolay›s›yla, devletin ana-
yasa taraf›ndan karar alt›na al›nm›fl bir görevi yük gibi görünmektedir. Oysa
tüm AB ülkeleri primler yoluyla sosyal güvenli¤e katk›da bulunurken, Türki-
ye’de böyle bir düzenleme henüz mevcut de¤ildir.

Tablo 15: Sosyal Güvenlik Sitemine Taraflar›n Katk›s› 

Türkiye AB-25

Devlet Katk›s› - 37,3

‹flveren Katk›s› 49,8 38,6

‹flçi Katk›s› 35,5 20,9

Di¤er 14,7 3,2
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AB ülkelerinde devletler sosyal güvenlik sisteminin finansman›n›n üçte birin-
den fazlas›n› üstlenmektedir. ‹flverenler de ayn› oranda sisteme katk›da bu-
lunmaktalar. Tüm bunlar›n yan›nda Türkiye aç›s›ndan ilginç olan nokta, dev-
letin sisteme katk› yapmazken, iflverenlerin sisteme yapt›¤› katk›n›n azalt›l-
mas›n›n planlanmas›d›r. Bir baflka deyiflle, sistemin daha fazla aç›k vermesi-
nin yollar› aç›lmaktad›r. Tüm gerçekler ortada iken 58 milyon vatandafl›m›-
z›n yararland›¤› bir sistem için sonu düflünülmeyen iddialarda ve planlarda
bulunulmas› anlafl›l›r de¤ildir. 

D‹PNOTLAR:

(22) Sönmez Mustafa, 2005, Türkiye ‹hracat›n›n ‹thalata Ba¤›ml›l›¤› 2000-2004. 

(23) Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi: Say› 24, s.451-452 (vurgular taraf›m›zdan yap›lm›flt›r)
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ANAYASA

YEN‹ ANAYASA ÇALIfiMALARI
Seçimlerden hemen sonra AKP iktidar›n›n bafllatt›¤› Anayasa tart›flmas› ülke
gündemine oturdu. AKP’nin bir grup anayasa profesörüne haz›rlatt›¤› Anaya-
sa tasla¤› ciddi tart›flmalar yaratm›flt›r. Bunun üzerine, y›llardan bu yana “12
Eylül zincirlerinden kurtulal›m” kampanyalar› örgütleyen, demokratik bir
anayasa yap›lmas› taleplerini dile getiren Konfederasyonumuz D‹SK, ortak
mücadele hedeflerinde bulufltu¤u dost örgütler KESK, TMMOB, TTB, TÜRMOB,
T. Difl Hekimleri Birli¤i ve T. Eczac›lar› Birli¤i ile birlikte “Özgür-Demokratik-
Sosyal-Eflitlikçi bir Anayasa”, “Özgür Bir Türkiye Yolunda YEN‹ ANAYASA” tar-
t›flmas›n›n bafllat›lmas› do¤rultusunda bir platform oluflturmufltur.

Oluflturulan bu platform ülkemizin seçkin hukukçular› ve bilim insanlar›;
Prof. Dr. ‹brahim Ö. KABO⁄LU (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Proje
Sorumlusu), Prof. Dr. Y›lmaz AL‹EFEND‹O⁄LU (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi, AYM Emekli Üyesi), Prof. Dr. A. Ülkü AZRAK (Maltepe Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi), Prof. Dr. ‹oanna KUÇURAD‹ (Maltepe Üniversitesi, Felsefe Kuru-
mu Baflkan›), Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ (TODA‹E), Doç. Dr. Sultan TAHMAZO⁄LU
ÜZELTÜRK (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Doç. Dr. Sibel ‹NCEO⁄LU
(Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Doç. Dr. Sevtap YOKUfi (Kocaeli Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi), Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI (‹TÜ ‹flletme Fakültesi), Yrd.
Doç. Dr. Abdullah SEZER (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Av. Dr. Tun-
cer ÖZYAVUZ (Avukat, ‹stanbul Barosu), Av. Fikret ‹LK‹Z (Avukat, ‹stanbul Ba-
rosu) ve kat›l›mc› kurulufl temsilcileri, Av. Nurten Ça¤lar YAKIfi (TMMOB), Av.
Ziynet ÖZÇEL‹K (TTB), Av. Oya AYDIN (KESK), Av. Necdet OKCAN’dan (D‹SK) olu-
flan bir Uzmanlar Kurulu ile yeni anayasa tart›flmalar›na güçlü bir müdahale
hedeflemifltir.

Yeni Anayasa çal›flmalar›n›n en belirgin karakteristi¤i 12 Eylül 1980 askeri
darbesi sonras› oluflturulan Anayasa ve bu Anayasa’n›n korudu¤u darbeci
zihniyetle hesaplaflma olacakt›r. Zira 12 Eylül’de Türkiye’ye bir deli gömle¤i
giydirilmifltir. Bütün mesele bu deli gömle¤inden nas›l kurtulaca¤›m›zd›r. Bu-
gün bask›lar›n, yasaklar›n, siyasal gericili¤in, ›rkç›l›¤›n, her çeflit milliyetçili¤in
yükselmesinin ard›nda 12 Eylül anlay›fl› ve 12 Eylül Anayasas› vard›r. Demok-
ratlar, ilericiler, bugüne dek bu gerici –yasakç›– Türkiye’nin gelifliminin önü-
nü t›kayan 12 Eylül Anayasas›’n›n de¤ifltirilmesi için mücadele etmifllerdir.
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Bugün nihayet bu anayasan›n de¤ifltirilmesi konusu Türkiye’nin gündemine
eskiye oranla daha fazla tafl›nm›flt›r ve de¤ifltirilmesi umudu dünden daha
fazlad›r.

Eme¤in kazan›mlar›n›, Türkiye’nin demokratikleflmesini, iflyerinde, sendika-
da, siyasal partilerde, devlet yönetiminde demokrasinin ifllerlik kazanmas›n›;
eflitli¤i, özgürlü¤ü, toplumun her alan›nda örgütlenme özgürlü¤ünü hedefle-
yen ça¤dafl ve demokratik yeni bir anayasa öncelikle bizim talebimizdir.

I. N‹Ç‹N YEN‹ B‹R ANAYASA?
1982 Anayasas› ola¤anüstü ortam ve koflullarda, hatta askeri yönetim alt›n-
da, Türkiye toplumunun varl›¤›n› hep ayn› ortamda sürdürece¤i zihniyetiyle
haz›rland›. Ne var ki, yürürlü¤e giriflinin üzerinden sadece befl y›l geçtikten
sonra de¤ifltirilmeye bafllad› ve yirmi y›l boyunca sürekli gözden geçirildi. Bu
süreçte kuflkusuz baz› ilerlemeler sa¤land›, ancak 1982 Anayasas›’n›n yap›l›-
fl›nda hakim olan felsefe, iç çeliflkileri ve kurumlar aras› dengeleri bozan
özelli¤i silinemedi.

1982’den bu yana geçen zaman diliminde ülkemiz nüfus yap›s›, köy-kent
iliflkisi, ekonomik sektörler aras› denge, e¤itim düzeyi baflta gelmek üzere,
çok yönlü de¤iflikliklere u¤rad›; adeta kabuk de¤ifltirdi. Bu arada de¤iflen
dünya koflullar› ba¤lam›nda Türkiye, gerek kendi co¤rafyas›nda ve Avrupa
ile iliflkilerinde, gerekse uluslararas› iliflkilerinde içe kapal›l›¤› aflt›. Ayr›ca,
anayasac›l›¤›n anlam ve kapsam› de¤iflti. Özetle, geliflen dünyaya uyarlanma
ve de¤iflen anayasac›l›k hareketlerini içsellefltirme ere¤inde toplumun önü-
nü açmak amac›yla, Anayasa yenilenmelidir.

II. “YEN‹”L‹⁄‹N ANLAMI NED‹R?
Anayasa, kurallar, kurumlar ve denge mekanizmalar› aç›s›ndan “yeni” olma-
l›d›r.

Anayasa, bir özgürlük tekni¤i oldu¤una göre, önce hak ve özgürlükleri dü-
zenlemeli, sonra bunlar› güvence alt›na alacak biçimde devlet organlar›n› ya-
p›land›rmal›d›r. Bu yenilikler zincirinde, kalk›fl noktas› olarak “insan” al›nma-
l›, devlet ise insan ve toplum hizmeti hedefinde örgütlenmelidir. Yeni hakla-
r› mevcut olanlarla uyumlu birliktelik içerisinde anayasalaflt›rmak kadar, ye-
ni güvence ilkelerini tan›mak ve onlar› koruyucu-ilerletici mekanizma ve ku-
rumlar› öngörmek gerekir.
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Devlet organlar› hukuk devletinin vazgeçilmez koflulu olan erkler ayr›l›¤› ›fl›¤›n-
da yeniden ve dengeli bir flekilde yap›land›r›lmal›; yarg› aç›s›ndan; sadece ba-
¤›ms›zl›k ve tarafs›zl›k üzerine konulacak kurallarla yetinilmemeli, “âdil yarg›-
lanma hakk›”n›n gerçekleflmesi ere¤inde yeniden yap›lanmaya gidilmelidir.

Ça¤›m›z›n hukuk devletlerinin vazgeçilmez kurumlar› olan uzman-özerk de-
netim birimleri, anayasal statüye kavuflturulmal›d›r.

Kamu yönetiminde; merkezî yap›lanma karfl›s›nda, yerel yönetimler de -Av-
rupa devletlerinde oldu¤u gibi- birer demokrasi mekân› ve merkezî otorite-
yi dengeleyici güç fleklinde yeniden yap›land›r›lmal›d›r.

Do¤a/çevre tahribat›n› önlemek amac›yla, devlet-özel sermaye-yurttafl faali-
yetleri s›n›rlanmal›, anayasal düzlemde yeni kurallar, kurumlar ve baflvuru
yollar› öngörülmelidir.

Yar›-do¤rudan demokrasi mekanizmalar›, sivil toplum-siyasal toplum den-
gesini sa¤lamak amac›yla öngörülmelidir.

III. YEN‹ ANAYASA, HANG‹ ‹LKELERE DAYANMALIDIR?
Önceli¤i insan haklar› olmas› gereken yeni Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin
vazgeçilmez nitelikleri olan demokratik, lâik, sosyal ve hukuk devleti özel-
liklerini yans›tmal›d›r. Bu bak›fl aç›s›nda, s›ralama flu flekilde olmal›d›r: ‹lkin,
insan hak ve özgürlükleri, sonra bunlar› güvence alt›na alan bir siyasal yap›
yarat›lmal›d›r. Ancak, her iki alan için varl›k ortam›n› oluflturan ülkenin ken-
disi de (çevre/do¤a), anayasal koruma alt›na al›nmal›d›r.

BAfiLANGIÇ VE GENEL ESASLAR, EVRENSELL‹⁄‹ YANSITMALIDIR
● Bafllang›ç k›sm›; elden geldi¤ince k›sa ve özlü olmal›, toplumun tüm fark-
l›l›klar›n› kucaklay›c›, ortaya koydu¤u hedefe yönlendirici biçimde, “Biz Ana-
dolu uygarl›klar›n›n mirasç›s› ve Atatürk’ün gösterdi¤i ça¤dafl uygarl›k düze-
yine ulaflma ere¤inde birleflmifl Türkiye Cumhuriyeti yurttafllar› olarak, ... bu
Anayasa’y› haz›rlad›k” gibi bir formülle bafllamal›d›r.

● Bafllang›ç, toplumu gelece¤e yönelik hedeflerde birlefltirici ve bütünleflti-
rici temennilerle s›n›rl›, Anayasa’ya “toplum sözleflmesi” olma niteli¤ini ka-
zand›racak bir içeri¤e sahip olmal›d›r.

● Cumhuriyet’in temel ilkeleri düzenlenirken, herhangi bir mu¤lâkl›¤a mey-
dan vermeyecek, aç›k hukukî kavramlar tercih edilmelidir.
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● Egemenli¤in kullan›lmas›na iliflkin düzenlemede Türkiye’nin taraf oldu¤u
insan haklar› sözleflmeleri ve bu alanda uluslararas› kurulufllara üyelikten
kaynaklanan yükümlülükleri, iç dinamikleri ve co¤rafi konumu da dikkate
al›nmal›d›r.

● Uluslararas› insan haklar› hukuku ile ulusal hukuk aras›nda bir çat›flma ol-
du¤unda, uluslararas› insan haklar› hukukunun üstünlü¤ü aç›kça vurgulan-
mal›d›r. Böylece hukuk devleti, iç bar›fla katk›s› yan›nda; “ulus-devlet”in mil-
liyetçi saplant›lardan s›yr›larak yeniden yorumlanmas›n› sa¤layan bir çat›
olarak tasarlanabilir.

● Ayr›mc› düzenleme ve uygulamalara yol açan “cinsel yönelim, cinsel kim-
lik, aile sorumluluklar›, medenî durum, yafl, engelli olma” gibi yeni nedenler
de, ayr›mc›l›k yasaklar› aras›nda say›lmal›d›r. Kad›n haklar›n›n gerçeklefltiril-
mesine yönelik “pozitif ayr›mc›l›k” ilkesi aç›kça yaz›lmal›d›r. Eflitli¤i; siyasal,
sosyal ve ekonomik yönleri ile tüm alanlarda gerçeklefltirmek amac›yla,
devlet özel ve olumlu önlemler almakla yükümlü k›l›nmal›d›r.

HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER, UYUMLU B‹R BÜTÜNLÜK ‹Ç‹NDE
DÜZENLENMEL‹D‹R
Hak ve özgürlükler, sürekli geniflleyen ve yenilenen de¤erler sistemi olarak,
soyut insan›n özgürlü¤ü yan›nda, toplumsal ortam ve koflullardaki konumu-
nu da dikkate almal›d›r. Buna, yaflanan çevre boyutu da eklenerek, insan
haklar› bir bütün olarak tan›nmal› ve güvence alt›na al›nmal›d›r. ‹nsan hak-
lar›n›n bölünmezli¤i ve bütünselli¤i ilkesinin gere¤i olarak, uluslararas› ölçek-
te geçerli güvence ölçütleri ile Türkiye’nin onaylam›fl oldu¤u veya onayla-
makta gecikti¤i insan haklar› belgelerinin gerekleri -bunlar aras›nda ayr›m
yapmaks›z›n- Anayasa’ya yans›t›lmal›d›r. Evrimci yaklafl›m ›fl›¤›nda, I, II ve III.
kuflak hak ve özgürlükler uyumlu ve dengeli bir bütünlük içerisinde tan›n-
mal›d›r. Düzenleme ve s›n›rlamalar, ilgili hak veya özgürlü¤ün niteli¤ine gö-
re farkl›laflt›r›lmal›d›r.

1. Kifli Özgürlükleri ve Siyasal Haklar (I. kuflak)
● Yaflam hakk›n›n dokunulmazl›¤› ›fl›¤›nda, kifli özgürlü¤ü ve güvenli¤i pe-
kifltirilmeli; düflünce ve örgütlenme özgürlükleri, demokratik toplumun vaz-
geçilmezleri olarak güvencelenmelidir.

● Düflünsel temelli özgürlükler ile giriflim özgürlüklerinin s›n›rlama ve yapt›-

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:13 PM  Page 71



DiSK 13. GENEL KURUL ÇALIfiMA RAPORU72

r›m rejimleri aras›ndaki dengesizlik giderilmelidir. Siyasal haklar ve toplu öz-
gürlükler üzerindeki kat› tutum terk edilmeli, kültürel haklar konusundaki
ürkeklik afl›lmal›; iktisadî sektörde ise düzen ve denetim öne ç›kmal›d›r. Bu
ba¤lamda yeni anayasa, özellikle ifade özgürlü¤ünün etkili bir biçimde kul-
lan›lmas›n› güvenceye ba¤lamal›d›r.

● Anayasan›n tüm bireylerce sahiplenilmesini sa¤lama ere¤inde, “anayasal
yurttafll›k” tan›m› yap›lmal›d›r. Böylece, “ortak kimlik belgesi” olarak alg›lan-
mas›, anayasal yurtseverlik bilincinin geliflimini de besleyebilir. Kimliklere
dayal› k›r›lmalar› aflmak için, “Türkiye Cumhuriyeti yurttafll›¤›”, kapsay›c› ve
farkl›l›klara olanak tan›y›c› biçimde düzenlenmelidir.

● Seçimlerde, temsilde adalet ilkesi güvence alt›na al›nmal›d›r. Seçilme hak-
k› bak›m›ndan, kad›n-erkek eflitli¤inin hayata geçmesini sa¤layacak nitelik-
te düzenlemeye yer verilmelidir.

● Demokratik yaflam›n vazgeçilmez örgütlerinden olan siyasi partilerin Ana-
yasal güvence ve yapt›r›mlar›, uluslararas› sözleflme ve belgeler, özellikle de
‹nsan Haklar› Avrupa Mahkemesi kararlar› do¤rultusunda düzenlenmelidir.

● Kifli özgürlükleri ve siyasal haklar konusunda, Türkiye’nin onaylad›¤› insan
haklar› sözleflme ve belgeleri asgarî standart al›nmal›; yeni anayasa yaz›m›n-
da, henüz onaylanmayan belgeler de esin kayna¤› oluflturmal›d›r.

2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar (II. kuflak)
Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar; insan haklar›ndand›r, insan haklar› bö-
lünmez bir haklar bütünü oluflturur, “etkin ve ifllevsel sosyal devlet”i gerçek-
lefltirmenin temel araçlar›d›r.

● Bu nedenle, Anayasal güvenceye al›nan haklar, liste ve içerik olarak, Ulus-
lararas› Çal›flma Örgütü’nün “temel insan haklar› sözleflmeleri”nin yan› s›ra,
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararas› Sözleflmesi ile Gözden Ge-
çirilmifl Avrupa Sosyal fiart›’na da uygun olmal›d›r. Onaylad›¤›m›z uluslarara-
s› insan haklar› sözleflmeleri, yetkili denetim organlar›n›n kararlar› ile birlik-
te temel al›nmal›d›r.

● Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara iliflkin insan haklar› sözleflmeleri de,
“usulüne göre yürürlü¤e konulmufl temel hak ve özgürlüklere iliflkin millet-
leraras› andlaflmalar” niteli¤i tafl›malar› nedeniyle, “kendili¤inden” ve “do¤ru-
dan” uygulanmas› gereken, ulusal-üstü sözleflmelerdir.
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● Devlet, bu sözleflmeler gere¤ince, sosyal adaleti uygulamada gerçeklefltir-
mek, varolan sosyal eflitsizlikleri hafifletmek ve giderek kald›rmak amac›yla,
sürekli ve kesintisiz biçimde önceki durumdan daha ileri bir düzeye ulafl›l-
mas›n› sa¤layan olumlu önlemler alma ve “somut sonuçlara ulaflma yüküm-
lülü¤ü” alt›ndad›r.

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan baz›lar›n›n somut anayasal içeri¤i
flöyle olmal›d›r:

● Çal›flma hakk›; ayn› zamanda birçok sosyal hakk› kapsayan “insanca ya-
flama”y› gerçeklefltirmek amac›yla güvenceye ba¤lanmal›d›r. Bu hak, ifl gü-
vencesini içermeli; devletin, iflsizli¤i önleyici “olumlu” ve sürekli önlemler al-
ma yükümlülü¤ü aç›kça belirtilmelidir. Hakk›n bileflenlerinden ücret, asgari
ücret ve genel olarak çal›flma koflullar›n›n, herkes için “insanca yaflama”y›
gerçeklefltirecek düzeyde olmas› öngörülmelidir.

● Sendikal haklar; hak özneleri ve içerik aç›lar›ndan güvenceye al›nmal›d›r.
Sendika, toplu ifl sözleflmeli toplu pazarl›k ve grevi de kapsayan toplu ey-
lemler haklar›, ilke olarak tüm çal›flanlar› ve ç›kar gruplar›n› kapsamal›, çal›-
flanlar›n “yasal ya da biçimsel” statüleri aras›nda ayr›m gözetilmeksizin ana-
yasal güvenceye ba¤lanmal›d›r. Hak özneleri kapsam›nda, “kamu görevlile-
ri”nin yan› s›ra örne¤in “emekliler”, “çiftçiler”, “gençler” ve “iflsizler” vb. de bu-
lunmal›d›r. Toplu ifl sözleflmeli toplu pazarl›k hakk› ile grevi de kapsayan top-
lu eylemler, uluslararas› sendikal haklar hukukunun yerleflik ilkelerine uy-
gun olarak, “devlet ad›na otorite ifllevleri yerine getiren kamu görevlileri” d›-
fl›nda tüm hak özneleri için anayasal güvenceye al›nmal›d›r. Grev hakk›, top-
lu ifl sözleflmesi imzalama süreciyle s›n›rl› tutulmamal› ve yaln›zca, “kesinti-
ye u¤rad›¤›nda halk›n tümünün ya da bir bölümünün yaflam›n›, sa¤l›¤›n› ve
güvenli¤ini tehdit eden hizmetler”de s›n›rland›r›lmal›d›r.

● Sosyal güvenlik hakk›ndan somut olarak yararlanmay› sa¤layacak her tür-
lü önlemin al›nmas›, sosyal devletin vazgeçemeyece¤i ve devredemeyece¤i
birincil yükümlülü¤üdür. Devlet, gelifltirece¤i etkin ve temelde kamusal ni-
telikli bir yönetsel örgütlenmeyle, sosyal güvenli¤in gerek kifliler, gerekse
içerik ve güvenceler yönünden kapsam›n› geniflleten ve daha ileri düzeyde
gerçeklefltiren önlemler almal›d›r.

● Sa¤l›k hakk›: yaflam hakk›n›n ayr›lmaz parças› olup, korunmas› ve geliflti-
rilmesi güvence alt›na al›nmal›d›r. Devlet, herkesin sa¤l›kl› yaflama hakk›n›n
gerçekleflmesini, eflit ve ulafl›labilir sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmas›n›
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sa¤lar ve bunun için kamu sa¤l›k kurulufllar›n› yayg›n bir biçimde kurar ve
gelifltirir. Devlet, yoksullar›n, yafll›lar›n, engellilerin, anne ve çocuklar›n, yük-
sek risk alt›nda çal›flanlar›n ileri düzeyde sa¤l›k hizmetinden yararlanmas›
için özel önlemler almal›d›r.

● E¤itim hakk›; bireylerin etkin, özgür ve kat›l›mc› kifliler olarak yetiflmeleri-
ni sa¤lama, insan haklar› ve demokrasi bilincini gelifltirme ve güçlendirme
amac› tafl›mal›, insan haklar›na uygun bir içerikle düzenlenmeli ve özellikle,
sosyal hak boyutuyla da güvenceye al›nmal›d›r. Zorunlu ö¤retimin, en az 12
y›l ve gerçek anlamda paras›z olmas› sa¤lanmal›; din kültürü ve ahlak ö¤re-
timi, anayasal zorunluluk olmaktan ç›kar›lmal›d›r.

● Yeni sosyal haklardan; özellikle Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli¤i çerçeve-
sinde son y›llarda kabul edilen insan haklar› belgelerinde aç›kça güvenceye
al›nm›fl olan, yoksullu¤a ve sosyal d›fllanmaya karfl› korunma hakk›, konut
hakk› ve aile sorumluluklar› bulunan çal›flanlar için f›rsat ve ifllem eflitli¤i
hakk› anayasada aç›kça tan›nmal›d›r.

● Eflitlik ilkesi ve ayr›mc›l›k yasa¤›; sosyal devlet, kendilerinden kaynaklan-
mayan nedenlerle elveriflsiz konumda bulunan baz› hak öznelerinin ekono-
mik, sosyal ve kültürel haklardan eylemli olarak yararlanmalar›n› sa¤lay›c›
“olumlu” önlemler almakla yükümlü k›l›nmal›d›r. Bu haklardan yararlanma,
do¤rudan ya da dolayl› biçimde, hiçbir yönden ayr›m gözetmeksizin güven-
ceye ba¤lanmal›d›r.

● Toplumsal iletiflim özgürlükleri (bas›n ve görsel-iflitsel iletiflim özgürlü¤ü),
fikrî ço¤ulculu¤u güvenceleyici ve bas›nda tekelleflmeyi önleyici yönde dü-
zenlenmelidir.

● Devletin sosyal haklardan do¤an yükümlülü¤ünün s›n›r›: Sosyal devletin
yükümlülüklerinden kurtulmas›na bahane oluflturan “mali kaynaklar›n ye-
terlili¤i” vb. kofluluna ba¤lanmamal›d›r. Devlet, gerekli kaynaklar› yaratarak,
somut ve olumlu edimlerde bulunmal›d›r.

3. Çevre, Bar›fl ve Geliflme Haklar› (III. kuflak)
Yeni anayasada III. kuflak haklar, yaflam hakk› temelinde ve uluslararas› gelifl-
meler ›fl›¤›nda asgari flu liste ile tan›nmal›d›r: Çevre; ormanlar; do¤al kaynaklar;

k›y›lar; insanl›¤›n ortak malvarl›¤›na sayg›; yerleflme ve konut; bar›fl hakk›; ge-
liflme ve sürdürülebilir geliflme haklar›; su, toprak ve havan›n korunmas›.
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“Sürdürülebilir geliflme hakk›”n›n gerekleri ve insan haklar›n›n ülkeselli¤i kav-
ram› ›fl›¤›nda, insan toplulu¤u için yaflam kayna¤› oluflturan ülkesel de¤erler
(çevre/do¤a), hem insan hakk› olarak, hem de devlet için yükümlülükler ön-
gören kurallar fleklinde Anayasa’da kapsaml› flekilde düzenlenmelidir. ‹nsanl›-
¤›n ortak malvarl›¤›na, Anadolu uygarl›klar› miras›na, farkl› din ve kültürlere ait
her tür eserin, ülkenin tarihsel birikimi ve zenginli¤i oldu¤u aç›kça yaz›lmal›d›r.
“Kültürel, dinsel ve dilsel de¤erlere ve çeflitlili¤e sayg›” esas al›narak, toplum-
sal zenginli¤imizi yans›tan aç›l›mlara yer verilmelidir. Bu konuda sadece Türki-
ye’nin onaylam›fl oldu¤u uluslararas› ve Avrupa sözleflmeleri de¤il, onayla-
makta gecikti¤i belgeler ve yeni anayasal geliflmeler de dikkate al›nmal›d›r.

CUMHUR‹YET’‹N KURUMLARI, ERKLER AYRILI⁄I TEMEL‹NDE 
YAPILANDIRILMALIDIR
Gerek kurumlar aras› ve gerekse toplum-devlet aras› denge aray›fl›nda ikti-
dar, “buyurma”dan çok, “hizmet ve paylafl›m” anlay›fl›na dayand›r›lmal›, erk-
lerin birbirine ba¤›ml›l›¤› de¤il, frenleme, iflbirli¤i ve karfl›l›kl› dengeleme ilke-
si esas al›nmal›d›r.

1. Yasama
● Yasamay› yürütmenin güdümünden ç›karmak, temel ilke olmal›d›r.

● Yasama sorumsuzlu¤u ve dokunulmazl›¤›, hukuk önünde yöneten-yöne-
tilen eflitsizli¤i yaratmayacak ve parlamenter güvencesini sa¤lamak amac›n›
aflmayacak efli¤e çekilmeli; sorumlular› hesap vermeye zorlayacak somut ve
etkili kurallar öngörülmelidir.

● Senatonun kurulmas›yla yasama organ›nda çift meclisli yap›ya geçilerek,
Millet Meclisi dengelenmelidir. Nitelikli bir yasa yap›m süreci için, konu ile il-
gili resmi ve resmi olmayan kurulufllar›n görüflleri al›nmal›d›r.

● Kural koyma yetkisi aç›s›ndan yasaman›n tekel yetkisi esnetilerek, karar al-
ma sürecine yönetilenlerin demokratik kat›l›m› ilke olarak sa¤lanmal›d›r. Sivil
toplum-siyasal toplum kopuklu¤unu gidermek ve yöneten-yönetilen iliflkisine
hakim olan iktidar anlay›fl›n› aflmak için, yar›-do¤rudan demokrasi olanaklar›
(yasama referandumu, halk›n giriflimi ve halk›n vetosu) tan›nmal›d›r.

2. Yürütme ve Kamu Yönetimi
● Hükümet ve cumhurbaflkan›nda yo¤unlaflan, ancak kurumlar aras› iflbirli-
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¤i, fren ve denge mekanizmalar›n› zedeleyen, dolay›s›yla parlamenter reji-
min mant›¤›na ayk›r› yetkiler törpülenmelidir.

● Cumhurbaflkan›n›n statüsü, devleti temsil ere¤i ve tarafs›zl›k ilkeleri ›fl›¤›n-
da güvenceye kavuflturularak, TBMM taraf›ndan sadece bir kez seçilebilme-
si öngörülmelidir.

● Yasamay› yürütmenin güdümünden ç›karmak ve her iki organ›n iflbirli¤i-
ni sa¤lamak amac›yla bakanlar›n milletvekilli¤i, baflbakan›n ise parti genel
baflkanl›¤› kendili¤inden düflmelidir.

● ‹stisnaî bir hukuk kayna¤› olarak baflvurulmas› gereken kanun hükmün-
de kararname ç›karma yetkisinin yürütme organ› taraf›ndan kötüye kullan›l-
mas› engellenmeli, belli bir süre içinde yasalaflmayan kararnamelerin kendi-
li¤inden hükümsüz say›lmas› anayasada öngörülmelidir.

● “Ba¤›ms›z idari otoriteler” ad› verilen uzman-özerk nitelikli düzenleyici ve
denetleyici kurumlar, siyasal ve idari hiyerarflinin d›fl›nda, görev ve yetki ta-
n›mlar›yla anayasal güvenceye kavuflturulmal›d›r. Özellikle insan haklar›n›
korumak ve ilerletmek amac›yla oluflturulan bir kamu denetçileri kurulu,
anayasal güvenceye kavuflturulmal›d›r. Bilim ve araflt›rma özgürlü¤ünün en
yüksek düzeyde gerçekleflti¤i yer olan üniversiteler, “özerklik” ilkesi teme-
linde demokratik flekilde yap›land›r›lmal›d›r.

● Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n özerkli¤i vurgulanmal›,
“ilgili meslek alanlar›ndaki mesleki politikalar› ve mesle¤in uygulama koflul
ve ilkelerini belirleme ve denetleme” yetkisi aç›kça tan›nmal›d›r. Ortak karar
süreçleri ba¤lam›nda, yürütmeye kat›lma olanaklar› sa¤lanmal›d›r.

● Yerinden yönetimler, üniter devlet yap›s› içinde kalarak kat›l›mc› demok-
rasiyi gelifltirici ve merkezî otoriteyi dengeleyici bir yap›ya kavuflturulmal›-
d›r. Türkiye bunu, t›pk› Fransa’da oldu¤u gibi adem-i merkeziyetçilik ilkesi
çerçevesinde baflarabilir. Böyle bir yap›lanma, bölgesel ölçekte kamu hiz-
metlerinin h›zland›r›lmas›na, verimlili¤ini art›r›lmas›na, çevre ve do¤an›n ko-
runmas›yla kentleflmenin gelifltirilmesine ve yurttafllar›n karar alma meka-
nizmalar›na kat›l›m›na katk›da bulunacakt›r.

3. Yarg›
● Yarg› erki, kurumsal güvence ve ba¤›ms›z statü ile tarafs›z, h›zl› ve âdil
yarg›y› gerçeklefltirebilecek biçimde yeniden yap›land›r›lmal›d›r. Sivil yarg›-
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askeri yarg› ikili¤i, terk edilmelidir.

● Yeni Anayasa, yürütme-yarg› aras› ayr›l›¤› zedeleme riski ve yarg› üzerin-
de vesayet etkisi yaratan kurallara yer vermemelidir.

● Yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve yarg›ç güvencesinin yaln›zca kurumsal düzenleme ile
yerlefltirilmesi yeterli olamayaca¤›ndan, mesleki formasyonun gelifltirilmesi-
ne yönelik ilkeler de konulmal›d›r.

● Anayasa Mahkemesi yeniden yap›land›r›lmal›; yasama organ›n›n seçece¤i
üyeler için ilgili kurumlara aday gösterme olana¤› tan›nmal› ve seçimde ara-
nacak oran, belli bir siyasal ço¤unlu¤un hakimiyetini önleyici flekilde düzen-
lenmelidir.

● Devlet organlar›n›n her tür eylem ve ifllemlerinin, hukuk devletinin gere-
¤i olarak yarg› denetimine ba¤l› olmas› ve yarg› kararlar›n›n gecikmeksizin
uygulanmas› sa¤lanmal›d›r. Yarg› karar›n›n uygulanmamas› veya geç uygu-
lanmas›, hukuki ve cezai sorumlulu¤a ba¤lanmal›d›r.

● Anayasa Yarg›s› yeniden yap›land›r›l›rken, “anayasa flikâyeti” gibi yeni
baflvuru yollar›n›n yan› s›ra, ihmal yolu ile anayasaya ayk›r›l›k gibi yeni de-
netim teknikleri de düflünülmelidir.

● Yetki, görev ve sorumluluk: Anayasa’n›n emretti¤i kanunlar›n ç›kar›lma-
mas›, imzalanan uluslararas› sözleflmeler hakk›nda TBMM’nin uygun bulma
kanunu ç›karmas› ve sonras›nda onay kararnamesinin gecikmesi, kanun
hükmünde kararnamelerin TBMM’de görüflülmemesi, Anayasa Mahkeme-
si’nin kararlar›n› geç aç›klamas›, vb. karar verme, önlem alma ya da norma-
tif kural koymada hareketsizlik, ihmal ya da geç kalma, tüm devlet erkleri-
nin iflleyiflinde ciddi aksamalara neden olmaktad›r.  Bu çerçevede ortaya ç›-
kan sorunlar› önleyici düzenlemeler “yetki-görev-sorumluluk” halkas›n› yan-
s›tacak biçimde düzenlenmelidir.

MAL‹ VE EKONOM‹K HÜKÜMLER
● Devlet gelirlerinin belirlenmesinde adalet ilkesi, aç›kça anayasal hüküm
haline getirilmeli; devlet giderlerinde saydaml›k, denetlenebilirlik ve hesap
verme ilkeleri egemen k›l›nmal›d›r.

● Hükümetlerin, s›n›rs›z iç-d›fl borç alarak ve yüksek düzeyde enflasyonist
politikalar uygulayarak, ülkenin gelece¤ini ipotek alt›na almalar›n› engelleyi-
ci kurallar öngörülmelidir.
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● Özellefltirmenin kapsam›, s›n›r›, hangi konular›n/hizmetlerin özellefltirme
kapsam›na al›namayaca¤›, “kamu hizmeti” kriteri temel al›narak, Anayasa’da
aç›kça belirlenmelidir.

ANAYASA’NIN YÜRÜRLÜ⁄Ü, KORUNMASI VE DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
● Anayasa’n›n yenilenmesi kadar, yeniliklerin mevzuata yans›t›lmas› da
önem tafl›r. Geçici hükümler, ilgili yasalar›n ivedilikle ç›kar›lmas›na yönelik
emredici anayasa hükümleriyle s›n›rl› olmal›d›r.

● Anayasa’n›n de¤ifltirilmesine yönelik usul, önceki olumsuzluklar da dikka-
te al›narak özenle oluflturulmal›, karmafl›k bir yöntemden kaç›n›lmal›d›r.

● Anayasa’n›n özünün korunmas›na yönelik de¤iflmezlik konusu, Cumhuri-
yet ve nitelikleriyle s›n›rl› olarak tasarlanmal›d›r.

ANAYASA, KURUCU MECL‹S’ÇE DEMOKRAT‹K YÖNTEMLE 
HAZIRLANMALIDIR
Anayasa’ya yukar›da özetlenen yeniliklerin yans›t›lmas›, ancak gerçek bir
toplumsal mutabakat temelinde söz konusu olabilir. Mutabakat yoklu¤u,
anayasan›n toplumsal uzlaflma belgesi olarak ortaya ç›k›fl›n› olanaks›z k›la-
ca¤› gibi, uygulanmas› aflamas›nda da ciddi sorunlar yaratacakt›r.

Devlet veya rejim bak›m›ndan bir k›r›lma/kopma söz konusu olmad›¤›na gö-
re, mevcut rejim içerisinde yeni bir anayasa yap›m›nda hangi yöntem kulla-
n›lmal›d›r? Ça¤dafl bir anayasa için en demokratik olan›, halkla bafllamak ve
halkla tamamlamakt›r. Süreci aflama aflama s›ralamak gerekirse;

● Mevcut kurulu meclisin (TBMM) ola¤an iflleyifline devam etmesi kayd›yla,
s›rf anayasa yapmak üzere halk taraf›ndan örne¤in 100-150 kiflilik temsilî ni-
teli¤e sahip ve tarafs›z bir meclis seçilmeli: bu kiflilerin en az iki yasama se-
çimi döneminde aday olma haklar›ndan vazgeçmeleri istenmelidir.

● Anayasa tasla¤›, Kurucu Meclisin haz›rl›k çal›flmalar› s›ras›nda toplumun
katk› sunabilecek bütün kesimlerine aç›k olmal›, konunun enine boyuna tar-
t›fl›lmas›na olanak tan›nmal›d›r.

● Temsili Kurucu Meclis’çe kabul edilen metin, kurulu meclis (TBMM) tara-
f›ndan da teyid edildikten sonra, son sözü söylemek üzere halkoyuna sunul-
mal›; ancak red varsay›m›nda halka tan›nan seçenek de önceden belirlen-
melidir.
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● Kurucu Meclis mekanizmas›n›n iflletilebilmesi için, TBMM’nin Anayasa de-
¤iflikli¤i yoluyla, 175. maddeye bir hüküm eklemesi yeterlidir.

Sonuç olarak; anayasan›n ola¤an dönemde yenilenmesi, ola¤anüstü dönem-
lere göre daha zor ve herhangi bir mazeret kabul etmeyen bir süreçtir. Bu
nedenle, serinkanl› ve elden geldi¤ince demokratik usuller gözetilerek ger-
çeklefltirilmelidir. Son on y›lda, anayasas›n› tümden de¤ifltirme yoluyla yeni-
leyen ‹sviçre, Finlandiya ve Polonya, bunun ça¤dafl örnekleri olarak gösteri-
lebilir. Türkiye, anayasa sorununu sürekli gündemde tutarak “bofla zaman
kaybetme” yerine, haz›rl›k sürecine asgari bir “zaman harcama” yoluyla, ye-
ni anayasa hedefine ulaflabilir. Ancak, Anayasa’n›n da bütün sorunlar› he-
men çözücü sihirli bir metin olmad›¤› unutulmamal›d›r. Ne var ki, e¤er yeni-
leme usulünde mutabakat sa¤lan›rsa, anayasay› yap›m süreci Türkiye’nin
sorunlar›n› tart›flarak çözme kültürüne de katk›da bulunabilir. Böylelikle,
üzerinde uzlafl›lacak ilkeler ekseninde ortaya ç›kacak anayasa metnini tüm
toplumun sahiplenme olas›l›¤› artacakt›r.
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SOSYAL GÜVENL‹K

SOSYAL GÜVENL‹K REFORMU
Dönüflümün Aflamalar›: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sa¤l›k Sigortas› Yasalar›

Sosyal Güvenlik Reformu olarak bafllat›lan ve sa¤l›k ve sosyal güvenlik ala-
n›ndaki tüm haklar› hedef alan “karfl› reform” çal›flmalar›, 2002 Genel Seçi-
mi’nin ard›ndan oluflturulan AKP Hükümeti’nin Acil Eylem Plan› ile gündeme
geldi.

Gerçekte, bir DB projesi olan Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile sa¤l›k alan›nda
gerçeklefltirilen yap›sal dönüflümün; borçlanma programlar› için IMF ile yap›-
lan izleme anlaflmalar›na dayanan, sosyal güvenlik sisteminin “her on y›lda
bir gözden geçirilmesi” koflulunun ve AKP’nin uluslararas› güç odaklar›na, ye-
ni liberal politikalar›n sad›k uygulay›c›s› oldu¤unu kan›tlama f›rsat›n›n bir ge-
re¤i olarak tasarland›.

2002 y›l›nda bafllayan haz›rl›klar bu gerekler do¤rultusunda biçimlendirile-
rek, 29.07.2004 tarihinde “Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi-Beyaz
Kitap” ad› alt›nda tart›flmaya aç›ld›. Sosyal Güvenlik Yüksek Dan›flma Kuru-
lu’na yap›lan bir sunumun ard›ndan, yo¤un elefltiriler üzerine konuya yöne-
lik çal›flmalar sürdürüldü; ancak tasarlanan ve kurgulanan modelle ilgili kök-
ten bir de¤ifliklik gerçekleflmedi.

IMF ile yap›lacak 2005 Y›l› Stand-by Anlaflmas› nedeniyle h›zland›r›lan çal›fl-
malar sonunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤› taraf›ndan; 

1. Emeklilik Yasas›,
2. Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›,
3. Primsiz Ödemeler Yasas›,
4. Sosyal Güvenlik Kurumu Yasas› taslaklar› haz›rland›. 

Emeklilik Yasas› ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› olarak haz›rlanan yasa tas-
laklar› birlikte ve öncelikli olarak de¤erlendirildi. Bu iki taslak, Baflbakanl›k ta-
raf›ndan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›” ad› alt›nda
birlefltirilerek ve tek bir tasar› olarak 04.04.2005 tarihinde TBMM’ye sunuldu.

Ancak, bu yasa ile ilgili görüflmeler Komisyonlarda sürerken, Emekli Sand›¤›,
SSK ve Ba¤-Kur’u birlefltiren ve tek bir sosyal güvenlik kurumu öngören ta-
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sar›, TBMM taraf›ndan kabul edildi. Böylece, 5502 say›l› Sosyal Güvenlik Ku-
rumu Yasas› Haziran 2005’te yürürlü¤e girdi. Sosyal güvenlik sisteminde tek
çat› uygulamas› bu yasa ile gerçekleflti. Sosyal güvenlik kurumlar›n›n yap›sal
sorunlar› çözülmeden gerçeklefltirilen ve daha önceki sorunlar göz ard› edi-
lerek gerçeklefltirilen “tek çat›”, yeni sorunlara neden olarak ortaya ç›kt›. Ku-
rum yönetiminin Hükümet taraf›ndan belirlenen a¤›rl›¤›, özerk yap› beklen-
tisini de ortadan kald›rd›. Kurum yönetiminde, emek taraf›n›n yeterli a¤›rl›k-
ta temsil edilmeyifli ve genel kuruldaki seçim yöntemlerine karfl› olan D‹SK,
SGK’n›n 24 Kas›m 2006 tarihinde yap›lan ilk genel kuruluna kat›lmad›.

Bu süreçte, bu düzenleme ve giriflimlerden önce ya da efl zamanl› olarak ya-
salaflmas› gereken bir konu olmas›na karfl›n, Primsiz Ödemeler ve Sosyal
Yard›mla ilgili Yasa Tasla¤› geri çekildi.

Bir baflka geliflme, Sa¤l›kta Dönüflüm Program› kapsam›nda, SSK hastaneleri-
ne el konulmas› oldu. Çal›flanlar›n sa¤l›k hakk›na çarp›k bak›fl aç›s›n› yans›-
tan ve bir yandan da geri dönüflü olanaks›z k›lacak biçimde ilerleyen bu sü-
reç, Emek Platformu içinde sürdürülen eylemlilikle de engellenemedi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›, TBMM komisyonla-
r›nda görüflülürken, ESK de Sosyal Güvenlik Reformu gündemiyle topland›.
Ancak, ne Emek Platformu ve ESK içinde oluflturulan teknik çal›flma komite-
leri ile sürdürülen çal›flmalar, ne eylemler, ne de taraflar›n kimi zaman ortak-
laflan talepleri Hükümet’in kararl› tavr›n› de¤ifltirdi.

Sistemin temel paradigmalar›n› oluflturan konularda yap›lan de¤ifliklikler,
emeklilik yafl›n›n 65’e ç›kar›lmas›, emeklili¤e as›l prim gün say›s›n›n 7 binden
9 bin güne yükseltilmesi, emekli ayl›klar›n›n düflürülmesi, malullük ve ölüm
nedeniyle ba¤lanacak ayl›klarda düflme, sa¤l›k hakk›n›n k›s›tlanmas› vb. tüm
konularda, tasarlanan model korundu. Sa¤l›k alan›n›, sa¤l›k hakk›n›n karfl›-
land›¤› bir hizmet sunum alan› olarak düzenlemek yerine, özel sa¤l›k sigor-
tac›l›¤› esas›na göre belirlenmifl bir finansman modeline dayand›ran ve sa¤-
l›k hakk›n› kâr alan› olarak sermayeye açan anlay›fl afl›lamad›. Bu konudaki
s›n›rl› kazan›mlardan biri D‹SK’in de etkin giriflimiyle, emeklilik ve sa¤l›k sis-
temine devlet katk›s› öngören bir düzenlemenin kabul edilmesi oldu.

Sosyal devlet anlay›fl› ile ba¤daflmayan ve sa¤l›¤› temel bir hak olmaktan ç›-
karan, toplumsal dayan›flma ve kuflaklararas› dayan›flmay› yok eden bu çok
yönlü ve bütünlüklü sald›r›, toplumun genifl kesimleri için hak kayb›, umut
vaadi ile yan›lt›lan kesim için de bir aldatmaca anlam›na gelen bu düzenle-

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:13 PM  Page 81



DiSK 13. GENEL KURUL ÇALIfiMA RAPORU82

me, 19.04.2006 tarihinde 5489 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigor-
tas› Yasas› olarak yasalaflt›.

Cumhurbaflkanl›¤›na sunulan yasa, 28.04.2006 tarihinde onaylanmayarak ve-
to edildi. Yeniden görüflülmek üzere TBMM’ye geri gönderilen 5489 say›l› Ya-
sa, 16.05.2006 tarihinde yap›lan görüflme sonras›nda de¤ifltirilmeksizin ayn›
biçimde kabul edildi ve 20.05.2006 günü 5510 say›l› Yasa olarak yay›nland›.

01.01.2007 tarihinde yürürlü¤e girmesi beklenen yasa ile ilgili olarak Cum-
hurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer ile 118 milletvekili taraf›ndan Anayasa’ya
ayk›r›l›k ileri sürülerek, Anayasa Mahkemesi’ne baflvuruldu. Anayasa Mahke-
mesi, 15.12.2006 tarihli karar› ile Anayasa’ya ayk›r›l›k savlar›n›n 24’ünü tama-
men veya k›smen kabul ederek, baz› maddelerin yürürlü¤ünü durdurdu, 8
maddeyle ilgili ayk›r›l›k savlar›n› ise reddetti. A¤›rl›kl› olarak kamu çal›flanla-
r› yönünden iptal edilen maddeler aras›nda 7 madde ba¤›ms›z çal›flanlar, 5
madde de iflçiler yönünden getirilen düzenlemeleri kapsamaktayd›.

Anayasa Mahkemesi’nin 31.12.2006 günü gerekçeli karar›n› aç›klamas›n›n
ard›ndan, 2007 Bütçe Kanunu’na konulan bir hüküm ile 5510 Say›l› Yasa’n›n
uygulanmas› önce 01.07.2007, daha sonra, 01.01.2008 tarihine ertelendi.

SOSYAL GÜVENL‹K (KARfiI) REFORMUNUN GEREKÇELER‹NE KARfiI
GÖRÜfiLER‹M‹Z
5510 say›l› Yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi karar› sonras› yaflanan geliflme-
ler sonraki bölümlerde de¤erlendirilecektir. 59. Hükümet döneminde günde-
me getirilen ve bir reform niteli¤inden söz etmenin koflullar›n›n olmad›¤› ve
emekçiler için karfl› reform olarak adland›r›labilecek düzenlemeler, Beyaz Ki-
tap’ta ileri sürülen gerekçeler ve giriflimin dayand›r›ld›¤› görüfller aç›s›ndan
elefltirilmifltir:

SOSYAL GÜVENL‹K REFORMU ‹LE TASARLANAN MODEL
AKP Hükümetinin gündeme getirdi¤i ve dayatmalarla uygulamaya dönüfltü-
rülen “Sosyal Güvenlik Reformu” ile ülkemiz gerçeklerine yabanc›, ancak ba-
z› yabanc›lar için çok tan›d›k olan bir model infla edilmektedir.

Gerçekte hedef, sosyal güvenlik sisteminin içinde bar›nd›rd›¤› fonlar ve piya-
salar için kârl›l›k alan› olarak belirlenen kamu hizmetleridir. Bu nedenle sos-
yal güvenlik sisteminin, piyasa kurallar›n›n geçerli oldu¤u yeni bir sisteme
dönüfltürülmesi gerekmektedir.
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Bugüne dek bu amaçla sürdürülen bir dizi bilinçli giriflimle, SSK’n›n kurum
olarak kamuoyunda güvenilirli¤i ortadan kald›r›lm›fl, nitelikli hizmet sunma
potansiyeli yok edilmifl, kurumun yönetimi, iflleyifli ve çal›flma koflullar› fark-
l›laflt›r›lm›fl, nüfusun yar›s›na hizmet ve güvence sa¤layan ve tek bafl›na bir
sosyal güvenlik kurumu olarak ifllev gören yap› iflleyemez hale getirilmifltir.

Sosyal devlette, sosyal güvenlik sistemine yap›lmas› gereken katk› bütçeye
yük olarak nitelenmifl ve sistemin finansman› için yap›lan kaynak aktar›m›
“kara delik” kapatma olarak adland›r›larak, devletin sosyal yükümlülüklerin-
den ar›nd›r›ld›¤› bir anlay›fl yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.

SSK Hastanelerine el konulmas›yla, SSK’n›n kaynaklar›n›n do¤rudan özel sa¤-
l›k iflletmelerine aktar›lmas›n› sa¤layacak koflullar yarat›lm›flt›r.

Dünya Bankas› taraf›ndan önerilen tüm yap›sal dönüflüm programlar›n›n sis-
temati¤ine uygun olarak gerçekleflen bu uygulamada gelinen son aflama,
gerçeklefltirilecek kurumsal yap›ya, hukuksal dayanak oluflturmakt›r.

Dünya Bankas›, sa¤l›k ile ilgili politika önerilerinde, öncelikle sa¤l›k harcama -
lar›na ulusal ekonomiden daha fazla kaynak aktar›lmas›n› önermektedir. Bu
önerinin dayana¤› daha çok insana daha iyi sa¤l›k hizmeti verilmesi de¤il,
sa¤l›¤›n piyasalaflmas› için daha çok kaynak gerekti¤idir. Dünya Bankas› di-
linde koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin ad› “talep s›k›nt›s› çekilmeyen tedavi hiz -
metleri dal›”d›r. Bu alandaki harcamalar kiflisel kaynaklardan istikrars›z öde -
melerle de¤il, sa¤l›k sigortas› fonlar› ile yap›lmal›d›r. Dolay›s›yla “nüfusun tü -
münü” kapsayan bir sigorta sistemine gereksinim vard›r. Prim ödeme gücü
olanlar, bu sisteme kendi ödeyecekleri primlerle kat›lacaklard›r. Prim ödeme
gücü olmayanlar›n primleri ise devlet taraf›ndan karfl›lanmal›d›r. Devlet büt -
çesinden tedavi hizmetlerine kaynak aktar›lmas›na son verilmelidir. Bütçe ko -
ruyucu (asgari) sa¤l›k harcamalar› için kullan›lmal›d›r. Yani, prim ödeme gü-
cü olmayanlar için devletin yapaca¤› katk›lar baz› paketlerle s›n›rl› olacakt›r.
Tedavi hizmeti veren kurumlar, sigorta fonlar›n›n hizmet sat›n ald›¤› kurum -
lar haline dönüfltürülmelidir. Bu amaçla, bu kurumlarda reorganizasyona gi -
dilmelidir. Hizmet veren ve finanse eden kurumlar birbirinden ayr›lmal›d›r. Bu
kurumlar aras›ndaki iliflki piyasa arac›l›¤› ile kurulmal›d›r. Hizmet kalitesi için
özel hastaneler teflvik edilmelidir; ancak as›l olarak kamu hastanelerinin si -
gorta fonlar›na hizmet satacak iflletmelere (Reform tan›t›m›nda bu ifade ‘has -
tanelerin fatura verir hale gelmeleri’ olarak tan›mlanmaktad›r) dönüfltürül -
mesidir. Dünya Bankas›, hastaneler d›fl›ndaki tedavi hizmet talebinin geliflti¤i
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alanlara devlet bütçesi kaynaklar›n›n aktar›lmas›n›n kesilmesini, bu hizmet -
lerin özel muayenehaneler ve polikliniklere (aile hekimli¤i) verilmesini ve fi -
nansman›n›n sigorta fonlar›nca yap›lmas›n›n hedeflenmesini önermektedir.

Geçti¤imiz y›llarda benzer baflka giriflimlerde oldu¤u gibi, bir reform gerekti-
¤i sav› ile yola ç›k›lmakta ve “ekonomik istikrars›zl›¤›n nedeni” olarak öne
sürülen “sosyal güvenlik sisteminin finansman›n›n ve bunun yaratt›¤› yok-
sullu¤un ortadan kald›r›lmas›” hedeflenmektedir. Reforma/ yasa tasar›lar›na
gerekçe yaratmada bu denli zorlanman›n ve uygun olmayan bir neden-so-
nuç iliflkisine dayand›rman›n nedeni; reformun yukar›daki Dünya Bankas›
önerilerine/ buyruklar›na dayand›¤› ve önerilen modelin kayna¤›n›n Dünya
Bankas› oldu¤u gerçe¤ini gizleme çabas›d›r.

Önerilen sistem bu yan›yla bir özgünlük tafl›mamakta ve bir yenilik içerme-
mektedir. Öncelikle uzun ve k›sa vadeli sigorta kollar›n›n ayr›flt›r›lmas› (SSK
için bu uygulamaya dönüflmüfltür), bir genel sa¤l›k sigortas› kurulmas›, SSK,
Emekli Sand›¤›, Ba¤-Kur ve özel sand›klar› kapsayacak biçimde sosyal sigor-
ta kurumlar›n›n, norm ve standart birli¤i de sa¤lanarak tek çat› alt›nda bir-
lefltirilmesi; sosyal yard›mlar›n merkezi bir organizasyon taraf›ndan gerçek-
lefltirilmesi ve tüm bu hizmetleri yerine getirecek yeni bir kurumsal yap›lan-
ma, bu alandaki reform giriflimlerinin olmazsa olmazlar› olarak sürekli gün-
deme getirilmifltir.

Geçmiflte oldu¤u gibi, bu kez de yap›lmak istenen bu de¤iflikliklerin ortak ve
tek özelli¤i sosyal sigorta fonlar›na el konulmas› ve sosyal güvenli¤in kamu-
sal bir hizmet olmaktan ç›kar›lmas›d›r. Bu el koyma ifllemiyle, uzun vadeli bir
sigorta biçimi olan emeklilik fonlar› sermaye birikiminin ihtiyaçlar›na, iç
borçlanma, hisse senedi piyasas›n›n canland›r›lmas›na uyarlanabilir duruma
getirilmektedir. Prime dayal› sa¤l›k hizmetleri, yani genel sa¤l›k sigortas› yo -
luyla ise, sa¤l›k hizmetlerinin maliyetlerinin hizmeti kullananlardan sa¤lan -
mas› ve sa¤l›k tesislerinin özellefltirilmesi yöntemi yerlefltirilmektedir.

Sosyal devlet ve bu amaçla örgütlenmifl sosyal amaçl› kurumlar, bir yük ola-
rak gösterilen sosyal görevlerinden ar›nmak ve sermaye birikimine hizmet
etmek üzere dönüfltürülmektedir.

Bunun sonucu olarak, sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesi ile birlikte do¤ru-
dan ve dolayl› vergileme yöntemiyle iki fon oluflturulacak; sosyal güvenlik
ve sa¤l›k temel haklar olmaktan ç›kar›larak, “sadaka”ya dönüfltürüle-
cektir. Devletin temel sosyal yükümlülüklerini terk ederek, toplumsal
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patlamalar› önleyecek yoksulluk yönetimine yönelmesi do¤rultusunda-
ki amaç gerçekleflmektedir.

SOSYAL GÜVENL‹K REFORMUNUN ANLAMI
5510 say›l› Yasa’n›n Genel Gerekçesinde, baz› ekonomik göstergeler veri al›-

narak, uygulamalar›n sürece¤i ve süreklili¤i varsay›larak, yapay olarak türe-

tilen ya da ortadan kald›rmak için önlem al›nmayan sorunlar›n sosyal gü-

venlik sisteminin yanl›fl kurgulanmas›ndan kaynakland›¤› ileri sürülmektedir.
Bu görüfl, ülkenin ve ülke halk›n›n gereksinimlerini karfl›layaca¤› sav› ile bilin -
mezlik, belirsizlik ve çözümsüzlük üstüne kurulu bir modelin temel gerekçe-

sini oluflturmaktad›r.

Bu model, ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, varolan kurumlar› ve uy-

gulamay› ortadan kald›rarak, tümüyle de¤ifltirmeyi, sosyal güvenlik hizmet-

lerinin kamu hizmeti olmaktan ç›kar›lmas›n› ve özellefltirilmesini, bu yolla
çal›flanlar üzerinden yarat›lan kamusal kaynaklar›n piyasalar›n yarar›na su-

nulmas›n›, devletin sosyal yükümlülükleri için ay›rmas› gereken kaynaklar›n

sermayeye aktar›lmas›n› hedeflemektedir.

Sosyal haklar› do¤rudan hedef alan bu modelin, büyük ölçüde 1994 y›l›ndan

bu yana sosyal güvenlik kurumlar›n›n yaflad›¤› sorunlar›n, emeklilik para-

metreleri ile ilgili yeni düzenlemeler yap›larak çözülemeyece¤inden yola ç›-

k›larak tasarland›¤› belirtilmekte, bu kurumlar›n içinde bulunduklar› sorun-
lar›n, makro ekonomik dengelerin bozulmas›na neden oldu¤u ifade edil-

mektedir.

Bu saptama yap›l›rken, 1980’li y›llardan bafllayarak özellikle SSK fonlar›n›n

nas›l kullan›ld›¤›, bu fonlarla hangi kesimlerin finanse edildi¤i, 1994’te ger-

çeklefltirilen kaynak aktar›m› ile ortaya ç›kan zorunlu devlet katk›s›, üst üs-

te yaflanan krizlerle ücretlerde gerçekleflen gerileme, özellefltirmeler sonu-
cu erken emeklilik uygulamalar›, yayg›nlaflan iflsizlik, desteklenen kay›td›fl›-

l›k gibi etkenler göz ard› edilmekte; öne sürülen temel gerekçeler, sosyal gü-

venlik sisteminin sorunlar› ile ilgili bir kavram kargaflas› yaratmaktad›r.

Ancak, bu yaklafl›m›n bilinçli olarak izlendi¤i, gerçek niyeti gizleme ve farkl›

yans›tma çabas›na dayand›¤› önerilen model ve modelin dayand›¤› sistem

birlikte de¤erlendirildi¤inde aç›¤a ç›kmaktad›r. Genel do¤rulara dayal› olarak

sürdürülen söylem, gerçek niyeti gizlemeye yeterli olmamaktad›r.
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SOSYAL HAKLAR VE SOSYAL DEVLET
Sosyal güvenlik ve sa¤l›k hakk›n›n da aralar›nda oldu¤u temel haklar, top-
lumda bu haklara yüklenen anlam ve de¤er, bu haklar›n yerine getirilmesi
ile ilgili kurumsal tasar›m ve iflleyifl toplumlar›n geliflmifllik düzeyinin göster-
geleridir. Bu alanda gelinen her aflama, insanl›k tarihinde önemli dönemeç-
leri oluflturmufltur.

Ancak “toplumsal” olana vurgu yapan ve bu haklar›n sosyal boyutunu öne
ç›karan dönem, bu geliflme sürecinde görece yak›n tarihlerdir. Sosyal haklar,
kapitalist sistemin belirli bir evresinde, emek gücünün yaflamsal gereksinim-
lerinin karfl›lanmas› ve kendini yeniden üretmesi için ortaya ç›km›fl, sosya-
list sistemin etkisi ile kurumsallaflm›fl, iflçi s›n›f›n›n iki yüzy›ll›k mücadelesi ile
genifllemifltir. Sosyal haklardaki bu geliflme ve bu do¤rultuda sürdürülen
mücadeleler, devleti refah› yayg›nlaflt›rmak için kurumsal yap›lar oluflturma-
ya zorlam›fl ve sosyal devlet bu süreçte flekillenmifltir.

1970’li y›llardan bafllayarak kapitalist sistemde ortaya ç›kan krizler, sosyal
haklar hedef al›narak afl›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bugün bu alanda yaflanan sorun-
lar, ço¤u kez ileri sürüldü¤ü gibi, sosyal güvenlik sistemlerinin bu tarihte kri-
ze girdi¤i iddias›ndan de¤il; kapitalist sistemin birikim krizini, sosyal güven-
lik baflta olmak üzere eme¤in kazan›lm›fl haklar›n› ortadan kald›rarak aflma
iste¤inden kaynaklanmaktad›r.

Sosyal devlet, yaln›zca kamu düzeninin sars›lmas› halinde topluma müdaha -
le etmekle yetinen, onun d›fl›ndaki toplumsal olaylara gözlemci kalan, top -
lumsal yaflam›n iflleyifli içindeki düzenin kendili¤inden oluflaca¤›n› kabul eden
bir devlet de¤ildir. Sosyal devlet, topluma hizmet sunarak ve toplumu yön-
lendirerek, örgütlü bir toplumda ekonomik ve toplumsal düzene adil bir bi-
çim vermekle ödevli bir devlettir. Bireylerin güçsüz duruma düflmelerini ön-
lemek, insan onuruna yarafl›r bir biçimde yaflamalar›n› sürdürmelerini sa¤la-
mak sosyal devletin temel görevlerinin bafl›nda yer almaktad›r.

Sosyal devletin görevlerinden olan sosyal güvenlik de, keyfilikten uzak, sü -
reklilik özelli¤i olan, yurttafllar›n tümünü kapsayan, karl›l›k ölçütleriyle tan›m -
lanamayacak kamusal hizmetlerdendir. Sosyal güvenlik, bireyin ve ailesinin,
toplumun tüm kesimlerinin bugününün ve yar›n›n›n toplumsal risklere kar-
fl› korunmas›d›r. Korunma, anayasas›nda “sosyal devlet” ilkesi yazan ülkeler-
de de yurttafllar için temel anayasal haklardand›r.

Sosyal devlet, uygulanan ekonomi politikalar›n sonuçlar›na karfl› çal›flanlar›
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ve bu politikalardan etkilenen kesimleri, risklere karfl› korumakla yükümlü-
dür. Sosyal güvenlik, bu do¤rultudaki önlemleri kapsayan sosyal koruma sis-
teminin yaln›zca bir boyutunu tan›mlamaktad›r. Sa¤l›k ve sosyal yard›m da
bu alan›n baflka boyutlar›d›r. Yani, sosyal koruma kavram›, içinde sosyal gü-
venlik, sa¤l›k ve sosyal yard›m yan›nda, çal›flma yaflam› (bireysel ve toplu
çal›flma iliflkileri), e¤itim, mesle¤e yöneltme ve ifllendirme (istihdam), sosyal
ücretler ve yard›mlar ve yoksullu¤u ortadan kald›rmay› hedefleyen çeflitli
uygulamalar› tan›mlamaktad›r.

Bu nedenle, sosyal korumay› çarp›tmadan; evrensel ve tarihi geliflimi içinde
kavramsal ve kurumsal bütünlü¤ünü göz ard› etmeden de¤erlendirmek, ge-
çici ve eklektik çözüm aray›fllar› ile ilgili politikalara indirgememek gereklidir.

Ülkemizde sosyal güvenlik sistemi ve sosyal güvenlik kurumlar›, dünyada
yaflanan örneklerinde oldu¤u gibi, ülke koflullar›na ve gereksinimlerine göre
biçimlenmifltir. Sosyal devlet ilkesinin tüm gereklerine uyulmamakla birlik-
te, kendine özgü bir iflleyifl kurumsallaflm›flt›r. Sosyal güvenlik kurumlar›n›n
kapsam›, her kurumun kapsad›¤› nüfus, karfl›lad›¤› riskler ve aralar›ndaki ku-
rumsal farkl›l›klar, aktüeryal hesaplar, sermaye birikim yöntemi olarak nere-
deyse çeyrek yüzy›ld›r desteklenen kay›t d›fl› ekonomi, sosyal amaçl› kay-
nak aktar›m›n› k›s›tlayan ekonomi politikalar, bu kurumlar› sorunlu bir bi-
çimde bugüne tafl›m›flt›r. Devlet, sisteme “sosyal devlet” niteli¤ine uygun,
do¤rudan bir katk› yapmam›flt›r. Bütçeden yap›lan kaynak aktar›m› ile sos-
yal güvenlik sisteminin “aç›klar›n›n kapat›lmas›” ile yetinilmifltir.

YOKSULLUK
Reform giriflimine gerekçe olarak öne sürülen ve nedenlerine vurgu yap›lan
konulardan biri de yoksulluktur. Yoksulluk en yal›n tan›m›yla, asgari beslen-
me gereksinmesi ile bar›nma, sa¤l›k ve e¤itim gereksinimlerini karfl›lamak
için yeterli araç ve olanaklar›n yoklu¤u sonucu ortaya ç›kan bir fiziksel yok-
sunluk durumudur. Yaflam›n› sürdürmek için gerekli geliri çal›flarak elde et-
mek zorunda olan kesimler için iflsiz kalmak ya da istihdam edilmemifl ol-
mak, yoksulluk k›s›r döngüsünün bafllang›ç noktas›d›r.

Yoksulluk, kapitalist sistem içinde, sistemin yaratt›¤› bir olgudur. Kâr elde et-
mek üzere mal al›p satmak amac› ile üretim yapmaya kurgulanm›fl bir eko-
nomik sistemde; bu üretimi gerçeklefltirecek emek gücünün fazlas› bu soru-
nun kayna¤›d›r. 
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Kapitalist sistemde, fazla üretim yap›ld›¤›nda eldeki mal depolanabilirken,
emek gücündeki fazlal›k mal gibi düflük maliyetle depolanamamaktad›r. Bu
durum, sistem için sorun yaratmaktad›r. Çünkü bu “fazla”n›n ve bu fazlaya
ba¤›ml› olan bireylerin, varl›¤›n› sürdürebilmesi, yaflamas› ve kendini yeni-
den üretebilmesi için gereksinimlerinin karfl›lanmas› gerekmektedir. Bu kit-
lelerin bir yandan da piyasalar›n ifllemesi için “sunum” yaratacak bir “istem-
de” bulunmas› yani, asgari de olsa tüketmesi gerekmektedir.

Ülkemizde uygulanan yeni liberal ekonomi politikalar, kapitalist sistemin bu
yap›sal sorununu derinlefltirmifl, yayg›nlaflt›rm›fl, süre¤enlefltirmifltir. Bugün
ülkemizde mutlak ya da göreli biçimiyle nüfusumuzun üçte birini kapsaya-
cak kadar artan yoksulluk, do¤rudan do¤ruya iflsizlik üreten ve ifl yaratama-
yan/yaratmayan bu sistemin bir ç›kt›s›d›r, uygulanan ekonomi politikalar›n
ürünüdür.

Üstelik k›rsal alandaki çözülme ile kentlere akan ve kay›td›fl› sektörü ve ifl-
siz kitleleri büyütecek olan niteliksiz iflgücü, yoksullu¤un daha da yayg›nla-
flaca¤›n› göstermektedir.

Öte yandan, yayg›n ücret olan asgari ücret, açl›k s›n›r›nda bir geliri tan›mla-
maktad›r. Yoksulluk s›n›r› olarak belirlenen ücret, asgari ücretin birkaç kat›-
d›r. Kay›t d›fl› sektörde asgari ücretin alt›ndaki ücretler geçerlidir. Kad›n ve
çocuklar›n sefalet ücreti ile çal›flt›¤› ülkemizde, çal›flanlar da yoksuldur. “Ça-
l›flanlar›n yoksullu¤u”, ücretler üzerindeki bask›lar, örgütsüzlük, toplusözlefl-
me hakk›ndan yararlanamama, çal›flmada geçen sürelerin giderek k›salma-
s› gibi nedenlerle yayg›nlaflmaktad›r. (Bkz.: Çal›flma Raporu 55. sayfada Tab -
lo 8’de çeflitli ülkelerdeki asgari ücretler karfl›laflt›r›lmaktad›r.)

Yoksulluk bir paylafl›m/bölüflüm sorunudur. Üretilen de¤er hakça paylafl›lma-
maktad›r. Yoksullu¤un kayna¤› gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizliktir. Yoksulluk
vergi adaletsizli¤idir. Yoksulluk, bu ekonomi politikalar sürdükçe derinleflecek
bir olgudur. Ancak, bu politikalar›n sürüp gitmesi mutlak de¤ildir. Yani, yok-
sulluk üreten ekonomi politikalar bu ülke insanlar›n›n kaderi olmamal›d›r.

Yoksulluk üretmeyen, yoksul yaratmayan ekonomi politikalar izlenerek,
yoksulluk ortadan kald›r›lmal›d›r. Sosyal yard›mlarla, kayna¤› belirsiz sigorta-
c›l›k teknikleriyle, bilinmezlik, belirsizlik ve öngörüsüzlükle tasarlanm›fl sis-
tem önerileriyle yoksulluk azalt›lamaz, ortadan kald›r›lamaz.

Bu söylemlerle insanlar, beklentileri yükseltilerek, ancak oyalanabilir. Yok-
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sulluk yönetiminden baflka bir anlam› olmayan bu yaklafl›m kitleleri aldat-
makt›r; yoksullar›n varl›¤›n› kan›ksamak, sürekli k›lmak ve yoksullu¤u kade-
re dönüfltürmektir.

SOSYAL GÜVENL‹K KURUMLARININ AÇIKLARI VE YOKSULLUK
Reform önerisinin gerekçesinde vurgulanan, ancak 5510 say›l› Yasan›n ge-
rekçesinin geri plan›n› da oluflturan bir yaklafl›mla sosyal güvenlik kurumla-
r›n›n yap›sal sorunlar› ve iflleyifllerine de¤inilmeden, sorunlar farkl› bir ölçek-
te tan›mlanarak, sosyal güvenlik sistemi ile yoksulluk sorunu aras›nda bir
iliflki kurulmakta ve sorunlar›n çözümü, bir karfl›tl›k temelinde gerekçelendi-
rilmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlar›na bütçeden ayr›lan kayna¤›n yoksullu¤un nedeni
oldu¤u gibi yanl›fl bir kabulden yola ç›k›larak; sosyal güvenlik kurumlar› (sos-
yal sigortalar: SSK, Emekli Sand›¤›, Ba¤-Kur) ile sosyal yard›m sistemi, dolay›-
s›yla bu sistem içinde olanlar karfl› karfl›ya getirilmektedir. 

Toplumun yoksul kesimlerine sosyal yard›m olarak gitmesi gereken mali
kayna¤›n sosyal güvenlik kurumlar›n›n “aç›¤›n›n kapat›lmas›”nda kullan›ld›¤›
iddia edilerek; bu aç›k kapat›l›rsa, yani sosyal güvenli¤e hiçbir kaynak akta-
r›lmazsa bu tutar›n sosyal yard›mlarda kullan›laca¤›, bunun da yoksullu¤u
hafifletebilece¤i söylenmektedir.

Bu iddia ile güvencesiz çal›flanlar ve iflsizlerle, sosyal güvenlik kapsam›nda
olan çal›flanlar›n birbirinin karfl›t› oldu¤u yan›lsamas› yarat›lmaktad›r. Toplu-
mun “yoksul” kesimlerine, ifl, istihdam, insanca yaflamaya yeterli bir gelir el-
de etme olana¤› sa¤lamak yerine; yoksulluklar›n›n nedeninin; sosyal güven-
lik kurulufllar› kapsam›nda olan “talihliler” oldu¤u ve devletçe sa¤lanan ola-
naklar›n bu flansl› “kesim” için kullan›lmas›ndan kaynakland›¤› söylenmekte-
dir. Böylece, yeni kaynak yaratmadan sosyal harcamalar›n art›r›lmas› yönün-
deki toplumsal bask›lara karfl›, çal›flanlar›n etkin olabildi¤i sosyal güvenlik
sistemi parçalanarak, eldeki kaynak daha genifl bir havuzda da¤›t›lmak is-
tenmektedir.

Bu yaklafl›m, yanl›fl ve eksiktir. Çünkü sosyal güvenlik sistemlerinde, çal›flan-
lar öznedir. Etkin yurttafllar olarak, hak ve yetki sahibidirler. Sosyal yard›m
sisteminde ise hak yerine, yard›m ve ianeden söz edilebilir. Yurttafll›k hakk›
temelinde kurgulanmayan bir yard›m sistemi kolayl›kla, onur k›r›c› bir ba¤›fl -
lamaya ve siyasal bir araca dönüflebilir.
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Bu karfl›tl›¤›n bir baflka sonucu da, eflitlik ilkesine ayk›r›l›k olarak ortaya ç›k-
maktad›r. Devlet, yoksullar›n sorunlar›na çözüm üretirken, bir yandan tefeci
ve rantiyeden vergi almaktan kaç›nd›¤› için katma de¤er üretenlerden sa¤-
lad›¤› kayna¤› bu kesime aktarmakta; ama üreten ve “istihdam edilmifl” olan
kesime de sosyal güvenlik katk›s› (sistematik katk›) yapmamaktad›r. Vergi-
lendirilmeyerek gözetilen kesim ise el koydu¤u gelir ve yaratt›¤› adaletsiz-
likle zaten bu eflitsizli¤in nedenini oluflturmaktad›r.

Anayasas›nda hâlâ sosyal devlet ilkesinin yer ald›¤› bir ülkede, sosyal güven-
li¤in finansman›na ulusal bütçeden katk› sa¤lanmas› kaç›n›lmazd›r. Bu ne-
denle sosyal güvenlik sisteminin finansman›na bütçe katk›s› “aç›k” kavra-
m›yla nitelenemez. Sosyal güvenli¤in finansman›nda devlet katk›s›na “aç›¤›n
kapat›lmas›” olarak yaklaflmak sosyal devlet anlay›fl›yla ba¤daflamaz.

Reform gerekçesinin aç›kland›¤› metinlerde, sosyal güvenlik kurumlar›n›n fi -
nansman aç›¤›n›n ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri s›ralan›rken, 1994-
2003 dönemindeki aç›¤›n Hazine iç borçlanma faiz oranlar› dikkate al›narak
hesaplanan 2003 y›l› güncel de¤erinin 345 katrilyon oldu¤u, on y›ll›k trans-
ferlerin toplam› olan bu tutar›n neredeyse 2003 y›l›nda yarat›lan toplam ulu-
sal gelire eflit oldu¤u belirtilmektedir.

Ayn› yöntemle yapt›¤›m›z hesaplamalarda, 1990-2003 y›llar› aras›nda sosyal
güvenlik kurumlar›na yap›lan transferlerin Hazine faiziyle güncellenmifl de-
¤eri 404 katrilyon, “Reform metinlerinde” gözden kaç›r›lan bir baflka kalem
olan faiz ödemelerine yap›lan transferlerin güncellenmifl de¤eri ise 2351 kat -
rilyondur. Yani faiz ödemeleri için ayr›lan kaynak, 2003 y›l› ulusal gelirinin ye -
di kat›d›r. Bakanl›kça yap›lan hesaplaman›n mant›¤›na uygun bir baflka an -
lat›mla, sosyal güvenli¤e bütçeden 1 birim aktar›l›rken, tefeci ve rantiyeye 7
birim aktar›lm›flt›r (Tablo 16).

Tablo 16: Faiz Ödemelerinin ve Sosyal Güvenlik Transferlerinin Güncellenmifl
De¤erleri

2003 Y›l› GSMH

404 Katrilyon

2.351 Katrilyon

357 Katrilyon

1990-2003 Y›llar› Aras›nda Bütçeden SSK, BA⁄-KUR ve
Emekli Sand›¤›’na Yap›lan Transferlerin Hazine Faiziyle
Güncellenmifl De¤eri

1990-2003 Y›llar› Aras›nda Bütçeden Faiz Ödemelerine
Yap›lan Transferlerin Hazine Faiziyle Güncellenmifl De¤eri
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Tablo 17: Faiz Ödemelerinin ve Sosyal Güvenlik Transferlerinin 

2007 Rakamlar› ile Güncellenmifl De¤erleri

Reform çal›flmalar›n›n yürütüldü¤ü de¤erlendirmelere as›l al›nan dönemde
(2004 y›l› bütçe rakamlar›na göre), bütçenin yüzde 40,1’i faiz ödemelerine,
yüzde 13,7’si ise sosyal güvenlik harcamalar›na ayr›lm›flt›r. 2007 y›l›na dek
güncellenen rakamlar Tablo 18’de belirtilmifltir.

Tablo 18: 2000-2007 Y›llar› Aras›nda Faiz Harcamalar›n›n ve Sosyal Güvenlik
Bütçe Aç›klar›na Yap›lan Transferlerin Bütçeden Ald›¤› Paylar

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

43,8 51,0 44,8 41,7 40,1 31,3 26,6 34,4

7,1 6,3 9,7 11,3 13,7 16,3 12,6 16,4

Kaynak: Maliye Bakanl›¤›

Ekonomik istikrars›zl›¤›n nedeni, ileri sürüldü¤ü gibi “sosyal güvenlik sistemi -
nin kendisi” de¤il, ifl yaratma hedefi olmayan ve toplumun ço¤unlu¤u için
yap›lan sosyal güvenlik harcamalar›n› yük olarak gören, toplumun küçük bir
az›nl›¤›na kaynak aktar›m›n› amaçlayan ekonomik sistem ve bunu sürdür -
meyi amaçlayan siyasi tercihler ve politikalard›r. Tablo 19’da çeflitli ülkeler-
de sosyal güvenlik harcamalar›n›n milli gelire oran› gösterilmektedir. Burada
Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalar›n›n düflük oran› göze çarpmaktad›r.

2007 Y›l› GSMH

302 Milyar

1 Trilyon
245 Milyar

631 Milyar

2000-2007 Y›llar› Aras›nda Bütçeden SSK, BA⁄-KUR ve
Emekli Sand›¤›’na Yap›lan Transferlerin Hazine Faiziyle
Güncellenmifl De¤eri

2000-2007 Y›llar› Aras›nda Bütçeden Faiz Ödemelerine
Yap›lan Transferlerin Hazine Faiziyle Güncellenmifl De¤eri

Kaynak: DPT, Hazine Müsteflarl›¤›

Faiz 
Harcamalar›

Sosyal
Güvenlik
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Tablo 19: Sosyal Güvenlik Harcamalar›n›n GSY‹H’ye Oranlar› (2005)

‹sveç 32,0 Slovenya 23,4

Fransa 31,5 Macaristan 21,9

Danimarka 30,1 Lüksemburg 21,9

Belçika 29,7 ‹zlanda 21,7

Almanya 29,4 ‹spanya 20,8

‹sviçre 29,2 Polonya 19,6

Avusturya 28,8 Çek Cumh. 19,1

Hollanda 28,2 Malta 18,3

‹ngiltere 26,8 ‹rlanda 18,2

Finlandiya 26,7 Slovakya 16,9

‹talya 26,4 Bulgaristan 16,1

Portekiz 24,7 Romanya 14,2

Yunanistan 24,2 Litvanya 13,2

Norveç 23,9 Türkiye 12,9

AB-27 27,2

Yoksulluk üreten politikalar›n uyguland›¤› koflullarda, yoksullu¤un ve yoksulla-
r›n ço¤almas› kaç›n›lmazd›r. Yoksullu¤u ortadan kald›rmadan, yoksullar›n duru-
muna çözüm vaat etmek, yoksullar› ve yoksullu¤u yönetmektir. Yoksulluk yö-
netiminin anlam› da “sürdürülebilir yoksulluk” kavram›na denk düflmektedir.
Bu model önerisini kabul etmek, ülkeyi ve ülke insanlar›n› hak etmedi¤i bir ge-
lece¤e mahkûm etmek ve kitlelerin aldat›lmas›na arac›l›k etmektir.

EMEKL‹L‹K
Sosyal Güvenlik Sisteminde reform öngören son de¤ifliklik 1999 y›l›nda 4447
say›l› Yasa ile gerçeklefltirilmifltir. Emeklilik yafl› ve prim ödeme gün say›s›,
çal›flma süresi gibi koflullar de¤ifltirilerek, sistemin finansman aç›¤›n›n kapa-
t›laca¤› sav› ile, oluflan toplumsal tepkiye karfl›n bir yasal düzenleme gerçek-
lefltirilmifltir.

Kaynak: Eurostat, ÇSGB
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Böylesine büyük bir sav ile yola ç›k›lmas›na karfl›n, bu Yasa ile beklenen so-
nucun al›namad›¤› ortadad›r. Yasada 2003 ve 2004 y›llar›nda iki kez de¤iflik-
lik yap›lm›flt›r. Bu durumda, 1999 reformunun gerekçesini oluflturan ve sos-
yal güvenlik kurulufllar›n›n finansman dengelerinin 2010 y›l›ndan itibaren
düzelece¤ini ileri süren IMF ve DB hesaplamalar›n›n yanl›fl oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. Bu hesaplamalarda bir yanl›fll›k söz konusu de¤ilse; ya reform ta-
n›m›nda bir yanl›fll›k vard›r ya da gerçekler gizlenerek halk yan›lt›lm›flt›r.

Aç›k olan gerçek, 1999 y›l›nda yap›lan düzenleme ile baflar› sa¤lanamad›¤›d›r.
Bu kez önerilen “reform” gerekçesinde de, 1999’da yap›lan reform sonras›
2000 y›l› için dengelerin sa¤land›¤›, yerinde bir saptama ile “2001’de genel üc -
ret seviyesindeki gerileme” ile prim gelirlerinin düfltü¤ü belirtilmifltir. Bu aç›k
gerçek, tek bafl›na durumu aç›klamaya yeterlidir. Aktif-pasif sigortal› olma ora-
n›n›n düflüklü¤ü, kay›td›fl› istihdam›n yüksekli¤i, prim tahsilât oran›n›n ve pri-
me esas kazanç s›n›rlar›n›n düflüklü¤ü ve fon gelirlerinin yetersizli¤i önlene-
memifltir. Bu durumda yaln›zca bir y›ll›k bir iyileflme için “reform” yap›lm›flt›r.

Dünya Bankas›, 1999 y›l› A¤ustos ay›nda yap›lan de¤iflikli¤in radikal bir re-
form oldu¤unu, ancak söz konusu reform ile sistemin gelir-gider dengesinin
2010-2015 y›llar› aras›nda sa¤lanaca¤›n›, bu dönem öncesi ve sonras›nda sis-
temin aç›k vermeye devam edece¤ini söylemektedir. Sistemin gelir-gider
aç›¤›n›n GSY‹H’ye oran›n›n 2015 y›l›ndan sonra, önce yüzde 1,5’e, 2050 y›l›n-
da yüzde 5’e ve 2075 y›l›nda yüzde 7’ye yaklaflaca¤› tahmin edilmifltir. Böy-
lece yap›lan “reforma” ra¤men aç›klar›n devam edece¤i gerçe¤i saklanm›fl-
t›r. DB, sistemin sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak için; asgari prim ödeme süresi -
nin art›r›lmas›, sa¤lanan emeklilik yard›mlar›n›n azalt›lmas› ve her on y›lda
bir gözden geçirilmesini önermektedir.

fiimdi emeklilik sistemi ile ilgili olarak yap›lmak istenen, bu önerinin gere¤i
olarak bir “erken gözden geçirmedir”. Gerçekte as›l yap›lmak istenen, sa¤l›k
alan›nda özel sektöre kâr alanlar› açmakt›r.

Sa¤l›k ve emeklilik sistemlerinin ayr›flmas›n› zorunlu k›lan bu düzenleme,
emeklilik sisteminin de ele al›nmas›n› gerektirmifltir. Bu alanda yap›lmak is-
tenen de, emeklilik yafl›n›n ve prim gün say›s›n›n artt›r›lmas›, ayl›k ba¤lama
oran›n›n düflürülmesi, k›sacas› kazan›lm›fl haklar› budayarak emeklilik fonla-
r›n›n sermaye piyasalar›na aktar›m› için gerekli düzenlemenin yap›lmas›d›r.
‹leri sürüldü¤ü gibi, emeklilik yafl›n› art›rmay› gerektirecek bir ömür düzeyi,
Türkiye’de geçerli de¤ildir.
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Tablo 20: OECD Ülkelerinde ‹nsan Ömrünün Da¤›l›m›

Belçika 27,9 48,3 23,8

Fransa 28,7 49,4 21,9

Avusturya 25,5 52,7 21,8

‹talya 28,4 50,3 21,3

Yunanistan 27,5 52,6 19,9

‹ngiltere 22,7 58,7 18,6

‹spanya 26,8 54,6 18,6

Macaristan 30,1 52,2 17,7

OECD Ortalamas› 26,1 56,9 17,0

Çek Cum. 28,0 55,0 17,0

Slovakya 28,5 54,5 17,0

Polonya 29,7 53,4 16,9

Japonya 26,2 57,3 16,5

Türkiye 27,0 58,1 14,9

Kore 30,7 57,5 11,8

Portekiz 27,4 60,9 11,7

‹zlanda 23,3 66,0 10,7

Meksika 25,6 72,7 1,7

Tablo 21: OECD Ülkelerinde Resmi Emeklilik Yafl› ve ‹flgücü D›fl›na Ç›kma Yafl› 

Erkek Kad›n

Efektif Resmi Efektif Resmi

Meksika 73,3 65,0 72,7 65,0

Güney Kore 70,4 60,0 67,9 60,0

Japonya 69,0 62,0 66,1 60,0

Çocukluk

ve E¤itim

Çal›flma
Yaflam›

Emeklilik
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‹zlanda 68,5 67,0 64,8 67,0

Portekiz 66,2 65,0 65,9 65,0

‹sveç 65,5 65,0 62,5 65,0

‹sviçre 65,2 65,0 64,8 64,0

‹rlanda 65,2 65,0 64,7 65,0

ABD 64,5 65,5 63,1 65,5

Türkiye 64,1 60,0 63,7 58,0

Danimarka 64,1 65,0 61,4 65,0

Norveç 63,9 67,0 62,2 67,0

Avustralya 63,7 65,0 61,5 62,5

Kanada 63,3 65,0 61,4 65,0

‹ngiltere 63,2 65,0 61,4 60,0

Yunanistan 62,4 65,0 61,2 65,0

Almanya 61,7 65,0 60,7 65,0

Çek Cumh 61,5 61,7 58,4 60,3

Polonya 61,3 65,0 58,0 60,0

‹spanya 61,1 65,0 63,4 65,0

Finlandiya 60,5 65,0 60,1 65,0

‹talya 60,4 65,0 60,9 60,0

Hollanda 60,2 65,0 60,5 65,0

Belçika 59,3 65,0 58,4 63,0

Slovakya 59,2 62,0 55,5 62,0

Lüksemburg 59,2 65,0 61,3 65,0

Avusturya 59,1 65,0 58,1 60,0

Macaristan 58,9 62,0 57,3 60,0

Fransa 58,5 65,0 59,2 65,0

OECD Ort. 63,3 64,4 62,0 63,3 Kaynak: OECD

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:13 PM  Page 95



DiSK 13. GENEL KURUL ÇALIfiMA RAPORU96

Sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlananlar bak›m›ndan ayr›m gözetilme-
mesi, bu alanda kamusal ve özerk tek bir kuruluflun hizmet vermesi, tüm
çal›flanlar›n tek bir sosyal güvenlik kuruluflu alt›nda toplanmas› ve/veya
norm ve standart birli¤ine kavuflturulmas› hedefi, ancak bu hizmetleri dü-
zenlemede kamu hizmeti anlay›fl›yla hareket edilmesi, yani piyasalaflt›r-
ma/metalaflt›rma anlay›fl›ndan uzak durulmas› halinde olanakl›d›r.

Sosyal güvenlik sistemleri toplumsal bütünleflmenin etkin araçlar›ndand›r.
Bu sistemlerle bu denli s›k oynanmas›, toplumda güvensizlik duygusunun
yayg›nlaflmas›na, gelecek kayg›s›n›n artmas›na, ödenenlerin karfl›l›¤›n› ala-
mamak düflüncesiyle sosyal güvenlik sisteminden kaç›fllara yol açmaktad›r.
Her on y›lda bir reform ad› alt›nda emekli olma koflullar›n›n daha da zorlafl-
t›r›lmas›, bu alanda eflitsizli¤in yayg›nlaflmas›na, mevzuata iliflkin bilgilerin
sürekli de¤ifltirilmesi nedeni ile yasal haklar›n bilinememesi gibi sonuçlara
neden olmaktad›r. Bunlar aras›nda istenen ve özendirilen bir baflka sonuç,
bireysel emeklilik sigortalar›na yönelme/yönlendirmedir.

Oysa sosyal güvenli¤in en temel özelli¤i istihdam›n ço¤alt›lmas›, ücret veya
ayl›¤›n paylafl›lmas› ve herkesin sigortal› olmas› ile sosyal güvenlik kuruluflla-
r›n›n aç›k vermeden çal›flmas›d›r. T

ürkiye, genç nüfus piramidine sahip bir ülke olarak, sosyal güvenlik sistemi-
nin bu özelli¤inden en fazla yararlanmas› gereken bir konumdad›r. Bu durum
bugün ve yak›n gelecek için geçerlidir.

Bu olanak söz konusuyken ve bu denli genç nüfusa karfl›n, çal›flanlar›n
emeklilikle ölüm aras›ndaki yaflam süresi k›salt›larak sistemin finansman aç› -
¤› kapat›lmak istenmektedir.

Yasaya yans›yan bask›n görüfl, yoksullu¤u de¤iflmez veri olarak almay› sür-
dürerek, yoksullar› sosyal güvenceye kavuflturarak de¤il, sosyal güvenceye
sahip olanlar› yoksullara yak›nlaflt›rarak sorunu çözmektir. Bu nedenle,
emeklilikte geçen sürenin k›salt›lmas›, emekçilerin çal›fl›rken gelecekleri için
oluflturduklar› fondan yararlanma süresinin azalt›lmas›, buna ek olarak
emekli ayl›¤›na getirilen s›n›rlamalarla, kendi birikimlerinden yararlanma
oranlar›n›n düflürülmesi istenmektedir.

Teknolojinin ulaflt›¤› düzey bugün üretim sürecinin daha k›sa sürelerle çal›fl-
may› sa¤layacak biçimde düzenlenmesini olanakl› k›lmaktad›r. Emeklilik için
gerekli süre ile oynamadan, günlük ve haftal›k çal›flma sürelerini k›saltarak,
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daha fazla say›da insan›n çal›flt›¤› toplam süreyi art›rmak; çal›flanlar, emekli -
ler ve iflsizler için uygun olacak çözümler yaratmak olanakl›d›r. Oysa rekabet
koflullar› bir yandan daha uzun sürelerde çal›flmay› dayatmakta, çal›flma sü-
relerini uzatmakta; di¤er yandan daha fazla say›da insan›n iflsiz kalmas›na
neden olmaktad›r.

Özellefltirme sonucu erken emekli edilen çal›flanlar görülmeden, erken emek -
lilik üzerinden sistemi elefltirmek konuyu sapt›rmakt›r. 

Bugün, 4857 say›l› ‹fl Yasas› ile yar› zamanl› çal›flma ve esnek çal›flman›n bir-
çok baflka biçimi yayg›n çal›flmaya dönüfltürülmüfltür. Yasan›n yürürlük sü-
resinden bafllayarak bu tür çal›flanlar›n sosyal güvenlikleri ile ilgili bir düzen-
leme yap›lmam›flt›r. Bu alandaki bofllu¤un sonuçlar› göz ard› edilmifl, bugü-
ne dek gere¤i yap›lmam›fl, esneklik yayg›nlaflt›r›l›rken bu alanda çal›flanlar›n
sosyal güvenli¤i ile ilgili düzenleme yapma görevi ve sorumlulu¤undan ka-
ç›n›lm›flt›r. 

Bir yandan esnekli¤i, belirli süreli ifl sözleflmelerini yayg›nlaflt›ran, ifl güven-
cesini s›n›rlayan, k›dem tazminat›n› “ölüm ikramiyesine” dönüfltürmek iste-
yen bir çal›flma hukukunu geçerli k›lmak; di¤er yandan, bu gerçekler karfl›-
s›nda bir ömür boyu çal›fl›lsa bile tamamlanamayacak bir emeklilik süresini
dayatacak yeni bir sistem tasarlamak, ülkeyi ucuz emek pazar›na dönüfltür-
mek demektir. 

Serbest piyasa ekonomisi dilinde bunun anlam› “sosyal damping”dir. Emek
haklar› üzerinden sa¤lanacak bir rekabet üstünlü¤ü için arac›l›k etmek ise;
umut vaat ederek deste¤i sa¤lanm›fl olan kitleleri aldatmak, siyaseten bedel
ödemeyi gerektirecek bir sonucu göze almakt›r. 

Tablo 22: 50 Yafl Üstü Nüfus ‹çin Baz› Göstergeler

Say› Oran

50 + Nüfus 11.105 100,0

‹stihdam Edilen 3.296 29,7

‹flsizler 137 1,2

‹flgücüne Dahil Olmayanlar (Emekliler hariç) 4.380 39,4

Emekliler 3.292 29,6
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SOSYAL GÜVENL‹KTE NORM VE STANDART B‹RL‹⁄‹
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›n›n Genel Gerekçesinde
emeklilik sistemlerinin tek bir çat› alt›nda toplanarak, aralar›ndaki farkl›l›kla-
r›n giderilmesi, aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eflit olaca¤› tek bir
emeklilik rejimine dönüfltürülmesinin planlad›¤› belirtilmektedir. Emekli ay-
l›klar›n›n hesaplanmas›nda da asgari ücret dolaylar›nda aflamal› olarak eflit-
lenecek bir yöntem belirlenmesi amaçlardan bir baflkas› olarak ileri sürül-
mektedir.

SSK, bugüne dek bu dönüflüm için haz›rlanm›flt›r. Nüfusun yar›s›na sa¤l›k ve
sosyal güvenlik hizmeti veren kurum, bilinçli bir y›pratma politikas› ile ka-
muoyunda hedef olarak gösterilmifl, özveriyle hizmet üreten kamu çal›flan-
lar›, haks›z elefltirilerin oda¤› olmufltur. Önce ilaç üretimi, daha sonra tekno-
loji yo¤un yat›r›mlar, fizibilite yap›lmadan kurulan hastaneler, fiyatland›r›lm›fl
muayene ve laboratuar paketleri, ücretli muayene saatleri, döner sermaye
uygulamalar›, performansa dayal› ücret sistemi, pahal› ve flaibeli ihaleler,
etik sorunlar Kurumun iflleyiflini altüst etmifltir. Ba¤-Kur, sorunlar›yla bafl ba-
fla b›rak›lm›flt›r. Emekli Sand›¤› içerdi¤i kadrolar›n niteli¤i gere¤i, bugüne dek
bu tart›flmalar›n d›fl›nda tutulmufltur. 506 say›l› Yasa hükümlerine göre ku-
rulmufl olan özel sand›klar›n hemen hepsinin, tek çat› formülü uyguland›¤›n-
da ortaya ç›kacak sorunlar› vard›r. 

Bu durumda, finansman sorunlar› çözülmeden, düzgün bir aktüeryal iflleyifl
gerçekleflmeden, tümü de sorunlu olan bu kurumlar› tek bir yap› içinde bir
araya getirmek, kal›c› bir çözüm için uygun görünmemektedir. Böyle bir uy-
gulama, var olan sorunlar› boyutland›raca¤› gibi, kurumlar›n verdi¤i hizmetin
ve sürmekte olan iflleyiflin ortadan kalkmas›yla yaflanacak kaos, toplumsal
çözülmeye yol açabilecek yeni sorunlar yaratabilecektir. Kald› ki, as›l olan,
bu kurumlar›n sorunlar›n› ortadan kald›rarak, düzgün iflleyiflini gerçeklefltir-
mek olmal›d›r. Devletin düzenli katk›s›n› sa¤layacak düzenlemeleri gerçek-
lefltirmek, bu do¤rultuda uygun bir bafllang›çt›r. 

Öncelikle bu kurumlar aras›nda mevzuat birli¤i sa¤lamak, norm ve standart
birli¤inde ortaklaflt›rmak için düzenleme yapmak daha gerçekçi ve uygun
bir çözümdür. Tek çat› bir çözüm olarak seçilse bile, öncelikle kurumlar ara-
s›nda bu düzenlemenin yap›lmas› gerekmektedir.

Emekçiler aras›nda ayr›cal›kl› bir kesim olarak nitelenen kamu görevlilerinin
durumlar› ileri sürülerek ve bu kesimin kazan›lm›fl haklar›n› ortadan kald›r -
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mak sonucunu do¤uracak bir “reform” yapmaya kalk›flmak bedeli a¤›r olan
ve amac› aflan bir giriflimdir.

Kamu kesiminde gerçekten ayr›cal›kl› bir kesim oluflturan devlet memurlar›
ile IMF /DB kökenli yap›sal uyum programlar› sonucu ortaya ç›kan birçok ye-
ni “statü” ve “standart” söz konusudur. Eflit de¤erde ifl için eflit ücret ve sos -
yal haklara eflit ölçüde eriflebilir olmak, toplumun ço¤unlu¤u gözetilerek, ya -
flama geçirilmesi gereken temel ilkeler olmal›d›r.

GENEL SA⁄LIK S‹GORTASI
Genel Sa¤l›k Sigortas›n›n, toplumun, sosyal güvenlik kurumlar› kapsam›nda
olmayan, dolay›s›yla devletin “aç›k kapatmak amac›yla yapt›¤› katk›lardan
yararlanamayan ve say›lar› da 4-20 milyon gibi bir yak›nl›kla tahmin edilen
“yoksullar›na” sa¤l›k hizmeti sa¤lamak amac›yla kurulaca¤› belirtilerek, re-
form giriflimine meflruiyet kazand›rmak ve kamuoyunda destek sa¤lamak
istenmektedir.

Genel sa¤l›k sigortas›, bir sosyal sigorta olarak de¤il, özel sigortac›l›k anlay›-
fl›na göre düzenlenmifltir. Sa¤l›k, bir sosyal risktir ve bu riske karfl› halk›n ko-
runmas› gerekir. Sa¤l›k sigortas›n›n bir sosyal güvenlik arac› olarak düzenlen-
medi¤i öylesine aç›kt›r ki, yasan›n ad›nda bile di¤er sosyal sigorta dallar›n-
dan ayr›flt›r›lm›flt›r. 

Gerçekte, Genel Sa¤l›k Sigortas›, Dünya Bankas›’n›n da önerdi¤i gibi sa¤l›¤›n
piyasalaflt›r›lmas›nda gerekli olan araçlardan biridir. Bu nedenle, Genel Sa¤-
l›k Sigortas›, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülen Sa¤l›kta Dönüflüm Projesi/
Program› ile ba¤lant›l› olarak tasarlanmakta ve uygulanmakta olan bu pro-
jenin finansal aya¤›n› oluflturmaktad›r. Baflka bir deyiflle, sa¤l›k iflletmelerine
dönüfltürülen devlet hastaneleri arac›l›yla bütünüyle ticarileflen ve dönüfltü-
rülen sa¤l›k sisteminin finansman›, Genel Sa¤l›k Sigortas› ile karfl›lanacakt›r.
SSK hastanelerinin bu sisteme eklenmek üzere tasfiye edilmesi ve mülkiyet
de¤ifltirmesi, sistemin bütünlü¤ü gere¤idir.

Genel Sa¤l›k Sigortas› bir sa¤l›k finansman› arac›d›r. Bu iflleyiflin gerçekleflme-
si, sa¤l›k sigortas› sisteminin seçilmesi durumunda, devlet sa¤l›k hizmeti sa¤-
lamaktan çekilecek ve primli bir sistem yürürlü¤e girecektir. Bu seçimin an-
lam›, sa¤l›¤›n bir hak olmaktan ç›kmas›, toplumsal boyutunun ortadan kal-
karak kifliselleflmifl ve özelleflmifl nitelik kazanmas› ve sa¤l›k hizmetlerinin
prim karfl›l›¤› sat›n al›n›r hale gelmesi demektir.
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Tablo 23: Baz› Avrupa Ülkelerinde Sa¤l›k Harcamalar› (2005)

Lüksemburg 8,0 90,4 16,7 5178 63 

Norveç 9,7 83,5 17,8 4080 42 

‹sviçre 11,5 58,5 18,6 4011 57 

Avusturya 10,3 75,6 15,4 3418 77 

‹zlanda 9,9 83,4 18,1 3294 75 

Almanya 10,6 76,9 17,3 3171 84 

Belçika 9,7 71,1 14,1 3133 53 

Hollanda 9,2 62,4 12,4 3092 50 

Fransa 10,5 78,4 15,4 3040 75 

‹sveç 9,1 84,9 13,6 2828 52 

Danimarka 8,6 82,3 12,8 2780 38 

‹rlanda 7,2 79,5 16,8 2618 57 

‹ngiltere 8,1 86,3 15,9 2560 39 

‹talya 8,7 75,1 13,7 2414 40 

Finlandiya 7,4 77,2 11,3 2203 70 

Yunanistan 7,9 52,8 10,7 2179 47 

‹spanya 8,1 70,9 14,7 2099 35 

Portekiz 9,8 71,6 15,1 1897 37  

Slovenya 8,7 75,6 13,8 1815 48 

Malta 9,2 76,1 14,4 1733 75 

Çek Cumh. 7,3 89,2 14,6 1412 84 

Macaristan 7,9 71,6 11,6 1308 79 

Sa¤l›k 
Harcamala-
r›n›n GSY‹H

Oran›

Hükümet Har-
camalar›n›n

Toplam Sa¤l›k
Harcamalar›na

Oran›

Kamu Sa¤l›k
Harcamalar›n›n
Bütçeye Oran›

Kifli Bafl›na
Sa¤l›k

Harcamas›

10.000 ki-
fli bafl›na
düflen ya-
tak Say›s›
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Slovakya 7,2 73,8 13,7 1061 69 

H›rvatistan 7,7 81,0 14,1 917 55 

Letonya 7,1 56,6 11,1 852 77 

Litvanya 6,5 75,0 15,8 843 81 

Polonya 6,2 68,6 10,0 814 53 

Estonya 5,3 76,0 11,5 752 58 

Bulgaristan 8,0 57,6 11,6 671 64 

Rusya 6,0 61,3 9,8 583 97 

Türkiye 7,7 72,3 14,3 557 26 

Romanya 5,1 66,1 11,1 433 66 

Ukrayna 6,5 56,7 9,4 427 87 

Öte yandan Reform önerisi, aile hekimli¤i, hasta sevk zinciri oluflturma ve
bunun için model önerme gibi, sa¤l›k sistemini ve sa¤l›k politikalar›n› belir-
leme ve yönlendirme e¤ilimi tafl›yan düzenlemeler de içermektedir. Ülke
sa¤l›¤›n› planlamak, sa¤l›k politikalar›n› belirlemek, tan› ve tedavi kurumlar›-
n› gelifltirmek, teknoloji ile donanm›fl sa¤l›k kurumlar› oluflturmak, Genel
Sa¤l›k Sigortas› gibi bir finansman kurumunun görevi de¤ildir ve olamaz. Ulu-
sal sa¤l›k politikas› bir devlet politikas› olmak zorundad›r. Bu aç›dan genel
sa¤l›k sigortas›na ifllevi d›fl›nda görev yüklemek yan›lt›c›d›r. 

Sa¤l›¤›n kamusal bir hak oldu¤u, devletçe sa¤lanmas› ve kamu hizmeti yo-
luyla düzenlenmesi gerekti¤i, yani ticari meta konumuna indirgenmemesi
gerekti¤i anlay›fl› benimsenmelidir. Önerilen sisteme bir bütün olarak bak›l-
d›¤›nda sa¤l›¤›n bir hak ve kamusal görev olmaktan ç›kar›ld›¤› görülmekte-
dir. Kurulmaya çal›fl›lan sistem ile sa¤l›k piyasalaflt›r›lmakta, sa¤l›k hizmetle-
ri piyasada oluflacak fiyatlara endekslenmektedir. Prim ödemesini zaman›n -
da yapmayanlar›n sa¤l›k sigortas›n›n sa¤lad›¤› haklardan yararland›r›lma -
mas› sosyal sigorta anlay›fl› ile ba¤daflmayacak özel sigortac›l›k anlay›fl›n›n
bir sonucudur. Katk› pay› ad› alt›nda, bugünkü uygulaman›n da ötesinde, pa -
ral› sa¤l›k uygulamas› yayg›nlaflt›r›lmaktad›r. 

Sigortal›n›n “hekim ve sa¤l›k kuruluflunu seçme özgürlü¤ü” ad› alt›nda, ka-
musal sa¤l›k hizmetlerinin önü kapanmakta, ticarileflme ve piyasalaflma

Kaynak: Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO)
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desteklenmektedir. Sa¤l›k hizmetleri, aile hekimli¤i ile bafllayan bir basa-
makland›rma ifllemiyle, “temel teminat paketine” indirgenmektedir. Bu pa-
ketin içeri¤inin dar tutulmas› ve yönetmeliklerle belirlenmek yoluyla de¤i-
flikli¤e aç›k olmas› sistemin do¤as› gere¤idir. Böylelikle temel teminat d›fl›n-
daki sa¤l›k hizmetlerinin çeflitlendirilerek fiyatland›r›lmas›, her aflama için
do¤rudan katk› pay› al›nmas›, giderek özel sa¤l›k sigortas› arac›l›¤›yla tümüy-
le paral› hale gelmesinin yolu aç›lmaktad›r.

Bu, sa¤l›kta kamusal sorumlulu¤un silikleflmesi, sa¤l›¤›n temel bir hak ol-
maktan ç›kar›lmas› ve özel sigortac›l›¤›n, kamu hizmetinin yerine geçmesi
anlam›na gelmektedir. Sa¤l›k hizmeti üreten kurumlar›n iflletmeye dönüfltü-
rülmesi, kamunun sa¤l›k hizmetinden çekilmesi, kamuya ait tüm sa¤l›k te-
sislerinin piyasa kurallar›na göre çal›flmas›, bu noktaya dek gidebilecek giri-
flimler için ilk ad›m niteli¤i tafl›maktad›r.

‹flletmeye dönüflen sa¤l›k kurumlar›nda hizmetlerin tafleronlaflt›r›lmas› gün-
demdedir. Çal›flanlar›n sözleflmeli personel olarak istihdam›na olanak tan›n-
mas› güvencesiz istihdam› getirecektir. Sa¤l›k gibi, do¤rudan insan etkileflimi
ile gerçekleflen bir hizmetin süreklili¤ini tehdit eden bu çal›flma koflullar›n›n
yayg›nlaflmas›, hizmet kalitesini düflürecek bir uygulaman›n önünü açacakt›r.

Genel Sa¤l›k Sigortas›, devletin prim ödeme gücünden yoksun olanlar›n
primlerini ödeyece¤i, prim ödeme gücü olanlar, dolay›s›yla çal›flanlar için
herhangi bir katk› yapmayaca¤› esas› ile kurgulanmaktad›r.

Oysa as›l olan, devletin tüm yurttafllar› için eflitlik gözeterek davranmas›d›r.
Devlet, sa¤l›k hizmetlerini tüm yurttafllar› için eriflilebilir k›lmak ve sa¤l›k
hakk›ndan yararlanmada tüm yurttafllar›na eflit davranmakla yükümlüdür.
Bunun gere¤i olarak, çal›flanlar da dahil tüm yurttafllar›n sa¤l›k gereksinim-
lerine devlet katk› yapmal›d›r.

Genel sa¤l›k sigortas›n›n bir sosyal sigorta olarak örgütlenmesi, kiflilerin ge-
lirine göre katk› yapabilece¤i ancak as›l olarak genel bütçeden karfl›lanan bir
finansman modeli belirlenmelidir. 

‹flsizlerin ve yeterli gelirden yoksun olanlar›n, yoksulluklar›n›n saptand›¤› bir
kriter yerine, vergi ödemesi gerekenlerin ödeyece¤i vergiyi saptayan ve alan
yöntemlerin etkinleflmesi gerekmektedir.

Genel sa¤l›k sigortas›, bir çifte vergilendirme yöntemi olarak de¤il, gelirin ye-
niden da¤›l›m›n› sa¤layacak biçimde düzenlenmelidir. 
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ESNEKLEfiEN ‹ST‹HDAM, ESNEK ÇALIfiMA ‹L‹fiK‹LER‹ VE 
SSGSS YASASI 
Uygulanan ekonomi politikalar sonucu, ekonomik krizler sonras› yaflanan
kitlesel iflsizlik, özellefltirmelerle ortaya ç›kan ifl kayb›, daha fazla say›da in-
san› yaflam›n› sürdürmeyi sa¤layacak bir ifle ulaflma olana¤›ndan giderek
uzaklaflt›rmaktad›r. 

Ekonomi, ifl yaratmamaktad›r. ‹fl ve ifle ulaflma yöntemleri de piyasalaflm›fl-
t›r. ‹flsiz say›s›ndaki art›fl, ücretlerin genel düzeyini etkileyerek, afla¤›ya do¤-
ru çekmektedir. 

Ayn› flekilde, düzenli istihdam biçimleri yerine, esnek istihdam iliflkileri yay-
g›nlaflm›flt›r. Çal›flma iliflkilerinin esnekleflmesi ve yayg›nlaflan ve büyüyen
kay›td›fl› alan, sosyal güvenlikten yoksun kitleler yaratm›flt›r.

4857 say›l› ‹fl Kanunu, çal›flma iliflkilerini esneklefltirmifl, sözleflme türleri ile
ifl hayat›nda kalma süresini azaltm›fl, yap›sallaflan iflsizlik ifl bulma umudunu
ve olana¤›n› ortadan kald›rm›flt›r.

Rekabet bask›s›yla, esnek çal›flma türlerinin daha da yayg›nlaflmas› söz ko-
nusudur. Kay›td›fl› alan, giderek kay›tl› alan› da aflan bir büyüklü¤e ulaflm›fl-
t›r. Kamuda çal›flanlar tasfiye edilmektedir. Kamu emekçilerinin ücret ve sta-
tülerinde de¤ifliklik gündemdedir. Tar›m politikalar›n›n güdümlü uygulama-
lara dönüflmesi, k›rsal alandan kente akan iflsizlerin say›s›n› art›racakt›r.

5510 say›l› Yasa, h›zla devinen ve sorunlar› ço¤alarak büyüyen bu alanla il-
gili bir öngörü eksikli¤i tafl›maktad›r. Yasa, tar›mdaki çözülme, çal›flma iliflki-
lerinde ve istihdam koflullar›nda daha da yayg›nlaflmas› kaç›n›lmaz olan es-
nekleflme, büyüyen iflsizlik gibi konular göz önüne al›nd›¤›nda, çal›flanlar›n
sosyal haklara ulaflmalar›n› ve çal›fl›rken korunmalar› ile ilgili evrensel ilke-
nin yaflama geçmesini olanaks›z k›lacak bir düzenleme niteli¤indedir.

Yasada yer alan ve 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile yayg›nlaflt›r›lan esnek çal›flma
biçimlerine göre çal›flt›r›lanlar›n durumlar› ile ilgili düzenlemeler yetersizdir.
Yasa, çal›flmay› de¤ersizlefltiren bir anlay›fl temelinde biçimlendi¤inden, “gü-
venceli esneklik” olarak yayg›nlaflt›r›lan gerçekd›fl› bir durumu karfl›lamak-
tan da uzakt›r. K›smi süreli çal›flanlar›n “iste¤e ba¤l›” sigortal›l›k kapsam›nda,
bireysel olarak sorumlu k›l›narak yer ald›¤› bir sistemin sosyal sigorta niteli-
¤i tart›flmal›d›r. Ayn› durum, sa¤l›kla ilgili düzenlemede de söz konusudur.
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SSGSS YASASI ‹LE ‹LG‹L‹ TEMEL ELEfiT‹R‹LER 
Sosyal Güvenlik sistemini dönüfltüren tasa tasar›lar› ile ilgili olarak sürdürülen
çal›flmalarda, sa¤l›k ve sosyal güvenlik konular›n›n hak niteli¤inin korunmas›
ve yeni liberal politikalar do¤rultusundaki politikalar›n emek haklar›n› orta-
dan kald›ran yan› elefltirilmifl, bu do¤rultudaki düzenlemelere karfl› ç›k›lm›fl-
t›r. Bu nedenle elefltiri ve de¤erlendirmeler sisteme ve bu do¤rultudaki ter-
cihlere yönelik olarak genel ve ilkesel nitelikte yürütülmüfltür. Teknik çal›fl-
malar söz konusu oldu¤unda da ilkesel yaklafl›m gözetilerek, önerilerde bu-
lunulmufltur. SSGSS Yasas›na yönelik temel elefltiriler, afla¤›da özetlenmifltir:

● Sosyal güvenlik kavram› ve sosyal güvenlik kurumlar›, yoksulluk yasala-
r›ndan farkl› olarak tarihsel süreçte, çal›flanlar›n kazan›mlar› olarak ortaya
ç›km›flt›r. 5510 say›l› Yasay› da kapsayan “Reform” denemesi ile sosyal gü-
venlik yerine “sosyal koruma” kavram› yerlefltirilmeye çal›fl›lmaktad›r.

● Öngörülen, kay›tl› çal›flanlar üzerinden sa¤lanacak kaynakla, giderek arta-
cak olan yoksullar›n da sosyal gereksinimlerini karfl›lanmas›d›r. Yeni kaynak
yarat›lmad›¤›, kay›td›fl› alan›n ortadan kald›r›lmad›¤›, kitlelerin kurals›zl›k için-
de sömürüldü¤ü, iflsizli¤in artt›¤› kaos koflullar›nda ortaya ç›kacak sonuç, an-
cak toplumsal karfl› ç›k›fllar›n bast›r›lmas› amac›yla, en az›n verildi¤i ve bunun-
la yetinmesi istenen, bireyleri yoksullukta eflitlenmifl bir toplum olacakt›r. 

● Yasa ile kurgulanan sistem, toplumsal s›n›flar ve kuflaklar aras›nda daya-
n›flmay› ortadan kald›rmaktad›r. Sosyal güvenli¤in temel dayana¤› dayan›fl-
mad›r. Bugün çal›flanlar›n haklar›n›n korunmas›, iflçi s›n›f›n›n gelecek kuflak-
larla ilgili sorumluluklar›n› ortadan kald›rmaz. Kazan›lm›fl haklar, emekçilerin
gelecekte de korunmas› gereken haklar›d›r.

● ‹fl hukukunun esnekleflmesi ile ortaya ç›kan yeni çal›flma biçimleri, kay›t-
d›fl› alan›n engellenmeyen büyümesi, primlerle ilgili olarak önerilen yeni re-
jim, emeklili¤i çal›flanlar için ulafl›lmaz k›lacakt›r. Bugün, 4857 say›l› ‹fl Yasa-
s› ile yar› zamanl› çal›flma ve esnek çal›flman›n birçok baflka biçimi yayg›n
çal›flmaya dönüfltürülmüfltür. ‹fl Yasas›n›n yürürlük tarihinden bafllayarak bu
tür çal›flanlar›n sosyal güvenlikleri ile ilgili bir düzenleme yap›lmam›flt›r. Bu
alandaki bofllu¤un sonuçlar› göz ard› edilmifl, bugüne dek gere¤i yap›lmam›fl,
esneklik yayg›nlaflt›r›l›rken bu alanda çal›flanlar›n sosyal güvenli¤i ile ilgili
düzenleme yapma görev ve sorumlulu¤undan kaç›n›lm›flt›r. Yasa, bu gerek-
sinimi göz ard› etmifl ve bu sorunla ilgili çözüm üretmemifltir. K›smi süreli ça-
l›flanlar›n, çal›flmad›klar› sürelerin iste¤e ba¤l› sigortal›l›k kapsam›nda borç-
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lanmayla karfl›lanmas›, çal›flmay› ve eme¤i de¤ersizlefltiren bir anlay›fl› yan-
s›tmaktad›r.

● Bir yandan esnekli¤i, belirli süreli ifl sözleflmelerini yayg›nlaflt›ran, ifl gü-
vencesini s›n›rlayan, k›dem tazminat›n› “ölüm ikramiyesine” dönüfltürmek
isteyen bir çal›flma hukukunu geçerli k›lmak; di¤er yandan, bu gerçekler kar-
fl›s›nda bir ömür boyu çal›fl›lsa bile tamamlanamayacak prim ödenmesini ge -
rekli gören yeni bir sistem tasarlamak, ülkeyi ucuz emek pazar›na dönüfltür -
mektir.

● ‹leri sürüldü¤ü gibi, emeklilik yafl›n› art›rmay› gerektirecek bir ömür düze-
yi, Türkiye’de geçerli de¤ildir. 

● Bu sistemin uygulamaya dönüflmesi halinde, sa¤l›k ve emeklilik sosyal
hak olmaktan ve kamu hizmeti olarak karfl›lanmaktan ç›kacakt›r. Bir kamu
hizmetinin sosyal bir nitelik tafl›yor olmas›n›n temel koflulu, bir hizmetin hak
statüsünde genelleflmifl ve hizmetin örgütlenme süreci bak›m›ndan meta d› -
fl› bir alanda, ticaret d›fl› bir alanda örgütlenmifl olmas›d›r.

● Gelir da¤›l›m›n›n bu denli bozuk oldu¤u bir ülkede, gelirin yeniden da¤›t›-
m› araçlar›ndan biri olan sa¤l›¤›n prim esas› ile karfl›lanmas›, bu haklardan
yararlanma koflullar›n› ortadan kald›racak ve eflitsizli¤i art›racakt›r. Özel si-
gortac›l›k tekni¤i ile kurgulanm›fl, primlerle karfl›lanan bir sa¤l›k sigortac›l›¤›-
n›n, ulusal gelirin yeniden da¤›t›m›n› amaçlayan bir sosyal politika arac› ile
benzerli¤i yoktur.

● Yasa, do¤rudan gelir azalt›c› bir yöntem olarak, emekli ayl›klar›n› düflür-
meyi hedeflemektedir. Ayl›k ba¤lama oranlar›n›n de¤iflmesi ve ücretlerin
enflasyon oranlar› ile ba¤lant›l› olarak hesaplanmas›, emeklilerin ulusal ge-
lirden pay almalar›n› engelleyecek, toplumun ço¤unlu¤unun yoksullukta
eflitlendi¤i bir sonuç yaratacakt›r. Bu yaklafl›m, sistemin gelirin yeniden da-
¤›t›m arac› olarak kurguland›¤› sav›n›n gerçekte gözetilmedi¤ini bir kez daha
kan›tlamaktad›r.

● Sosyal güvenlik sistemleri toplumsal bütünleflmenin etkin araçlar›ndand›r.
Bu sistemlerle bu denli s›k oynanmas›, toplumda güvensizlik duygusunun
yayg›nlaflmas›na, gelecek kayg›s›n›n artmas›na, ödenenlerin karfl›l›¤›n› ala-
mamak düflüncesiyle sosyal güvenlik sisteminden kaç›fllara yol açacakt›r.
Kay›td›fl› alan› besleyecek olan bu durum, ayn› zamanda istenen ve özendi-
rilen bireysel emeklilik ve özel sa¤l›k sigortalar›na yönelme/ yönlendirme
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olarak ortaya ç›kacakt›r. Sosyal sigorta kurumlar›n›n güçsüzleflmesi ve ka-
musal sistemin çöküflü anlam›na gelen bu sonuç, fiili gibi ülkelerde yaflan-
m›flt›r.

● Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›, ileri sürüldü¤ü gibi norm
ve standart birli¤i sa¤lamamaktad›r. Yasan›n Genel Gerekçesinde emeklilik
sistemlerinin tek bir çat› alt›nda toplanarak, aralar›ndaki farkl›l›klar›n gideril-
mesinin, aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eflit olaca¤› tek bir emek-
lilik rejimine dönüfltürülmesinin planlad›¤›n›n belirtilmesine karfl›n, geçici
maddelerle, varolan durumun ve ayr›ks› uygulamalar›n korundu¤u, Anaya-
san›n eflitlik ilkesine ayk›r›l›k oluflturacak bir yaklafl›m›n sürdürüldü¤ü görül-
mektedir.

● Emeklilik ve sa¤l›k sistemine devletin yapt›¤› katk› da, beklenen ve olma-
s› gereken nitelikte de¤ildir. Devletin, yapaca¤› katk›n›n primlere yap›lan bir
katk› olmak yerine, her ay tahsil edilen primlerin dörtte biri olarak sisteme
yap›lacak bir katk› olarak belirtilmifltir. Madde, sosyal güvenlik sisteminin
“kara delik” olarak görülmesi anlay›fl›n›n sürdü¤ünü gösteren yaklafl›ma uy-
gun olarak düzenlenmifltir. Tahakkuk eden de¤il, tahsil edilen miktara göre
belirlenecek devlet katk›s›n›n azalt›labilece¤ini düzenleyen geçici madde, bu
katk›n›n gerçekte belirsiz ve isteksizce yap›lan bir düzenlemeye dayand›¤›-
n› göstermektedir.

● Gerçek olan, s›n›rl› ve k›t bir kayna¤›n toplumun geneline yayg›nlaflt›r›lm›fl
olan bir sistemin finansman› için kullan›lacak olmas›d›r. Sa¤l›k hizmetleri için
devletin sisteme yapaca¤› s›n›rl› katk›, düzenli prim ödeyenlerin say›s› ile
orant›l› olaca¤›ndan, yoksullar için yap›lacak harcamalar da bu kaynaktan
karfl›lanacak demektir. Bunun anlam›, k›s›tl› kaynaklar›n, k›s›tlanm›fl sa¤l›k
hizmeti için, daha genifl bir kesime da¤›t›lmas› ve herkes için daha az, daha
s›n›rl› ve daha düflük nitelikli sa¤l›k hizmeti demektir. Bu, eme¤in de¤ersiz-
lefltirilmesi, çal›flman›n ve çal›flan›n gözden ç›kar›lmas›d›r. Genel bütçeden
vergilerle karfl›lanan, tüm yurttafllar için eflitlik temelinde kurgulanan, herke-
se ihtiyac› kadar sa¤lanan ve toplumun tümünün yararlanmas› gereken bir
sa¤l›k hizmeti, sosyal devletin temel görevlerinden olmak zorundad›r. Sa¤l›k,
bir sosyal risktir ve bu riske karfl› halk›n korunmas› gerekir.

● Genel Sa¤l›k Sigortas› bir sa¤l›k finansman› arac›d›r. Bu iflleyiflin gerçeklefl-
mesi, sa¤l›k sigortas› sisteminin seçilmesi durumunda, devlet sa¤l›k hizmeti
sa¤lamaktan çekilecek ve primli (özel sigortac›l›k kurallar›na göre iflleyen) bir
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sistem yürürlü¤e girecektir. Bu seçim, sa¤l›¤›n bir hak olmaktan ç›kmas›,
toplumsal boyutunun ortadan kalkarak kifliselleflmifl ve özelleflmifl nitelik
kazanmas› ve sa¤l›k hizmetlerinin prim ve kat›l›m pay› karfl›l›¤› sat›n al›n›r
hale gelmesi demektir.

● Kurgulanan sistem, BA⁄-KUR’da bugün sürdürülen uygulamaya benze-
mektedir. BA⁄-KUR sigortal›lar› bugün, % 20 oran›nda sa¤l›k primi ödeyerek
sa¤l›k hizmetinden yararlanmaktad›r. Kurumun karfl›lad›¤› sa¤l›k hizmetinin,
kamu a¤›rl›kl› olarak sat›n al›nmas› söz konusu oldu¤unda bunun maliyeti %
44 olmaktad›r. Arada % 56 oran›nda bir aç›k oluflmaktad›r. GSS sisteminin
yayg›nlaflaca¤› ve kapsayaca¤› nüfus ve büyüklük düflünüldü¤ünde, % 12,5
sa¤l›k sigortas› primi ile hizmet sat›n almaya dayal› bir modelin sürdürülebi-
lirli¤inin nas›l sa¤lanaca¤› tasarlanmadan, bu seçimi yapmak, bedeli a¤›r
ödenecek bir durumu göze alarak davranmak demektir. 5 milyondan fazla
BA⁄-KUR sigortal›s›, prim ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedi¤inden,
sistemden ç›kar›lm›flt›r ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlanamamaktad›r. GSS
sonras›nda, prim ödeme güçlü¤ü içine düflecek insanlar›n say›s›nda art›fl söz
konusu oldu¤unda sisteme ek kaynak aktar›lamad›¤› için, sa¤lanacak hiz-
metin kapsam› daralacak ve tüm sistem içindekileri olumsuz etkileyecek bir
sonuç ortaya ç›kacakt›r.

● SSK hastanelerinin devri ile bafllayan süreç, sürdürülen uygulamalar ve or-
taya ç›kan sonuçlar, gelecek için tasarlanan sistemin iflleyifline ›fl›k tutacak,
uyar›c› sonuçlar ortaya koymaktad›r. Tüm bunlara karfl›n, Yasada prim öde-
mesini zaman›nda yapmayanlar›n sa¤l›k sigortas›n›n sa¤lad›¤› haklardan ya-
rarland›r›lmamas›, sosyal devlet anlay›fl› ile ba¤daflmayacak özel sigortac›l›k
anlay›fl›n›n bir sonucudur ve gelecekte yaflanacaklar için öngörü eksikli¤idir.

● Temel Teminat Paketi, sistemin finansman dengelerinin öne geçti¤i her
durumda daralt›lacak bir kapsam tan›mlamaktad›r. Sigortal›n›n “hekim ve
sa¤l›k kuruluflunu seçme özgürlü¤ü” ad› alt›nda, kamusal sa¤l›k hizmetleri-
nin önü kapanmakta, ticarileflme ve piyasalaflma desteklenmektedir. Sa¤l›k
hizmetleri, aile hekimli¤i ile bafllayan bir basamakland›rma ifllemiyle, “temel
teminat paketine” indirgenmektedir. Böylelikle temel teminat d›fl›ndaki sa¤-
l›k hizmetlerinin çeflitlendirilerek fiyatland›r›lmas›, her aflama için do¤rudan
katk› pay› al›nmas›, giderek özel sa¤l›k sigortas› arac›l›¤›yla tümüyle paral›
hale gelmesinin yolu aç›lmaktad›r. Bu yan›yla sa¤l›ktan yararlanmak, gelirle
orant›l› bir duruma dönüflecektir.
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● ‹flletmeye dönüflen sa¤l›k kurumlar›nda hizmetlerin tafleronlaflt›r›lmas›
gündemdedir. Çal›flanlar›n sözleflmeli personel olarak istihdam›na olanak ta-
n›nmas› güvencesiz istihdam› getirecektir. Sa¤l›k gibi, do¤rudan insan etkile-
flimi ile gerçekleflen bir hizmetin süreklili¤ini tehdit eden bu çal›flma koflul-
lar›n›n yayg›nlaflmas›, insan yaflam›n›n ve sa¤l›¤›n›n söz konusu oldu¤u bir
alanda hizmet kalitesini düflürecek bir uygulaman›n önünü açacakt›r.

● Bu Yasan›n sa¤l›k, emeklilik ve sosyal sigortalar›, sosyal haklar temelinde
ve devletçe karfl›lanmas›n› as›l alarak; amac›na, evrensel de¤er ve ilkelere,
toplumun gereksinimine ve ülkenin gereklerine göre; toplumsal bir uzlafl-
maya ve gelecek için öngörülen toplumsal modele dayal› olarak yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir.

5510 SAYILI SSGSS YASASINDA ‹K‹NC‹ AfiAMA: ANAYASA
MAHKEMES‹’N‹N GEREKÇEL‹ KARARINDAN SONRAK‹ DURUM
Yukar›da aktar›lan geliflmelerden sonra, 22 Temmuz 2007 tarihinde yap›lan
genel seçimlerin ard›ndan kurulan 60. Hükümet, 5510 say›l› Yasa yerine Ana-
yasa Mahkemesi karar› do¤rultusunda yeni bir düzenleme yapmak zorunda
oldu¤undan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun haz›rlad›¤› bir de¤ifliklik tasla¤› Ça-
l›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan de¤erlendirmeye aç›lm›flt›r.

“Sosyal Güvenlik Reformu” olarak adland›r›lan çal›flmalar kapsam›nda, 5510
say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’n›n haz›rlanmas› afla-
mas›nda Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na,
tasar› görüflülürken TBMM Komisyonlar›na, Ekonomik ve Sosyal Konsey’de
oluflturulan çal›flma gruplar›na örgütlerimizin de üyesi oldu¤u Emek Platfor-
mu’nun görüfl ve önerileri ayr›nt›l› olarak sunulmufl; ancak, karfl› ç›kt›¤›m›z
konular›n ve görüfllerimizin önemli bir k›sm› tasar›ya yans›t›lmam›flt›r.

Tasar›’n›n 5489 say›l› Yasa olarak TBMM’de kabul edilmesinin ard›ndan, KESK,
D‹SK, TTB ve TMMOB olarak Say›n Cumhurbaflkan›na yapt›¤›m›z baflvuruda ve
sundu¤umuz dosyada belirtti¤imiz konular›n da a¤›rl›kl› olarak yer ald›¤› ge-
rekçelerle, yeniden görüflülmek üzere TBMM’ne geri gönderilmifl, yasa de¤ifl-
tirilmeden 5510 say›l› Yasa olarak kabul edilmifltir. Bu kez, 5510 say›l› Yasa
ile ilgili olarak Say›n Cumhurbaflkan› ve ana muhalefet partisinin Anayasa
Mahkemesi’nde iptal davas› açmas›n›n ard›ndan, yasan›n baz› maddeleri
a¤›rl›kl› olarak memurlar ve di¤er kamu görevlileri yönünden iptal edilmifl ve
baz› maddelerinin yürürlü¤ü durdurulmufltur. Bu nedenle, Anayasa Mahke-
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mesi’nin iptal karar›n›n yaratt›¤› hukuki bofllu¤un uygulamada sorunlara ne-
den olmamas› için de 5510 say›l› yasan›n 01.01.2007 olan yürürlük tarihi, ön-
ce 01.07.2007’ye ard›ndan da 01.01.2008 tarihine ertelenmifltir.

Erteleme süresince yap›lmas› gerekenlerle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Yük-
sek Dan›flma Kurulunda yap›lan de¤erlendirmede, tüm Kurul üyesi örgütler,
bu durumun bir f›rsat olarak de¤erlendirilmesini ve yasalaflma süresince ta-
sar›yla ilgili sürdürülen elefltirileri dikkate alan bir düzenleme yap›lmas› ge-
rekti¤ini belirtmifllerdir. Bu konuda ortaya ç›kan e¤ilimde, Bakanl›k yetkilile-
ri ve taraflar görüfl birli¤i içinde olmufllard›r.

Ancak, 22 Temmuz 2007 tarihinde yap›lan genel seçim sonras›nda kurulan
60. Hükümet taraf›ndan bu konsensüs yok say›lm›fl ve haz›rlanan de¤ifliklik
tasla¤› ile yeni birçok konuda tart›flmalar›n çok gerisinde hükümler getirildi-
¤i gibi, üstünde uzlaflma sa¤lanm›fl olan kimi maddelerde de hak kayb› ni-
teli¤inde düzenlemeler yap›lm›flt›r.

Bugüne dek AKP hükümetleri, toplumun ço¤unlu¤unu ilgilendiren an-
cak, baflka konularda oldu¤u gibi kamunun yeniden yap›land›r›lmas›,
“sa¤l›kta dönüflüm projesi”, “sosyal güvenlik reformu” olarak adland›r-
d›¤› ve gerçekte kamusal hizmetleri ve haklar› tasfiye eden yan›yla ço-
¤unlu¤un ç›karlar› ile çat›flan piyasac› düzenlemelerin kararl› uygulay›-
c›s› olmufltur. Bu düzenlemeler yap›l›rken, sürekli sosyal diyalog vur-
gusu yap›lm›fl, ancak göstermelik ve yapay süreçlerde, taraflar›n kat›-
l›m› tek yanl› bilgi aktar›m›na dönüfltürülerek, benimsenen kararl› tu-
tum ›srarla sürdürülmüfltür.

Daha önceki hükümetlerde oldu¤u gibi 60. Hükümetin yönetim anla-
y›fl› da, sosyal devleti d›fllayan ve söylemlerinde s›kça vurguland›¤› gi-
bi, “düzenleyici – piyasac› devlet”i önceleyen bir yaklafl›ma dayan-
maktad›r. Sosyal devlet, toplumsal eflitsizlikleri ortadan kald›rmak
amaçl› oldu¤u halde, düzenleyici – piyasac› devletin amac›, piyasa me-
kanizmas›na dayanan bir sistemi ifller k›lmak, piyasan›n gereklerine
göre devleti yönetmektir.

Önceki hükümetin Sosyal Güvenlik Reformu olarak adland›rd›¤› ve
emekçiler aç›s›ndan bir karfl› reform olarak nitelendirilebilecek bu gi-
riflim sonunda haz›rlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Yasas› da, 60. Hükümet taraf›ndan bu yasada de¤ifliklik öngören tas-
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lak metin de, bu “düzenleyici-piyasac›” devlet anlay›fl›n› yans›tan gö-
rüfle dayal›d›r. Gerçekte yeni metin, Anayasa Mahkemesi karar› do¤-
rultusunda bir düzenleme yapma çabas› yerine, daha önce eksik b›ra-
k›lan kimi teknik sorunlar›n giderilmesi ve baz› konularda daha önce
yap›lm›fl olan düzenlemelerin afl›r›ya kaç›ld›¤› düflüncesiyle geri al›n-
mas› anlay›fl›na dayal›d›r.

5510 say›l› yasa ile yurttafllar›n gelece¤ini ve sa¤l›k gereksinimlerini
güvence alt›na alarak, onlar›n onurlu yaflama hakk›n› gerçeklefltiren
ve gelecek kayg›s› duymaks›z›n güvenli bir toplum içinde yaflad›klar›
duygusunu ve güvencini pekifltiren sosyal politikalar›n önemli bir bö-
lümünü oluflturan sosyal sigortalar ve sa¤l›k haklar›, yeniden düzenle-
nerek, sosyal devletin güvencesinde olan bir “hak anlay›fl›” yerine, tak-
dire dayal› “s›radan bir yard›m anlay›fl›” getirilmifltir. 

Sosyal güvenlikte 5510 say›l› yasa ile getirilen Dünya Bankas› ve IMF
Modeli, sosyal haklar› ve sosyal güvenli¤i mali piyasalara terk eden bir
modeldir. 5510 say›l› Yasa’da oldu¤u gibi, bu Yasa’da de¤ifliklik öngö-
ren taslak metinde de korunan bu yaklafl›m›n, daha önce uygulanan
ülkelerde oldu¤u gibi Türkiye’de de baflar›l› olma olana¤› yoktur. 

IMF, Dünya Bankas›, DTÖ, vb. uluslararas› finans güçlerinin sa¤l›k sek-
törüne yönelttikleri afl›r› ilgi, bu sektörün içerdi¤i fonlard›r. Tüm yaflam
alanlar›n› kapsayan yeni liberal anlay›fl için sa¤l›k sektörü önemli bir
çekim alan›d›r. Sermaye, ilaç endüstrisiyle, t›bbi teknolojisiyle, özel
sa¤l›k sigortas›yla ve özel sa¤l›k hizmeti sunumuyla sa¤l›k sektörünün
tüm bileflenlerinin daha fazla kâr anlay›fl›na uygun olarak dönüfltürül-
mesini istemektedir.

5510 say›l› Yasa ile bu istek yaflama geçirilmek istenmifltir. Bu Yasa’da
de¤ifliklik öngören taslak metin de Anayasa’da yer alan sosyal hukuk
devleti ilkesine ayk›r› olarak, sosyal güvenlik haklar›nda yap›lm›fl olan
düzenlemeleri de daha da geriye tafl›yarak, bu amaca hizmet etmeyi
sürdürmektedir. 

Anayasa Mahkemesi, çeflitli kararlar›nda, Anayasan›n 2. maddesinde
yer alan sosyal devlet ilkesinin anlam›n› aç›kl›¤a kavuflturmufltur. 1961
Anayasas› döneminde verilen bir karara göre, “demokratik sosyal hu-
kuk devleti, insan hak ve özgürlüklerine sayg› gösteren, ferdin huzur
ve refah›n› gerçeklefltiren ve teminat alt›na alan, kifli ile toplum aras›n-
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da denge kuran, emek ve sermaye iliflkilerini dengeli olarak düzenle-
yen, çal›flanlar›n insanca yaflamas› ve çal›flma hayat›n›n kararl›l›k için-
de geliflmesi için sosyal, ekonomik ve mali önlemler alarak çal›flanlar›
koruyan, iflsizli¤i önleyici ve milli gelirin adalete uygun da¤›lmas›n›
sa¤lay›c› önlemleri alan, adaletli bir hukuk düzenini kuran ve bunu de-
vam ettirmeye kendini yükümlü sayan... devlet demektir... Anayasa,
devleti iflverenle iflçi aras›nda ekonomik ve sosyal bir denge kurmak,
sermayenin eme¤i ve eme¤in sermayeyi sömürmesini önleyici tedbir-
ler almakla yükümlü tutmufltur” (AYMK. 26-27.9. 1967, E. 1963/336, K.
1967/29, AMKD, S: 6, 26-27). Bu kararda, sosyal devlete özgü olarak,
emek-sermaye dengesi, çal›flanlar›n insanca yaflamas›, iflsizli¤in önlen-
mesi ve ulusal gelirin adaletli da¤›l›m›, unsurlar› ön plana ç›kmaktad›r.

Anayasa Mahkemesi’nin 1982 Anayasas› ile ilgili olarak verdi¤i bir karar-
da, sosyal devlet ilkesinin, Anayasa’n›n 5. maddesi ile de ba¤lant›s› ku-
rularak, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve insan onuruna uygun biçimde
yaflama unsurlar› ön plana ç›kar›lm›flt›r. Bu yöndeki karara göre, “devle-
tin temel amaç ve görevleri aras›nda insan›n maddi ve manevi varl›¤›-
n›n geliflmesi için gerekli flartlar› haz›rlamaya çal›flmak, kifliyi mutlu k›l-
mak, onlar›n hayat mücadelesini kolaylaflt›rmak, insan haysiyetine uy-
gun bir ortam içinde yaflamalar›n› sa¤lamak gibi hususlar da yer al›rlar.
Gerçekten, yaratt›¤› gelecek güvencesiyle bu mutlulu¤a hizmet eden
araçlardan biri de kiflinin sosyal güvenli¤inin temin edilmifl olmas›d›r”
(AYMK., 21.10. 1986, E. 1986/ 16, K. 1986/ 25, AMKD., S: 22, 290-291).

Baflka bir karar›nda Anayasa Mahkemesi sosyal devleti flöyle tan›mla-
maktad›r: “Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karfl›s›nda koruya-
rak gerçek eflitli¤i yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sa¤lamak-
la yükümlü devlet demektir... Hukuk devletinin amaçlad›¤› kiflinin ko-
runmas›, toplumda sosyal güvenli¤in ve sosyal adaletin sa¤lanmas›
yoluyla gerçeklefltirilebilir... Anayasa’n›n, Cumhuriyetin nitelikleri ara-
s›nda yer verdi¤i sosyal hukuk devletinin dayanaklar›ndan birini olufl-
turan sosyal güvenlik kavram›n›n içerdi¤i temel esas ve ilkeleri uya-
r›nca toplumda yoksul ve muhtaç insanlara Devletçe yard›m edilerek
onlara insan onuruna yarafl›r asgari yaflam düzeyi sa¤lanmas›, böyle-
ce, sosyal adaletin ve sosyal devlet ilkelerinin gerçekleflmesine elve-
riflli ortam›n yarat›lmas›” gerekir (26.10.1988, E. 1988/ 19, K. 1988/ 33,
AMKD, S: 24, 451-452).
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Anayasa Mahkemesi, sosyal güvenli¤i, Anayasa’n›n 17. maddesinde dü-
zenlenen “yaflama hakk›” ile ba¤lant›land›rm›flt›r. Anayasa mahkemesi-
ne göre, “hukuk devletinin amaç edindi¤i yaflama hakk›n›n korunmas›,
sosyal güvenli¤in sa¤lanmas›yla gerçekleflecektir. Sosyal güvenli¤i sa¤la-
yacak olan kurulufllar›n yasal düzenlemeleri ‘yaflama hakk› ile maddi ve
manevi varl›¤› koruma haklar›n› zedeleyecek veya ortadan kald›racak
hükümler içermemesi gerekir”. Bu gerekçeyle Anayasa Mahkemesi, 506
say›l› Kanun’un 34. maddesinde öngörülen ve sosyal sigortal›lara yap›la-
cak sa¤l›k yard›m›n› 18 ayla s›n›rlayan hükmünü, “sa¤l›k yard›m› sonun-
da henüz iyileflmemifl ve tedavisi sürmekte olan kiflinin gerek yaflama
hakk›n›n gerekse maddi ve manevi varl›¤›n› koruma hakk›n›n özünü ze-
deler bir nitelik tafl›d›¤›ndan Anayasa’n›n 17. maddesine ayk›r›” görmüfl-
tür. Bu karar, sosyal güvenlik hakk› çerçevesinde yap›lacak sa¤l›k yar-
d›mlar›n›n, Anayasan›n 65. maddesindeki s›n›rlamaya tabi olamayaca¤›-
n› söylemektedir. Bu nokta, Anayasa Mahkemesi’nin karar›nda aç›kça
belirtilmifltir: “Anayasa’n›n 60. maddesi kiflilere sosyal güvenlik hakk›n›
vermekle birlikte ikinci f›kras›nda bunun için al›nacak tedbirleri devlete
görev olarak verirken 65. madde ile de bu göreve baz› s›n›rlamalar getir-
mifltir. Ancak, 60. maddede belirtilen bu sosyal hak, yine Anayasa’n›n 17.
maddesinde düzenlenen “yaflama, maddi ve manevi varl›¤›n› koruma...
hakk›’ ile çok s›k› ba¤lant› içindedir. Dolay›s›yla devlet ekonomik ve sos-
yal alandaki görevlerini yerine getirirken uygulayaca¤› s›n›rlamalarda
‘yaflama hakk›n›’ ortadan kald›ran düzenlemeler yapamayacakt›r”
(AYMK., 17.1.1991, E. 1990/ 27, K. 1991/ 2, AMKD, S: 27, C:1, 13-39).

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararlar› uyar›nca, sosyal devleti, sosyal
adalet ve sosyal güvenli¤i sa¤lamak ve herkes için insan onuruna ya -
rafl›r asgari bir yaflam düzeyini gerçeklefltirmekle yükümlü devlet ola -
rak tan›mlamak olanakl›d›r. Oysa 5510 say›l› yasa ve bu yasada de¤i-
fliklik öngören taslak ile biçimlenen Dünya Bankas› ve IMF modeline
dayal› “Sosyal Güvenlik Reformu” sosyal devleti ve sosyal güvenlik
hakk›n› tümüyle reddetmekte, bireyi gelece¤i yasalarla güvence alt›n-
da olan bir yurttafl yerine, yazg›s›n› mali piyasalar›n gücünün belirledi-
¤i edilgen bir nesneye dönüfltürmektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin 5510 say›l› Yasa ile ilgili olarak verdi¤i
15.12.2006 tarihli 2006/111-112 say›l› iptal karar›n›n Genel De¤erlendir-
me bölümünde flu saptamalar yer almaktad›r.
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“…
Sosyal güvenlik, bireylerin istek ve iradeleri d›fl›nda oluflan sosyal risklerin, kendilerinin
ve geçindirmekle yükümlü olduklar› kiflilerin üzerlerindeki gelir azalt›c› ve harcama ar-
t›r›c› etkilerini en aza indirmek, ayr›ca sa¤l›kl› ve asgari hayat standard›n› güvence al-
t›na alabilmektir. Bu güvencenin gerçeklefltirilebilmesi için sosyal güvenlik kurulufllar›
oluflturularak, kiflilerin yafll›l›k, hastal›k, malûllük, kaza ve ölüm gibi sosyal risklere kar-
fl› asgari yaflam düzeylerinin korunmas› amaçlanmaktad›r.

…
Kiflilere sa¤lanan bu anayasal güvencelerin yaflama geçirilebilmesi için Devlet tüm ça-
l›flanlara sosyal güvenlik hakk›n› sa¤lamak ve bunun için gerekli önlemleri almakla yü-
kümlüdür. Ancak, bu do¤rultuda düzenlemeler yap›l›rken, sosyal güvenlik hakk›ndan
yararlanacak olanlar›n hukuksal konumlar› gözetilerek ayn› statüde bulunmayanlar›n
bu statülerinin gerekli k›ld›¤› kurallara ba¤l› tutulmalar› Anayasa’n›n 10. maddesinde
belirtilen kanun önünde eflitlik ilkesinin do¤al bir sonucudur. Bu ilke, hukuksal durum-
lar› ayn› olanlar için söz konusudur. Eflitlik ilkesinin amac›, ayn› durumda bulunan kifli-
lerin yasalar karfl›s›nda ayn› iflleme ba¤l› tutulmalar›n› sa¤lamak, ay›r›m yap›lmas›n›
ve ayr›cal›k tan›nmas›n› önlemektir. Bu ilkeyle, ayn› durumda bulunan kimi kifli ve top-
luluklara ayr› kurallar uygulanarak yasa karfl›s›nda eflitli¤in çi¤nenmesi yasaklanm›fl-
t›r. Yasa önünde eflitlik, herkesin her yönden ayn› kurallara ba¤l› tutulaca¤› anlam›na
gelmez. Durumlar›ndaki özellikler, kimi kifliler ya da topluluklar için de¤iflik kurallar› ve
uygulamalar› gerektirebilir. Ayn› hukuksal durumlar ayn›, ayr› hukuksal durumlar fark-
l› kurallara ba¤l› tutulursa Anayasa’da öngörülen eflitlik ilkesi zedelenmez. 

…
Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararlar›nda da belirtildi¤i gibi, memur statüsü ile
emekli statüsü aras›nda organik bir ba¤ bulundu¤undan memur statüsünde yap›lan
de¤ifliklikler do¤al olarak emekli statüsünde de etkisini göstermektedir. Bu nedenle
memurun sosyal güvenlik haklar›ndan biri olarak emeklilik de Anayasa’n›n 128. mad-
desinde belirtilen memurlar›n ve di¤er kamu görevlilerinin “di¤er özlük iflleri” kapsa-
m›nda ayn› yasal güvence içindedir.

…
Tarihi süreç içinde geçmifli “sosyal sigorta”dan çok daha eskilere dayanan ve memur-
lar›n sosyal güvenlik hakk›n›n en önemli güvencesi olan emekli maafl›, önceki hizmet-
ler de gözetilerek verildi¤inden, devletin mali olanaklar›n›n yeterlili¤i ve adil ölçüler
içinde görevlerinin niteli¤ine uygun olmal›d›r. Hukuk sistemimizde de bugüne kadar
emekli maafl›n›n hesaplanmas›nda, belirtilen özellikler dikkate al›narak hizmet süresi,
yafl, görevin önemi, al›nan ve al›nmakta olan maafllar ve kesenekler gibi unsurlar›n et-
kili oldu¤u görülmektedir.

Yasa koyucunun Anayasa’n›n 7. maddesi uyar›nca sahip oldu¤u genel düzenleme yet-
kisi kapsam›nda bulunan konular›n, 128. maddede özel olarak vurgulanarak yasa ile
yap›lmas›n›n Anayasa buyru¤u haline getirilmesi, Devletin en temel ifllevlerinden olan
kamu hizmetinin görülmesindeki yeri tart›flmas›z olan kamu görevlileri için statülerine,
yapt›klar› görevin gereklerine uygun, emeklileri için de önceki statüleri ile uyumlu ay-
r› yasal düzenleme yap›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Ancak, düzenlemenin ayn› hukuk-
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sal konumda bulunmayanlar›n bu özelliklerini ve farkl›l›klar›n› yans›tmak kofluluyla ay-
n› veya baflka bir yasa içinde yap›lmas› hususu kuflkusuz yasa koyucunun takdiri için-
dedir.

…
Belirtilen nedenlerle, 5510 say›l› Yasa’da, ayn› hukuksal konumda bulunmayan me-
murlar ve di¤er kamu görevlileri ile bunlar d›fl›nda kalan sigortal›lar›n yukar›da belirti-
len özellikleri gözetilmeksizin ayn› sisteme ba¤l› tutulmas›, Anayasa’n›n 2, 10 ve 128.
maddelerine ayk›r›d›r. Dava konusu düzenlemelerin memurlar ve di¤er kamu görevli-
leri yönünden iptali gerekir.

…
5510 say›l› Yasa ile sa¤l›k hizmetlerinin yayg›n bir flekilde görülebilmesini sa¤lamak
amac›yla genel sa¤l›k sigortas› kurulmas› öngörülmüfltür. Yasa’n›n genel gerekçesinde
befl farkl› emeklilik rejiminin aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eflit olaca¤› tek
bir emeklilik rejimine dönüfltürülmesinin planland›¤›, buna koflut olarak sa¤l›k hizmet-
lerinin düzenlenmesinde de ayn› anlay›fl›n esas al›nd›¤› anlafl›lmaktad›r. Oysa, yukar›-
da da belirtildi¤i gibi memurlar ve di¤er kamu görevlilerinin yürüttükleri kamu hizme-
tine ba¤l› olarak hukuksal konumlar›, di¤er çal›flanlardan bir çok bak›mdan farkl›l›klar
göstermektedir.

Çal›flmakta olanlar› ve emeklileri kapsayan genel sa¤l›k sigortas›ndan yararlanma hak-
k› da, Anayasa’n›n 128. maddesinde memurlar ve di¤er kamu görevlileri için yasayla
düzenlenmesi öngörülen haklar aras›nda bulundu¤undan, üstlendikleri kamu hizmeti-
nin aksamadan yürütülmesi ve hizmet alanlar yönünden de olumsuzluklar yaflanma-
mas› için bu hususlar›n da memurlar›n di¤er haklar› gibi onlara iliflkin düzenleme için-
de ayr›ca yer almas› Anayasal bir gerekliliktir.

Aç›klanan nedenlerle genel sa¤l›k sigortas› kapsam›ndaki dava konusu kurallar belirti-
len özellikleri tafl›mamas› nedeniyle memurlar ve di¤er kamu görevlileri yönünden
Anayasa’n›n 2, 10 ve 128. maddelerine ayk›r›d›r. ‹ptali gerekir.

…”

Anayasa Mahkemesi karar› ile memurlar ve di¤er kamu görevlileri aç›-
s›ndan sosyal güvenlik ve sa¤l›k yönünden Anayasan›n 128. maddesi-
ne uygun olarak gerekli güvenceleri kapsayan ayr› bir yasa yap›lmas›
veya ayn› yasa içinde ayr› bir bölümde ayr› düzenleme yap›lmas› zo-
runlulu¤u bulunmaktad›r.

Bu nedenle, 5510 say›l› Yasa’da Anayasa Mahkemesi kararlar›na uy-
gunluk sa¤lanabilmesi için kamu görevlilerinin durumunun ayr› bir bö-
lümde düzenlenmesi gereklidir. Bu düzenleme, “Tek Çat›” uygulamas›-
n›n sürmesine engel de¤ildir.

Oysa de¤ifliklik tasla¤›, Anayasa Mahkemesi karar›n›n tersine bir yak-
lafl›m gözetilerek haz›rlanm›flt›r. Memurlar ve kamu görevlilerinin,
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5510 say›l› Yasa’n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce ve sonra çal›flanlar
olarak ayr›ld›¤› ve farkl› hükümlere tabi tutulmalar›n›n öngörüldü¤ü
anlafl›lmaktad›r. Bu durumda, bir yandan 5510 say›l› yasa yürürlü¤e
girmeden önce görevde bulunan memurlar›n haklar›n›n korundu¤u
görüntüsü yarat›lmakta; di¤er yandan da daha sonra çal›flmaya baflla-
yanlar için Anayasa Mahkemesi karar›nda belirtilen gerekçeye ayk›r›
olarak, Anayasan›n 128. maddesine aç›kça ayk›r› ve iptal edilme olas›-
l›¤› olan bir düzenleme yap›lmaktad›r.

Hükümetin, Anayasa Mahkemesi karar› ile aç›kça Anayasa’ya ayk›r›
düzenleme yapmak istemesi hukuk devleti anlay›fl›na da ayk›r›d›r.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal etti¤i ve yeniden düzenlenmesi gereken
konulardan biri de emekli ayl›klar›n›n belirlenmesinde ve art›fllar›nda
kullan›lan güncelleme katsay›s›d›r.

Taslak metinde, güncelleme katsay›s› yeniden düzenlenmifltir. Buna
göre güncelleme katsay›s›n›n, TÜFE art›fl›n›n tamam› ve GSY‹H’n›n yüz-
de 25’i yans›t›larak hesaplanmas› öngörülmektedir. Ulusal gelir art›fl›-
n›n yans›t›lmas›nda as›l al›nan bu oran, sosyal devlet anlay›fl›na ve ge-
lirin adil da¤›l›m›n› gerçeklefltirmeyi amaçlayan bir anlay›fla dayanma-
maktad›r. Bu uygulama, gelirin emekten yana bozuldu¤u ve sermaye-
den yana bir gelir da¤›l›m› politikas›n›n süreklili¤i anlam›na gelmekte-
dir. Y›llard›r gerçekleflen TÜFE art›fl oranlar› ile en az üç kat artan reel
faiz oranlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›, bu konuyu netlefltiren en somut gös-
tergelerdir. TÜFE’nin belirlenme yöntemi de bu parametreyi ayr›ca tar-
t›flmal› k›lmaktad›r. Güncelleme katsay›s› için belirlenen bu yöntem,
adil olmayan bir uygulama oldu¤u gibi, sosyal güvenli¤in asgari hayat
standard› sa¤lanmas›ndaki rolünü de görmemek anlam›na gelir. Bu
durum Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar›na aç›kça ayk›r›d›r.

5510 say›l› Yasa TBMM’nde görüflülürken, D‹SK, TTB ve TMMOB taraf›n-
dan yap›lan referandumda halk›n yüzde 99’u “hay›r” oyu vererek Ya-
say› reddetmifltir. Anayasa Mahkemesi’nin karar› da bu Yasa hüküm-
lerinin, “genel” nitelikte ve “eflitlik” temelinde uygulanma olana¤›n› or-
tadan kald›rm›flt›r. Anayasa Mahkemesi’nin kamu çal›flanlar› aç›s›ndan
iptal etti¤i sa¤l›kla ilgili hükümler, gerçekte tüm çal›flanlar›n sa¤l›k
hakk› ile ilgili çerçeveyi tan›mlamaktad›r.

Bugün gelinen noktada, bu yasan›n belirledi¤i sistem üzerinden bir
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“reform” tart›flmas› yapman›n olana¤› kalmam›flt›r. Bu yasa, çal›flanla-
r› tutsak edecek, kazan›mlar›n› ortadan kald›racak, çal›flanlar aras›nda
ve kuflaklar aras›nda eflitsizlikleri derinlefltirecek, toplumsal hak karfl›-
t› bir yaklafl›m›n ürünüdür. Sa¤l›k hakk›n›n herkesin ulaflabildi¤i bir
toplumsal hak olarak düzenlenmesi yerine, taleplerimizin tam tersine
s›n›rs›z bir özellefltirme ve bir ticaret konusu olarak tasarlanmas› anla-
y›fl› sürmektedir.

Bu anlay›fl, yasan›n yürürlü¤e girmesini bile beklemeden tebli¤lerle uy-
gulamaya da dönüfltürülmüfltür ve kararl›l›kla uygulanmaktad›r. Bu
alanda k›sa dönemli, geçici ve kaynaklar› h›zla tüketti¤i için k›s›tlanma-
s› kaç›n›lmaz olan uygulamalar, halk›n çaresizli¤i ve beklentileri istismar
edilerek, halk aldat›larak yürütülmektedir. Sa¤l›k alan›ndaki bu geçici
tablonun bedeli halktan gizlenmektedir. Yasan›n uygulanmas›yla, ilk or-
taya ç›kacak olan sonuç, sa¤l›k alan›ndaki afl›r› harcamalar ileri sürüle-
rek, sa¤l›k hakk›n›n k›s›tlanmas› olacakt›r.

Bu tutumu sürdürmenin, bu alandaki sorunlar› aflmakta çözüm olma-
yaca¤› ortadad›r. Bugün, sosyal güvenlik ve sa¤l›k hakk›n›n karfl›lan-
mas› konusunda ülkenin tüm emekçilerinin ve halk›m›z›n ihtiyac› olan
bir sosyal güvenlik sisteminin yeniden tasarlanmas› ve uygulanmas›
için dayat›lan bu sistemin d›fl›nda ak›lc› bir yaklafl›ma gerek vard›r.

5510 SAYILI SOSYAL S‹GORTALAR VE GENEL SA⁄LIK S‹GORTASI
YASASINDA YAPILMASI GEREKEN DE⁄‹fi‹KL‹KLERE ‹L‹fiK‹N GÖRÜfi
VE ELEfiT‹R‹LER‹M‹Z

● Anayasa Mahkemesi, iptal kararlar›yla “Sosyal Güvenlik Reformu”nu
yok saym›flt›r. Bu durum, 5510 Say›l› Yasa’y› yürürlükten kald›rarak,
toplumun tüm kesimlerinin olurunu da alacak “gerçek bir reform” için
bir f›rsat olarak de¤erlendirilmelidir.

● Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli karar›, tüm çal›flanlar yönünden
yorumlanmal›d›r. Eski memur-yeni memur, tan›mlar›yla, iptal karar›n›n
amac›n› aflmak ve karar›n sonuçlar›n› yok saymak do¤rultusundaki dü-
zenlemeler yerine, gerçek reform niteli¤i olan bir yasa için çal›flmalar
sürdürülmelidir. Kald› ki, yasan›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce çal›flan
memurlar›n haklar›n› koruman›n, Anayasa Mahkemesi karar›na uygun-
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luk sa¤lamaya yetmeyece¤i; memurlar›n anayasadan kaynaklanan
haklar› bulundu¤u sürece yasan›n yürürlük tarihinden sonra memur
olarak çal›flmaya bafllayanlar›n statülerinin de¤iflmeyece¤i; ancak bu
do¤rultudaki bir düzenlemenin anayasaya ayk›r› niteli¤inin sürece¤i
unutulmamal›d›r. 

● Bu süreçte, sosyal güvenlik sistemimizin öncelikli sorunu olarak ya-
flanan, emeklilerin içinde bulundu¤u a¤›rlaflan koflullara temel çözüm-
ler üretilmesi gereklidir. Sosyal güvenlik sisteminin iyileflmesi, gelir-har-
cama aras›nda kurulan ekonomik dengeden ve Sosyal Güvenlik Kuru-
mu’nun kâr-zarar tablosuna indirgenmifl iflletmecilik anlay›fl›ndan daha
fazlas›n› ifade etmektedir. Sistemin bir bütün olarak iyilefltirilmesi amaç
olmal›d›r. Bu kapsamda, eski emeklilerin ayl›klar› ile ilgili olarak insan-
ca yaflama koflullar›na ulaflmay› gözeten bir düzenleme mutlaka yap›l-
mal›d›r. 

● Norm ve standart birli¤i, tüm sigortal›lar› “en az”da de¤il, toplumsal
uzlaflmayla belirlenecek sosyal devlet ilkesine uygunluk temelinde
eflitlemeyi hedefleyen bir düzlemde sa¤lanmal›d›r. Yoksullar›n yoksul-
lukta eflitli¤i de¤il, çal›flanlar›n hak temelinde eflitli¤i hedeflenmelidir.

● Sa¤l›k, her yurttafl için eflitlik ve hak temelinde eriflilebilecek ve ya-
rarlan›labilecek bir kamu hizmeti olarak düzenlenmelidir. Piyasa kural-
lar›n›n belirleyici olaca¤› bir sa¤l›k sisteminden vazgeçilmelidir. Bu siste-
min, uyguland›¤› baflka ülkelerde iflas etmifl oldu¤u unutulmamal›d›r.
Ülkenin içinde bulundu¤u ekonomik koflullar, iflsizlik, kay›t d›fl› çal›flan-
lar›n oran› ve bölgesel eflitsizlikler, özel sigortac›l›k tekni¤ine uygun bu
sistemin iflleyifline engeldir. Sonucu, halk›n sa¤l›¤›n› kaybetmesi anlam›-
na gelecek bu model yerine, vergilendirilmeyen kazançlardan al›nacak
vergilerle ve Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Fonu’nun da dahil edil-
di¤i di¤er kamu kaynaklar› ile karfl›lanacak bir sa¤l›k sistemini gerçek-
lefltirmek gereklidir.

● Haz›rlanacak yeni yasa, kazan›lm›fl haklar› koruyarak gelifltiren, top-
lumun tüm kesimlerini kapsayan, kay›td›fl› ekonominin kayda al›nma-
s›yla sistemin dayan›flma niteli¤ini güçlendiren bir yaklafl›ma dayand›-
r›lmal›d›r.

● Yasan›n, yeniden haz›rlanmas› aflamas›nda DB modelleri yerine bu
alandaki tüm ulusal bilgi ve birikimlerden yararlanmal›; borç yönetimi
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politikalar› de¤il toplumun gereksinimleri hedeflenmeli; IMF’nin öncelik-
leri yerine toplumsal öncelikler ve kamu yarar› gözetilmelidir.

● Bu do¤rultuda bütçeler, IMF için “faiz d›fl› fazla” hedefi yerine, halk
için “sosyal güvenlik fazlas›” hedeflenerek ba¤lanmal›d›r.

● Hükümet’in sosyal politikalar olarak yayg›nlaflt›rd›¤› ve siyasallaflt›r-
d›¤› uygulamalar, sosyal devlet kurallar›na göre yürütülmelidir. Kamu
kaynaklar› ile sürdürülen ve denetlenemeyen süreçlerde planlanan ve
gerçeklefltirilen harcamalara dayanan bu uygulamalar›n, geçici, keyfi ve
partizan niteli¤inden ar›nd›r›lmas› gereklidir. Bu yard›m ve olanaklar ih-
tiyaç duyan herkese, eflit ve nesnel ölçütlere göre ulaflt›r›lmal›, uygula-
ma siyasal bir organizasyon ve yararlanma görüntüsünden ç›kar›lmal›-
d›r. Sosyal yard›mlar yasa ile düzenlenmeli, iane ve ba¤›fllama görüntü-
sü yerine, yurttafllar›n devletten isteme hakk› kapsam›nda bir hak bo-
yutuna tafl›nmal› ve sosyal devletin gerektirdi¤i kurumsal iliflkiler arac›-
l›¤›yla uygulanmal›d›r.

● Bu anlamda, “Sosyal Güvenlik Reformu” kapsam›nda yasalaflmas› ge-
reken as›l düzenleme Sosyal Yard›mlar ve Primsiz Ödemelerle ilgili Ya-
sa tasla¤›d›r. Haz›rlanm›fl olan bu yasa tasla¤›n›n, yapm›fl oldu¤umuz
elefltiri ve önerilerimiz do¤rultusunda düzenlenerek bir an önce yasa-
laflt›r›lmas› gereklidir. Sosyal yard›mlar›n, bir hak kapsam›nda nitelene-
bilmesi, sosyal devlet esas›na göre da¤›t›m›n›n sa¤lanmas› ve sosyal gü-
venlik sistemi içinde gerçeklefltirilmesine ba¤l›d›r. Bu amaçla, Sosyal
Yard›mlaflma ve Dayan›flma Fonu’nun yönetiminin de Sosyal Güvenlik
Kurumu içine al›nmas› gereklidir. Böylece, “Sosyal Yard›mlaflma ve Da-
yan›flma Fonu”nun sosyal güvenlik sisteminin finansman›nda önemli bir
kaynak olarak kullan›lmas› sa¤lanacak ve sosyal yard›mlar›n nesnel öl-
çütlere göre yap›lmas› olanakl› olacakt›r. Sosyal yard›mlar›, keyfi ve fay-
dac› uygulamalar›n konusu olmaktan ar›nd›rmak ve halk› siyasal tercih-
lerinde tutsak alan bir araç olmaktan ç›kararak bir sosyal politika ara-
c›na dönüfltürmek için, ILO’nun 102 say›l› Sözleflmesi hükümlerine göre,
aile yard›m› sigortas› da bu yasa kapsam›nda düzenlenmeli ve bir an
önce uygulamaya geçilmelidir.

● Güncelleme katsay›s›, GSY‹H’n›n yüzde yüzü dahil edilerek hesaplan-
mal›, emekli ayl›klar›na ulusal gelir art›fl›n›n yans›t›lmas› esas› gözetile-
rek belirlenmelidir.
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● Yasan›n yürürlük tarihinden sonra göreve bafllayan kamu görevlile-
rinin sosyal güvenlik ve sa¤l›k haklar›, eski memurlarla eflitsiz bir durum
yaratacak ve Anayasa Mahkemesi’nin karar›na uygunluk sa¤lamaya-
cakt›r.

● Topluluk sigortas› kapsam›nda yurtd›fl›na gönderilen iflçilerin yafll›l›k
sigortas› kapsam›ndan ç›kar›lmas› ve bu sürelerde iste¤e ba¤l› sigortal›
olma koflulunun getirilmesi, sosyal sigortac›l›¤›n amac›na ayk›r›d›r.

● 5510 say›l› Yasa ile zorunlu emeklili¤in s›n›rland›r›lmas›, sosyal güven-
lik hakk›ndan yararlananlar›n kapsam›n› daraltmaktad›r. 5510 say›l› Ya-
sa’da alt› ay süre ile asgari ücretin 1/3’ü tutar›nda ödenmesi öngörülen
toplam 2 asgari ücret tutar›ndaki emzirme yard›m›n›n, toplam asgari üc-
retin 1/3’ü tutar›na indirilmesi ve yararlanma koflulunun dört ayl›k staj
süresine ba¤lanmas›, emzirme yard›m›n›n niteli¤ine ve amac›na ayk›r›d›r.

● Erkek çocuklar için evlenme yard›m›n›n kald›r›lmas› yerinde bir dü-
zenleme de¤ildir.

● Yatarak tedavide, sigortal›n›n kuruma maliyetini düflünerek ifl göre-
mezlik ödene¤inin daha düflük oranda ödenmesi sosyal sigorta anlay›-
fl›na ayk›r›d›r.

● Yasada yap›lan de¤ifliklikle, ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu
çal›flma gücünü yüzde 25 ve daha yukar› oranda kaybedenlere ba¤la-
nacak sürekli ifl göremezlik geliri için öngörülmeyen alt s›n›r belirlen-
melidir.

● 900 gün prim ödemifl olanlar, maluliyet ayl›¤›ndan yararlanmal›d›r.

● 9000 gün prim ödeyerek emekli olmak olanaks›zd›r. Ülke koflullar›
dikkate al›narak yafll›l›k ayl›¤›na hak kazanman›n yeniden de¤erlendi-
rilmesi ve Sosyal Sigortalar Kanunu’nda oldu¤u flekli ile korunmas› ge-
reklidir.

● Ayl›k ba¤lama oran›n›n her 360 gün için yüzde 2’ye indirilmesi ile
emekli ayl›klar›n›n düflürülmesi amaçlanm›flt›r. Ülkemizin sosyal ve
ekonomik koflullar› dikkate al›nd›¤›nda mevcut emekli ayl›klar›n›n yük-
seltilmesi gerekliyken, düflürülmesini amaçlamak sosyal devlet ilkesi ile
de ba¤daflmamaktad›r. Bu nedenle emekli ayl›klar›n›n ayl›k ba¤lama
oran› sigortal›lar› sisteme daha çok ve daha uzun süre prim ödemeye
özendirecek flekilde düzenlenmelidir.
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● Yasa’da öngörülen de¤ifliklikle, iflçilerin hak sahiplerinin ölüm yard›-
m›n› haketmede aranan prim ödeme gün say›s›n›n 1800 güne yüksel-
tilmesi yerinde de¤ildir. 900 gün prim ödeyen iflçilerin hak sahiplerine
ölüm ayl›¤› ba¤lanmal›d›r.

● Yasa’da yap›lan de¤ifliklikle, çocuksuz, çal›flan ya da gelir alan dul
eflin ölüm ayl›¤› oran› yüzde 50’ye indirilmifl, her türlü kazanç ve gelir-
den elde edilen miktar›n asgari ücretin net tutar›n›n alt›nda oldu¤u du-
rumda anne ve babaya ayl›k ba¤lanmas› öngörülmüfltür. Bu oranlar›n
düflürülmemesi gereklidir.

● Cenaze yard›mlar›n›n azalt›lmas› yerinde de¤ildir.

● Y›pranma pay› almakta olanlarla ilgili yeni düzenleme, kazan›lm›fl
haklar› ortadan kald›rmaktad›r. Y›pranma pay› alacak yeni gruplar, ka-
zan›lm›fl haklar korunarak belirlenmelidir.

● Y›pranma yard›m›ndan yararlanmak için gerekli sürenin 10 y›la ç›ka-
r›lmas› uygun de¤ildir.

● Yasa’da yap›lan de¤ifliklikle, iste¤e ba¤l› sigortaya tabi olanlar›n, ma-
lullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› ile genel sa¤l›k sigortas› primlerini
ödeme hükmünün korunmas›, yoksul kabul edilmeleri nedeniyle genel
sa¤l›k sigortas› primleri devlet taraf›ndan ödenenlerin, iste¤e ba¤l› si-
gortaya prim ödeyip yafll›l›k ayl›¤› hak etmelerine engel olacakt›r. Bu
durumda olup yafll›l›k sigortas›na hak kazanmak isteyenlere de, iste¤e
ba¤l› sigortaya girme olana¤› tan›nmas› gereklidir.

● Ücretsiz do¤um ve anal›k izni kullanan kad›n sigortal›lar›n sosyal si-
gorta primleri, iste¤e ba¤l› sigortal› olarak kad›na yüklemek yerine top-
lumsal bir sorumluluk olmas› gereken çocuk bak›m›n›n maliyeti olarak
devlet taraf›ndan üstlenilmelidir.

● Grev ve lokavtta geçen sürelerde, sigortal›lar›n genel sa¤l›k sigortas›
primi ödenmifl say›lmal›d›r.

● K›smi süreli çal›flanlar›n sosyal güvenlikle ilgili haklar› daha kapsaml›
düzenlenmelidir.

● Ayl›klar›n alt s›n›rlar›n›n belirlenmesinde geçim koflullar› gözetilmelidir.

● Genel sa¤l›k sigortas›, tüm yurttafllar› kapsayan bir sa¤l›k hakk›n›n fi-
nansman›n› amaçlamal›d›r.
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● Yoksulluk belirleme yöntemi, SGK’ya b›rak›lmamal›d›r.

● A¤›z sa¤l›¤› her düzeyde ve her yaflta karfl›lanmas› gereken bir sa¤-
l›k gereksinimidir.

● SGK bilimsel komisyonlara dayal› olarak çal›flmal› ve bu kurullarda
meslek kurulufllar› temsil edilmelidir.

● Ülkemizde bulunan yabanc›lar›n sa¤l›k hakk› ve yaflama hakk› da gö-
zetilmelidir.

● Sa¤l›k hizmetinden yararlanmada prim ve primden do¤an (ilaç, pro-
tez, hastane borcu vb.) borçlar›n varl›¤› engel oluflturmamal›d›r.

● Kat›l›m pay› kapsam›na yatarak tedavi de dahil edilerek sa¤l›¤›n fi-
nansman›na kiflisel katk› art›r›lmaktad›r.

● Kat›l›m pay›n›n alt ve üst s›n›rlar›n›n belirlenmesinde SGK’ya tan›nan
yetkinin kapsam› çok genifltir.

● Yatarak tedavide hesaplar› kontrol için sigortal›ya kat›l›m pay› koy-
mak yerine, idari para cezas› öngören yapt›r›mlar yasa metninde ko-
runmal›d›r.

● Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rma Komisyonu’na meslek örgütlerinin
kat›l›m› sa¤lanmal›d›r.

● Yurtd›fl›nda oturan gurbetçilerin, ülkede bulunduklar› süre içinde
sa¤l›k hizmetinden yararland›r›lmas› düzenlenmelidir.

● Sa¤l›k hizmetlerinin, iflletme maliyetlerini gözetme ve rekabet üstün-
lü¤ü sa¤lama anlay›fl›na dayanarak fiyatland›r›lmas› kabul edilemez.

● ‹kramiye ve benzeri ödemelerden prim al›nmas›, bu nitelikteki öde-
melerin kay›td›fl›na itilmesine neden olacakt›r.

● Sosyal güvenli¤e devlet katk›s› bireyler için ve prim ödeyerek olma-
l›d›r.

● Sigortal›l›k süresinin geriye dönük olarak belirlenmesi, bu süreleri or-
tadan kald›rmaya dönük kurallara dayand›r›lamaz.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, yeni dönemde Yasa de¤iflikli¤i ile ilgili
çal›flmalar› 4857 say›l› Yasa kapsam›nda oluflturulan Üçlü Dan›flma Kuru-
lu’nda yapmay› tercih etmifltir. Toplumun tümünü ilgilendiren bir yasan›n, ifl-
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çi, iflveren ve kamu çal›flanlar› konfederasyonlar› ile toplanan bir kurulda de-
¤il, daha genifl kat›l›ml› olarak toplanan Sosyal Güvenlik Yüksek Dan›flma Ku-
rulu’nda görüflülmesi gerekti¤i D‹SK taraf›ndan gündeme getirilmifl ve eleflti-
rilmifltir.

Bu konuda D‹SK’in giriflimiyle bafllat›lan bir ça¤r›ya uyan ve Sosyal Güvenlik
Yüksek Dan›flma Kurulu’nun emek taraf›n› oluflturan 14 örgüt, parlamento-
da temsil edilen siyasi partilerden milletvekillerini davet ederek, yasayla il-
gili görüfl ve önerilerini aç›klam›fllard›r. 3 Aral›k 2007 günü yap›lan toplant›,
baz› televizyon kurulufllar› taraf›ndan canl› olarak yay›nlanm›flt›r. De¤ifliklik
tasar›s›n›n Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu’nda görüflülmesi s›-
ras›nda da D‹SK bu kurulun toplant›ya ça¤r›lmam›fl oldu¤unu an›msatm›flt›r.
Bu geliflmelerin ard›ndan, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Kurul’u toplan-
t›ya ça¤›rm›fl, ancak d›flar›da b›rakt›¤› kimi kurulufllar da D‹SK’in uyar›s› üze-
rine toplant›ya davet edilmifllerdir.

Gerçeklefltirilen SGYD Kurulu toplant›s›, elefltirel bir platforma dönüflmüfl;
Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤› ve Bakanl›k, taraflar›n elefltirilerinin de-
¤erlendirilece¤ini ifade etmifllerdir.

Yasa ile ilgili çal›flmalar›n kapsaml› olarak sürece¤i anlafl›ld›¤›ndan Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda bir alt komisyon oluflturulmufl ve Yasan›n yürürlük ta-
rihi üçüncü kez Temmuz 2008’e ertelenmifltir.

Bir yandan seçim öncesi özel hastanelere sevk zincirine uymaks›z›n gidebil-
meyi düzenleyen Sa¤l›k Tebli¤leri ile artan sa¤l›k harcamalar›; bir yandan ge-
nel sa¤l›k sigortas›n›n uygulamaya geçmemesi ile kartopu gibi büyüyen SGK
aç›klar›; IMF ile yap›lan görüflmelerde, kamu harcamalar›n›n azalt›lmas› is-
temleri ve özel sa¤l›k iflletmelerinin serbest b›rak›lmas›n› istedikleri fark üc-
retleri nedeniyle Hükümet köfleye s›k›flm›flt›r. Özel sa¤l›k iflletmeleri bu afla-
mada, fiili Modelinin yeni bir uyarlamas›n› talep etmektedir. Bir önceki dö-
nemde, 5510 say›l› Yasa’da karfl› ç›k›fllarla elde edilen s›n›rl› sonucun bile,
sermaye taraf›ndan “reform”dan bir sapma olarak görüldü¤ü anlafl›lmakta-
d›r. Yaklaflan yerel seçimler ve egemen güçlerin talepleri aras›nda kalan Hü-
kümeti, iflçi s›n›f›n›n toplumun tüm kesimlerine öncülük ederek bafllataca¤›
ve sonuç al›ncaya dek sürdürece¤i eylemlerle geriletmesi olanakl›d›r.

15 Ocak 2008’de ‹stanbul ve ‹zmir’den Ankara’ya bafllat›lan “Sa¤l›¤›m›z ve
Gelece¤imiz ‹çin Ankara’ya Yürüyoruz” eylemi, sa¤l›k ve güvenli gelecek
hakk›n› elde etmede bir bafllang›ç olmufltur.

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:13 PM  Page 122



‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹NDE GENEL DURUM VE YAKLAfiIMLAR

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konusu çal›flma yaflam›n›n olmazsa olmaz konular›n-
dan biridir. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i alan› günümüzde pek çok disiplinin iflin içi-
ne girdi¤i ve birbirini etkileyen pek çok sürecin yer ald›¤› karmafl›k bir yap›
olarak karfl›m›za ç›kan bir bilim dal› olarak kabul görmektedir. Di¤er bilim
dallar›nda oldu¤u gibi, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i de, toplum hayat›nda ve üretim
süreçlerinde de¤iflikliklere ba¤l› olarak sürekli olarak geliflim göstermektedir.
Üretim süreçlerini, üretim yöntemlerini, verimlili¤i, ergonomiyi, çal›flanlar›n
sa¤l›¤›n› yak›ndan ilgilendiren ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konusu, günümüzde
çevre konusuyla birlikte düflünülmekte, birlikte ele al›nmaktad›r.

Ça¤dafl toplumlar insana ve çal›flana de¤er vererek, çal›flma hayat›n› çevre-
siyle birlikte daha insanc›l hale getirerek, insan onuruna yak›fl›r ifl anlay›fl›yla
yaflam kalitesini yükselterek, verimlili¤i art›rarak hedeflerine ulaflmaktad›rlar.
Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO), Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO), Avrupa Birli¤i
(AB) gibi uluslararas› kurulufllar›n sözleflmeleri, tavsiye kararlar› ve metinleri
y u k a r › d ak i yaklafl›m çerçevesinde haz›rlanmakta, çal›flmalar bu yönde sürdü-
rülmektedir. AB ’de topluluk düzeyinde gelifltirilen ve yüksek bir koruma dü-
zeyi içeren standartlardan biri de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›yla ilgilidir.

Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konusuna gereken önem verilmedi¤inde, bu
alandaki sorunlar kendini çevre kirlili¤i, hastal›klar, üretim kayb›, ifl kazalar›,
meslek hastal›klar› ve ölümler fleklinde göstermektedir.

Günümüzde küreselleflme ac›mas›z rekabetin boyutlar›n› geniflletmifl, maliyetle-
rin düflürülmesi temel hedef haline gelmifltir. Kay›td›fl› ekonominin yayg›nl›k ka-
zanm›fl olmas›, sosyal güvenlik alan›na yap›lan sald›r›lar ve haklar›n yayg›n gasp›;
sigortas›z-sendikas›z iflçi çal›flt›r›lmas› uygulamalar› yayg›n bir kural haline getir-
mifltir. Özellikle de bilindi¤i gibi, yeterli finansman yap›s›na sahip olmayan, tekno-
lojik yap›lar› geri olan ve emek-yo¤un üretim yapan KOB‹’lerde maliyetin ilk dü-
flürüldü¤ü yer, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i önlemleridir. Bu koflullarda, açl›k ve ifl ka-
zas› riski aras›nda tercih yapmaya zorlanan çal›flanlar, sa¤l›ks›z ortamlarda çal›fl-
may›, yani ifl kazas› riskini tercih etmektedirler. Özellefltirme, tafleronlaflma ve es-
nek çal›flma biçimleri de sa¤l›ks›z-güvenliksiz bir çal›flma yaflam›n› dayatmaktad›r.

‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤iyle ilgili ILO sözleflmelerinin ve AB standart ve
normlar›n›n, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun ve ç›kar›lan yönetmeliklerin kimi
maddelerine yans›d›¤›n› görülmektedir. Ancak, ça¤dafl iflçi sa¤l›¤› ve ifl gü-
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venli¤i standartlar› ve normlar›ndan söz edilebilmesi için, tüm iflyerlerinin ve
tüm çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenlik kapsam›na al›nmas› gerekmektedir. Özel-
likle küçük ve orta boy iflletmelerdeki, tar›msal alandaki olumsuz koflullar
dikkate al›nd›¤›nda bu maddelerin yeterli olmad›¤› görülmektedir. Bu yüz-
den bütün çal›flanlar› tek bir ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i flemsiyesi alt›nda topla-
mak toplumun genel sa¤l›¤› ve refah› aç›s›ndan önem arz etmektedir.

‹flçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunun sadece elli ve elliden fazla iflçi çal›flt›ran iflyer-
lerinde kurulmas›; sa¤l›k birimi kurma ve iflyeri hekimi çal›flt›rma zorunlulu¤u-
nun yine elli ve elliden fazla iflçi çal›flt›ran iflyerlerini kapsamas›; ifl güvenli¤i ile
ilgili görevli mühendis veya teknik elemanlar›n yine elli ve elliden fazla iflçi ça-
l›flt›ran iflyerleri için getirilmesi toplumsal üretim yap›s›nda KOB‹ a¤›rl›¤› düflü-
nüldü¤ünde çal›flanlar›n büyük bir ço¤unlu¤unu koruma d›fl›na ç›karmaktad›r.

TÜRK‹YE’DE ‹fi KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI VE ÖLÜMLER
Ülkemizde SSK taraf›ndan tutulan istatistikler, yaln›zca 506 say›l› Kanuna ta-
bi olan iflçilerle s›n›rl›d›r. SSK verilerinin yaln›zca sigortal›lar› kapsad›¤›, sigor-
tal›lar›n say›s›n›n da yaklafl›k 7 milyon kifli oldu¤u, buna karfl›l›k toplam is-
tihdam›n yaklafl›k 22 milyon kifli oldu¤u düflünülürse, gerçekte ifl kazalar› ve
buna ba¤l› olarak ölümlerin, meslek hastal›klar›n›n çok daha fazla oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Afla¤›daki tabloda 1995-2005 y›llar› aras›ndaki on y›lda ifl ka-
zas›, meslek hastal›¤› ve ölüm say›lar›na yer verilmektedir.

‹fl Kazalar›, Meslek Hastal›klar› ve Ölüm ‹statistikleri

Y›l ‹fl Kazas› Say›s› Meslek Hastal›¤› Ölüm

1995 87.960 975 919
1996 86.807 1.115 1.492
1997 98.318 1.055 1.473
1998 91.895 1.400 1.252
1999 77.955 1.025 1.333
2000 74.847 803 1.173
2001 72.357 883 1.008
2002 72.344 601 878
2003 76.668 440 811
2004 83.830 384 843
2005 73.923 519 1096

Kaynak:
SSK 
‹statistik
Y›ll›¤›
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Türkiye’de di¤er sektörlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda maden ve inflaat sektöründe
kaza say›s›, kaza s›kl›k oran›, kaza a¤›rl›k oran›, ölüm ve yaralanma oran› çok
yüksektir. Madencilik, otomotiv ve inflaat sektörlerinin adeta yar›fl halinde
oldu¤u söylenebilir. Öte yandan, afla¤›da yer alan tabloda görüldü¤ü gibi, ifl
kazalar›n›n yüzde 62,7’sinin iflyeri büyüklü¤ü 50’nin alt›nda iflçi çal›flt›ran ifl-
yerlerinde olmas› dikkat çekicidir. Küçük ve orta boy ‹flletmeler ifl sa¤l›¤› ku-
rallar›n›n olmad›¤›, iflyeri hekimlerinin ve di¤er sa¤l›k-güvenlik uzmanlar›n›n
çal›flmad›¤›, iflyeri ortak sa¤l›k birimlerinin kurulmas›n›n zorunlu olmad›¤›, ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin al›nmayarak iflgücü maliyetlerinin düflürül-
dü¤ü yerlerdir.

‹fl Kazalar›n›n ‹flletme Büyüklü¤üne Göre Da¤›l›m (2005)

‹flyeri Büyüklü¤ü ‹fl Kazas› Oran (Yüzde)

1-49 ‹flçi 46.342 62.7
50-99 ‹flçi 6.343 8.6
100-249 ‹flçi 8.819 11.9
1-249 ‹flçi 61.504 83.2
249+ 12.419 16.8
Toplam 73.923 100

Meslek hastal›¤›, “Sigortal›n›n çal›flt›¤› iflin niteli¤ine göre, tekrarlanan bir se-
beple veya iflin yürütüm flartlar› yüzünden u¤rad›¤› geçici veya sürekli has-
tal›k, sakatl›k ve ruhi ar›za halleri” olarak tan›mlanmaktad›r. K›saca, meslek
hastal›klar›, çal›flanlar›n uygun olmayan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i koflullar›nda
çal›flmalar› ile ortaya ç›kan hastal›klard›r.

Türkiye ifl kazalar›nda dünyan›n en önde gelen ülkelerinden biri iken, meslek
hastal›klar›nda ise sonlarda gelmektedir. SSK verilerine göre meslek hastal›¤›
vaka say›s› çok düflüktür. SSK 2005 y›l› istatistiklerine göre 519 meslek hasta-
l›¤› vakas› tespit edilmifltir. Bu say› ülkemiz için oldukça düflük bir say›d›r. Bu-
nun nedeni meslek hastal›¤› olgular›n›n saptanamamas›d›r. Örne¤in 2005 y›l›n-
da tespit edilen 519 meslek hastal›¤›ndan 358’i kömür madencili¤i, 57’si elek-
trik, makine malzemeleri imalat›, 21’i nakil araçlar› imalat›, 21’i metal imalat›
ve 14’ü makine imalat› ve tamirat› iflkollar›nda görülmektedir. Bu durumda
meslek hastal›klar› olgular›n›n yüzde 69’u bir tek iflkolunda, yani kömür ma-
dencili¤inde görülüyor. Meslek hastal›klar› olgular›n›n yüzde 91’i ise befl iflko-

Kaynak: 
SSK 
‹statistik 
Y›ll›¤›
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lunda görülmektedir. Ülkemizdeki toplam çal›flanlar, toplam iflkollar› say›s›, gü-
rültü, kimyasallar, toz ve deri hastal›klar› vb. sa¤l›k riskleri dikkate al›nd›¤›nda
meslek hastal›klar› olgu say›s›n›n çok düflük oldu¤u görülmektedir. Baflka bir
ifadeyle, meslek hastal›klar›n›n varl›¤›, yayg›nl›¤› gibi konularda Türkiye’de ye-
terli veriler bulunmamaktad›r. Oysa geliflmifl ülkelerde, örne¤in Almanya’da
her y›l 40.000 meslek hastal›¤› olgusunun rapor edildi¤i bilinmektedir.

Türkiye’de meslek hastal›klar›nda en büyük sorun, varolan meslek hastal›k-
lar›n›n ortaya ç›kar›lamamas›, istatistiklerin düzenli olarak tutulmamas› ve
meslek hastal›klar›n›n tedavilerinin yap›lmamas›d›r. Ülkemizde halen ‹stan-
bul, Ankara ve Zonguldak’ta olmak üzere 3 Meslek Hastal›klar› Hastanesi bu-
lunmaktad›r. Meslek hastal›klar› olgu say›s›n›n yüzde 80’inden fazlas› bu 3 il-
de görülmektedir. Oysa iflyerlerinin ve iflçilerin ancak yüzde 40’› bu 3 ilde bu-
lunmaktad›r. Bu da gösteriyor ki, meslek hastal›klar› hastanesi say›s› yeter-
sizdir. Adana, Kocaeli, Bursa, ‹zmir, Gaziantep gibi sanayileflmifl, iflçilerin yo-
¤un olarak çal›flt›klar› iller meslek hastal›klar› hastanelerinden yoksundur.

DÜNYADA ‹fi KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI VE ÖLÜMLER
ILO verilerine göre, dünyada her y›l 2 milyon iflçi ifl kazalar›ndan veya mes-
lek hastal›klar›ndan hayat›n› kaybetmektedir. Baflka bir ifadeyle, dünyada
her gün 5 bin iflçi, her bir dakikada ise 3 iflçi hayat›n› kaybetmektedir. Dün-
yada her y›l 160 milyon iflçi iflle ilgili meslek hastal›klar›na yakalanmaktad›r.
Dünyada her y›l 22 bin çocuk iflçi ifl kazalar›nda hayat›n› kaybetmektedir.

Dünya gayri safi hâs›las›n›n yüzde 4’ü yaralanma, kazalar ve hastal›klar ne-
deniyle kaybolmaktad›r. Son yirmi y›lda ifl kazalar›nda Japonya ve ‹sveç’te
yüzde 20, Finlandiya’da ise yüzde 62 oran›nda bir düflüfl olmufltur. Bunun ne-
deni daha az iflçinin tehlikeli ifllerde çal›flmas› ve iflyerlerinin daha güvenli
hale getirilmesi olarak aç›klanmaktad›r. ILO’nun 2002 y›l›nda haz›rlad›¤› “Gü-
venlik Kültürü Raporu”na göre, meslek hastal›klar›n›n tümü, ifl kazalar›n›n
yüzde 98’i önlenebilir kazalard›r. Bu kazalar›n ancak yüzde 2’si önlem al›nsa
bile önlenememektedir.

4857 SAYILI ‹fi KANUNU’NDA YER ALAN ‹fi SA⁄LI⁄I VE
GÜVENL‹⁄‹YLE ‹LG‹L‹ MADDELERE ELEfiT‹REL BAKIfi
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 5. bölümü ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili maddeler-
den oluflmaktad›r. Kanunla ilk defa iflyerlerinde genel bir önleme politikas›
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gelifltirilmeye çal›fl›lm›flt›r, ancak bu alanda sorunlar sürmektedir.

4857 say›l› ‹fl Kanunu çerçevesinde, 80, 81 ve 82. maddeler toplu olarak de-
¤erlendirildi¤inde; eski kanunda olmayan düzenlemelerle, 80. maddede ifl-
verenin Kurul kararlar›na uyma zorunlulu¤unun getirilmesi; 81. maddede ifl-
yeri hekimlerine ‹fl Kanunu’nda yer verilmesi, iflyeri sa¤l›k birimi oluflturul-
mas›; 82. maddede yine eski kanunda olmayan bir düzenlemeyle, iflyerlerin-
de ifl güvenli¤iyle ilgili mühendis veya teknik elemanlar›n görevlendirilmesi
bu alana iliflkin olumlu de¤ifliklikleri getirmifltir. Ancak, iflçi sa¤l›¤› ve güven-
li¤i kurulunun sadece elli ve elliden fazla iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde kurulma-
s›; sa¤l›k birimi kurma ve iflyeri hekimi çal›flt›rma zorunlulu¤unun yine elli ve
elliden fazla iflçi çal›flt›ran iflyerlerini kapsamas›; ifl güvenli¤i ile ilgili görevli
mühendis veya teknik elemanlar›n yine elli ve elliden fazla iflçi çal›flt›ran ifl-
yerleri için getirilmesi ve bunun bütün çal›flanlara yayg›nlaflt›r›lmam›fl olma-
s› çok ciddi bir eksiklik olarak durmaktad›r.

Bilindi¤i gibi, elliden az iflçi çal›flt›ran iflyerlerinin tüm iflyerleri içindeki oran›
yaklafl›k yüzde 90’› bulmaktad›r. SSK’n›n verilerine göre ifl kazalar›n›n yüzde
70’inin elliden az iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde oldu¤u göz önünde tutulursa, ça-
l›flanlar›n büyük bir bölümünün sa¤l›k-güvenlik haklar›ndan yararlanama-
d›klar› ortaya ç›kmaktad›r.

4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nun 83. maddesine göre; eski kanunda olmayan bir dü-
zenlemeyle, ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i aç›s›ndan iflçinin sa¤l›¤›n› bozacak veya
vücut bütünlü¤ünü tehlikeye sokacak yak›n, acil ve hayati tehlike ile karfl›
karfl›ya kalan iflçi ‹S‹G Kurulu’na baflvurarak durumun tespit edilmesini ve
gerekli tedbirlerin al›nmas›na karar verilmesini talep edebilecektir. Kurulun,
iflçinin talebi yönünde karar vermesi halinde iflçi gerekli ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i tedbiri al›n›ncaya kadar çal›flmaktan kaç›nabilecek, tedbirin al›nmad›¤› ifl-
yerinde iflçiler hizmet akitlerini derhal feshedebilecektir. Bu düzenlemeler
olumlu olmas›na ra¤men karar› verme mercinin özelli¤i ve karar alma süre-
sinin belirsizli¤i nedeniyle bir yan›yla da olumsuzluk tafl›d›¤› belirtilebilir.

87. maddede; on sekiz yaflandan küçük iflçiler için rapor maddesindeki hü-
kümlerle çocuk iflçilerin sa¤l›k durumlar›n›n daha s›k kontrolü amaçlanm›fl,
asgari yafl ve çocuklar›n sa¤l›klar› aç›s›ndan da ILO’nun 138 ve 183 nolu söz-
leflmelerine uyum ve uygunluk sa¤lanm›flt›r.

‹fl Kanunu’nun 105. maddesiyle, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ile ilgili 77, 78, 79,
80, 81, 82, 85, 86, 88 ve 89. maddelerindeki hükümlere uymayan iflveren ve-
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ya vekiline çeflitli yapt›r›mlar getirmektedir. Sorunlar›n çözümü sadece ceza
yaklafl›m›yla sa¤lanamaz, ancak kabul edilmelidir ki, art›r›lm›fl haliyle al›n-
mayan her ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemi için 50 milyon lira, iflçilere doktor
raporu almayan iflverene her iflçi için 100 milyon lira, yasada öngörülen hü-
kümlere uymadan iflyeri açanlara ve tehlikeli ifllerde 16 yafl›ndan küçükleri
çal›flt›ranlara 500 milyonluk cezalar cayd›r›c› olmaktan uzak görünmektedir.

Çal›flanlara yak›fl›r iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i standartlar› ve normlar›ndan söz
edilebilmesi için, tüm iflyerlerinin ve tüm çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenlik kap-
sam›nda olmas› gerekmektedir. Özellikle küçük ve orta boy iflletmelerdeki,
tar›msal alandaki olumsuz koflullar dikkate al›nd›¤›nda bu maddelerin yeter-
li olmad›¤› görülmektedir.

Mevzuat›n en önemli eksikli¤i iflçilerin ve iflyerlerinin, küçük ve orta boy ifllet-
melerin büyük bir bölümünü genifl bir koruma aç›s›ndan kapsam d›fl› b›rak-
mas›d›r. Üretimin flehirlerin uzak semtlerine, uzak bölgelerine kayd›¤›, apart-
man altlar›nda yap›ld›¤›, iflçilerin sa¤l›ks›z ortamlarda çal›flt›r›ld›klar› günümüz
Türkiye’sinde bu mevzuat›n uygulamada ciddi sorunlar yaratt›¤› aç›kt›r.

Bu olumsuz tabloyu de¤ifltirmek için, 50’den az iflçi çal›flt›ran iflyerlerinin, kü-
çük ve orta boy iflletmelerin iflyeri ortak sa¤l›k birimleri oluflturmalar›n›n zo-
runlu hale getirilmesi, eflitli¤in sa¤lanarak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inden her ça-
l›flan›n yararlanmas› gerekmektedir.

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹YLE ‹LG‹L‹ AVRUPA B‹RL‹⁄‹ D‹REKT‹FLER‹
Avrupa Birli¤i uyum süreci ve ulusal program çerçevesinde 4857 say›l› ‹fl Ka-
nunu kabul edilerek yürürlü¤e girmifl, 4857 say›l› ‹fl Kanunu yönünde yürür-
lü¤e konulan 30’dan fazla yönetmelik AB direktifleri dikkate al›narak haz›r-
lanm›flt›r. Bu yönetmeliklerden tamam›na yak›n› AB direktifi olup aynen çev-
rilmifltir. Çevirisi yap›lan AB yönergelerindeki düzenlemelerde metinler da¤›-
n›k, yüzeysel ve çeliflkilidir. Nitekim baz› yönetmeliklerin iptaline dönük bi-
zim Konfederasyonumuzun yer ald›¤› iptal davalar› aç›lm›fl ve yönetmelikle-
rin baz›lar› Dan›fltay taraf›ndan iptal edilmifltir. Yönetmelikler yay›nland›kla-
r› tarihten itibaren uygulamada sorunlar yaflanmas›na neden olmaktad›r.

Bu yönetmeliklerden ‹flyeri Sa¤l›k Birimleri ve ‹flyeri Hekimlerinin Görevleri
ile Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 4. maddesindeki iflyeri
hekimi tan›m› ile 18, 19 ve 20. maddeleri yönünden yürütmenin durdurul-
mas›na karar verilmesi için 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu’nun 27.
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maddesinde öngörülen koflullar›n gerçekleflti¤i anlafl›ld›¤›ndan, bu maddeler
yönünden Daire Karar›na yap›lan itiraz›n kabulü ile yürütmenin durdurulma-
s›na karar verilmifltir (Dan›fltay Onuncu Dairesi Esas No: 2004/1253, Karar No:
2006/1658). Ayn› flekilde, ‹flyeri Sa¤l›k Birimleri ve ‹flyeri Hekimlerinin Görev-
leri ile Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik, yönetmeli¤in 4. mad-
desinin son f›kras›nda yer alan iflyeri hemfliresi/ sa¤l›k memuru tan›m› ile 27,
28, 29. maddelerinin yürütülmesinin durdurulmas›na karar verilmifltir (Dan›fl-
tay 10. Dairesi Esas No: 2005/6257).

‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yönetmeli¤i, 4857 say›l› yasan›n 78. maddesi gere¤i
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin temel ilkelerin bir tüzükle, uygulaman›n ise
bu çerçevede ç›kar›lacak yönetmeliklerle düzenlenmesi gerekirken do¤ru-
dan yönetmelikle düzenlenmesinin an›lan Kanun hükmüne ayk›r› bularak
söz konusu yönetmeli¤in yürütülmesinin durdurulmas›na karar verilmifltir
(Dan›fltay Onuncu Dairesi Esas No: 2004/1942, Karar No: 2006/3007).

Ayr›ca, ‹fl Güvenli¤i ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar›n Görev, Yet-
ki ve Sorumluluklar› ile Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 4.
maddesindeki ifl güvenli¤i uzman› tan›m›, iflverenin yükümlülüklerini düzen-
leyen 5. maddesi, ifl güvenli¤i uzman›n›n niteliklerini düzenleyen 7. madde-
si, sertifika s›n›flar›n› düzenleyen 8. maddesi, e¤itim ve s›nav› düzenleyen 9.
maddesi, görev alanlar›n› düzenleyen 10. maddesi, ifl güvenli¤i uzman›n›n
hizmet süresini düzenleyen 11. maddesi, ifl güvenli¤i uzman›n›n görevlerini
düzenleyen 12. maddesi, ifl güvenli¤i uzman›n›n yetkilerini düzenleyen 13.
maddesi, ifl güvenli¤i uzman›n›n sorumluluklar›n› düzenleyen 14. maddesi, ifl
güvenli¤i uzman›n›n görevlendirilmesini düzenleyen 15. maddesi, Genel Mü-
dürlü¤e bildirim yükümlülü¤ünü düzenleyen 16. maddesi iptal edilmifltir.

ULUSAL ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ KONSEY‹ VE EYLEM PLANI
ÇALIfiMALARI
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin tüm topluma mal edilmesi ve sorunlar›n sosyal ta-
raflar›n kat›l›m›yla çözümlenebilmesi, çal›flanlar›n sa¤l›k ve sosyal refahlar›-
n›n temini için Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› ve ILO’nun 155 say›l› Söz-
leflmesi gere¤i Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Konseyi kurulmufltur.

D‹SK’in de temsil edildi¤i Konsey, 2005 ve 2006 y›l› boyunca bir dizi toplant› yap-
m›fl, bu toplant›lar sonucunda “Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politika Belgesi”ni
kabul etmifl, bu belge do¤rultusunda 2006-2008 Eylem Plan›’n› belirlemifltir.
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Buna göre; 

1. AB normlar›na uygun bir ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu ç›kar›lacak,
2. Bütün iflletmelere temel teflkil edecek olan bir Risk De¤erlendirme Belge-
si haz›rlanacak,
3. ‹fl Sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin düzenlemeler bütün çal›flanlar› kapsayacak,
4. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin düzenlemeler bütün iflyerlerine yayg›nlafl-
t›r›lacak,
5. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmet birimleri etkin hale getirilecek,
6. ‹fl kazalar› say›s› en az yüzde 20 oran›nda azalt›lacak,
7. Ülkemizdeki meslek hastal›klar› tan› sistemleri gelifltirilecek,
8. Kamu eliyle yürütülen ‹SG teknik destek hizmetleri yüzde 20 art›r›lacakt›r.

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ KANUNU’NUN ÇIKARILMASI YÖNÜNDEK‹
ÇALIfiMALAR
"‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu Tasar›s›" taslak metni, 21 Aral›k 2006 tarihinde al-
t›nc›s› yap›lm›fl olan Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Konseyi ola¤an toplant›s›nda
sosyal taraflar›n da görüfllerine sunulmufltur. Yasa tasla¤›n›n 4857 say›l› Yasa’da
da de¤ifliklik yaparak baz› maddeleri yürürlükten kald›rmak yoluyla 4857 say›l›
Yasa’da düzenlenen bu alana iliflkin birçok madde hükmünün yasaya aktar›ld›¤›
görülmektedir. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yasa Tasla¤›’n›n tüm çal›flanlar› kapsayan bir
genel yasa olarak düzenlenmesi olumlu olmakla birlikte 4857 say›l› ‹fl Kanu-
nu’nun bütünlü¤ünü bozacak düzenlemelerden kaç›nmak gerekmektedir. A n c a k ,
haz›rlanan tasar› bu amac› tam olarak karfl›layamamaktad›r. Çünkü yasa AB
89/391 EEC Say›l› Çerçeve Direktifinin birebir kopyas› olma özelli¤i tafl›makta, ül-
kemiz yasa yapma tekni¤i ve içeri¤ine uygun olmamas› nedeniyle boflluklar, be-
lirsizlikler içermektedir. D‹SK olarak üye sendikalar›n görüflünü alarak ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Kanunu’yla ilgili görüfllerimizi belirlemifl olmam›za ra¤men yukar›daki
gerekçeler nedeniyle bu görüfller bakanl›¤a iletilmemifltir. Ama ortak davran›fl
sergiledi¤imiz kurumlarla birlikte yasa konusundaki çal›flmalar devam etmekte
olup, 31.01.2008 tarihine kadar ortaklafl›lan görüflleri ÇSGB/‹SGGM iletmifl olaca¤›z.

D‹SK’‹N ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ ALANINDAK‹ ÇALIfiMALARI
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konusuna büyük önem veren, e¤itim faaliyetleriyle,
yay›nlar›yla, bu alandaki çal›flmalar›n› sürdüren D‹SK ve ba¤l› sendikalar›,
toplumun tüm kesimlerinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i bilinci ve kültürünün ya-
rat›lmas› için yo¤un çaba göstermektedir.
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Halk sa¤l›¤›, iflçi sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i ve çevrenin birbiriyle ayr›lmaz ba¤lar› ol-
du¤unu düflünen D‹SK, baflta madencilik ve metal iflkollar› olmak üzere ge-
nel hizmetler ve farkl› sektörlerde ve farkl› mesleki gruplardaki üyelerine
e¤itimler vermekte ve çal›flmalar›n› çeflitlendirerek ve yayg›nlaflt›rarak sür-
dürmektedir.

Konfederasyon ve ba¤l› sendikalar e¤itimler, panel, sempozyum, kongre gi-
bi faaliyetler düzenlemekte; afifl, broflür, kitap gibi yay›nlarla bu çabalar› pe-
kifltirmektedir. Ayr›ca D‹SK, çocuk iflçili¤ine karfl› mücadeleyi temel sorunla-
r›n çözümü yönündeki mücadelenin bir parças› olarak görmekte olup çocuk
iflçili¤ine karfl› mücadele eden yerel, bölgesel ve uluslararas› planda eylem
ve etkinliklerde aktif olarak yer alma çabas›ndad›r.

Ancak, D‹SK’in gösterdi¤i bu çabalar›n yeterli oldu¤unu söylemek mümkün
görünmemektedir. Baflta devlet olmak üzere, iflçi, iflveren, üniversiteler, mes-
leki birlikler gibi kurum ve kurulufllar, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤inin taraflar› du-
rumundad›r. Çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›n korunmas›nda ve daha fazla iyilefltirme ya-
p›lmas›nda bu iliflkilerin gelifltirilmesi, pekifltirilmesi ve ortak hareket etme
kültürünün yayg›nlaflt›r›lmas› önemli olmakla birlikte, temel olarak iflletme
düzeyinde ortak çabalar›n yürütülmesi temel öneme sahiptir.

Ortak amaç olarak çal›flanlar›n yaflam kalitelerinin art›r›lmas›, iflletmelerin üre-
tim ve verimliliklerinin devam› ve ülkemizin zenginlik düzeyinin yükseltilmesi
hedefi söz konusu olacaksa, öncelikli olarak üstte oluflturulmufl ve ka¤›t üze-
rinde kalan sosyal diyalog, uzlaflma kültürü anlay›fl› bir yana b›rak›lmal›, ifllet-
me düzeyinden bafllayan ve sorunlar›n ortak tespiti ve çözümüne yönelik ger-
çek iliflkiler tesis edilmelidir. Bu alana iliflkin sorunlar›n çözümü bu iliflkiler ger-
çeklefltirildi¤i oranda somut bir geliflme kaydedecektir.

D‹SK’‹N ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ YAKLAfiIMI
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan “Ulusal ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Sistemi” bafll›kl› taslak raporda, ülkemizde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i-
nin güçlü ve zay›f noktalar›na yer verilmifltir. Taslak metne bak›ld›¤›nda, yet-
kili kurum taraf›ndan sistemin zay›f noktalar›n›n güçlü noktalar›ndan çok da-
ha fazla oldu¤u tespit edilmektedir. Bu flu anlama gelmektedir, sistemde 10
güçlü nokta varken zay›f taraf› ise 17 maddede ifade edilmektedir. Bu zay›fl›k
kendini temel iki noktada göstermekte ve di¤er olumsuzluklar›n da yaflanma-
s›n›n önünü açmaktad›r; birincisi, mevzuat›n da¤›n›kl›¤› ve kapsam›, ikincisi ise,
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mevzuat›n etkili uygulanmamas›d›r. Bu durumda, ülkemizde çal›flanlar›n genel
bir ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kapsam›na al›nmalar› ve ifl kazalar›n›n ve meslek has-
tal›klar›n›n, dolay›s›yla ölümlerin ve yaralanmalar›n minimum düzeye çekil-
mesi için önerilen yaklafl›mlar›n h›zla hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Buradan hareketle, ‹fl sa¤l›¤› ve Güvenli¤i alan› pek çok disiplinin iflin içine gir-
di¤i, bunlar›n birbirini kesti¤i bir duyarl›l›k ve çeflitlilik arz etmesine karfl›n, ge-
nel anlamda belirli ilkelerin yaflama geçirilmesi temel önemde kendini hisset-
tirmektedir. Uluslararas› belgelerin belirtti¤i normlar ›fl›¤›nda bunlar k›saca;

● Devlet ve iflverenlerin çal›flanlar›n haklar›n›n oldu¤unu göz önünde bulun-
durarak insana yak›fl›r ifl koflullar›n›n gelifltirilmesi için çaba göstermeleri ge-
rekmektedir.

● Devlet %55’lere varan kay›td›fl› ekonomik faaliyetleri kay›t alt›na alacak
politikalar gelifltirmeli ve küçük ve orta ölçekli iflletmelerin çal›flma ortam› ve
koflullar›n› düzenleyecek önlemler almal›d›r.

● Bu alana iliflkin gerçek bir sosyal diyalog ihtiyac›n› karfl›layacak politika,
sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki k›s›tlamalar›n olmad›¤›, yukar›da
oluflturulmufl olan mekanizmalar›n iflletme özelinde de oluflturulmas›na ze-
min haz›rlayacak bir temel özelli¤i olmas›d›r. Görüfl al›flverifli, politikalar›n ge-
lifltirilmesi, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi ancak bu saç aya¤› gerçeklefl-
ti¤inde hem hükümet hem de iflyeri düzeyinde anlam›n› bulur.

● ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i program ve politikalar›n›n amac›, önleme ve koru-
ma baflta olmak üzere, sa¤l›¤›n gelifltirilmesi sorununa odaklanmal›, çal›flan-
lar›n fiziksel, zihinsel ve toplumsal esenli¤ini gelifltirebilecek bir perspektife
sahip olmal›d›r.

● Bilgilendirme ve e¤itim ‹fl sa¤l›¤› ve Güvenli¤i alan›nda merkezi bir rol oy-
nar. Riskler ve tehlikeler konusunda sa¤l›kl› bilgilerin toplanmas›, de¤erlen-
dirmeye tabi tutulmas›, yayg›nlaflt›r›lmas› ve e¤itimlerinin verilmesi temel
önemdedir.

● Çal›flanlar›n sa¤l›¤›n› koruyup gelifltirmeye ve çal›flma koflullar›n› iyilefltir-
meye yönelik hizmetler hangi ekonomik faaliyet alan›nda olursa olsun bü-
tün çal›flanlar› kapsamal›d›r.

● Bu alanla ilgili yasalar›n yaflamda vücut bulmas› denetim ve yapt›r›mlar›n
gerçekleflmesiyle mümkün olacakt›r. Öncelikli olarak devlet bu konuda ye-
terli denetim mekanizmalar›n› oluflturmakla yükümlüdür.
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KÜRESELLEfiME KOfiULLARINDA TÜRK‹YE ‹fiÇ‹ SINIFI VE
SEND‹KAL HAREKET

G‹R‹fi

Günümüz dünyas› 1970’li y›llardan bafllayarak yayg›nlaflan sermayenin
uluslararas›laflmas› e¤iliminin toplumsal ve sendikal geliflmelere dam-

gas›n› vurdu¤u bir dünya olarak flekillenmektedir. Günümüzün ay›r›c› özelli-
¤i ulusal ekonomilerin hiçbir s›n›r tan›mayan ulus ötesi sermaye gruplar› ta-
raf›ndan bütünlefltirilmesidir. Günümüzde ABD, Avrupa ve Japonya bu çoku-
luslu kurulufllar›n egemenli¤i sürecinde belirleyici olan ana sermaye grupla-
r›n›n kaynak ülkeleridir.

21. yüzy›lla kendisini iyice ortaya koyan bu geliflmeler, ekonomik ve sosyal
yap›lar üzerinde dönüfltürücü etkiler yaratt›¤› gibi sendikal hareket ve iflçi s›-
n›f›n›n niteli¤i konusunda da önemli tart›flmalara yol açm›flt›r. “Küresellefl-
me” olarak tan›mlanan bu süreç, dünya genelinde çal›flanlar›n örgütlenme-
sine dönük sald›r›lar›n yo¤unlaflt›¤› ve kazan›lm›fl haklar›n yok edilmesi do¤-
rultusunda geliflmelerin yo¤unlaflt›¤› bir dönemi ifade etmektedir. “En çok
kâr etme” anlay›fl›yla hareket eden uluslararas› sermaye, dünya üzerinde
emek gücünün da¤›l›m dengesizliklerini kullanarak gerek ücretleri düflürme,
gerekse çal›flma koflullar›n› ilkel biçimlere dönüfltürme konusunda önemli
ad›mlar atmaktad›r.

Her toplumsal de¤iflim gibi bu dönüflümün de giderek meflrulaflt›r›lan ve
adeta bir “dogma” haline sokulan ideolojik dayanaklar› söz konusudur.
Baflka bir deyiflle bu geliflmeler rastlant›sal olarak ortaya ç›kmamakta, ç o -
kuluslu sermayenin uluslararas› düzeyde tan›mlanm›fl ç›karlar›n›n bir ifade -
si olarak ortaya at›lan siyasal ve toplumsal anlay›fllara dayal› olarak kendi-
sini göstermektedir. Liberalizmin yeni koflullara uyarlanm›fl biçimi olan bu
ideoloji, küreselleflme sürecinin geliflmesi için uluslararas› sermaye aç›s›n-
dan vazgeçilemez niteliktedir. Sermaye güçleri taraf›ndan demokratik top-
lum yap›s›, liberal ekonomi ve serbest piyasa ile özdefllefltirilmektedir. Bu
anlay›fla göre “ekonomik ve sosyal faaliyetlerin tümü özel giriflimin kar gü-
düsü çerçevesinde ele al›nmal› ve örgütlenmelidir. Böylece toplumda kay-
naklar›n en etkin flekilde kullan›ld›¤› ve bireysel özgürlüklerin tam olarak
gerçekleflti¤i bir ortam do¤acakt›r”. Böyle bir yaklafl›m›n sermayenin üze-
rindeki tüm denetimleri ve s›n›rlamalar› ortadan kald›rmay› öngörürken,
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özellikle iflçi s›n›f› baflta olmak üzere toplumun di¤er kesimlerinin örgüt-
lenmesini d›fllayan bir çerçeve öngördü¤ü aç›kt›r. Bu nitelikteki bir yap›n›n
oluflabilmesi ise ancak iflçi s›n›f›n›n toplumsal taleplerinin göz ard› edilme-
si ve çeflitli biçimlerde örgütlenmifl kamusal fonlar›n ortadan kald›r›lmas›
ile mümkündür.

Bu nedenle neoliberal anlay›fllar› öne sürenlerin bafll›ca iki noktaya vurgu
yapt›¤› görülmektedir. ‹lk olarak kamunun denetiminde olan ekonomik ve
sosyal faaliyetlerin özellefltirilmesi bir zorunluluk fleklinde öne sürülmekte-
dir. ‹kinci olarak ise; iflçi s›n›f›n›n yeni geliflmeler karfl›s›nda ortadan kalkt›¤›
savunulmaktad›r.

‹fiÇ‹ HAKLARININ VE SEND‹KAL HAREKET‹N TOPLUMSAL N‹TEL‹⁄‹
Oysa iflçilerin üretim sürecinde ve toplum içinde karfl›laflt›klar› sorunlar an-
lam›nda sendikal hareketten söz etmek, ayn› zamanda o toplumlar›n eko-
nomik, sosyal, siyasal geliflme dinamiklerini tan›mlamak anlam›na gelmek-
tedir. Baflka bir deyiflle, bir toplumda iflçi s›n›f›n›n hak ve özgürlüklerinin ne
ölçüde kurumsallaflm›fl, geliflmifl ve yerleflmifl oldu¤unu anlayabilmek için,
asl›nda o toplum içerisinde iflçi s›n›f›n›n nicelik ve nitelik olarak ne ölçüde ge-
liflti¤ini, sanayileflmenin hangi aflamas›nda bulundu¤unu ve toplumsal yap›-
lar›n bu süreçte hangi biçimlerde bütünleflti¤ini belirlemek gerekmektedir.

Bu anlamda, iflçilerin ve sendikalar›n kimli¤inde kendisini bulan temel talep-
lerin toplumsal geliflme süreciyle iliflkisi kapitalist üretim iliflkilerinin yayg›n-
laflmas› ve yerleflmesiyle do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Ücretli emek-sermaye te-
meli üzerinde geliflen üretim yap›s› yayg›nlaflt›kça iflçi s›n›f› nicel olarak art-
maktad›r. Nicel olarak artan iflçi s›n›f› toplumsal yap›y› dönüfltürmeye yöne-
lik taleplerini daha güçlü biçimde ifade etmeye bafllamaktad›r. Bu durum ka-
ç›n›lmaz olarak gerek iflçi s›n›f›n›n mücadelesinde gerekse sistemin verili ko-
flullar›nda bir nitelik de¤iflimini gündeme getirmektedir. Bu nitelik de¤iflimi
iflçi s›n›f› örgütlenmesini bireysel taleplere ba¤l› olmaktan ç›kararak ulusal
ve uluslararas› bir düzeye yükselmesi sonucunu do¤urmaktad›r. Öte yandan
ayn› de¤iflim, sistemin kendi içinde demokratikleflme e¤ilimlerine ivme ka-
zand›rmakta, mutlak›yet ya da tek parti yönetimi gibi bask›c› yöntemlerin
“demokrasi” biçiminde yeniden oluflumunu kaç›n›lmaz k›lmaktad›r.

Burada ifade edilen do¤rultu asl›nda 16. yüzy›ldan bafllayarak geliflen top-
lumsal sürecin temel nitelikleridir. Birçok kez söylendi¤i gibi küreselleflme
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gerekçe gösterilerek iflçi s›n›f›na ve sendikalara ulusal ve uluslararas› düzey-
de belirlenen yeni ifllev ise yüzlerce y›ll›k bu birikim sürecinin göz ard› edil-
mesi ve deyim yerindeyse “kilometrenin s›f›rlanmas›d›r.”

‹fiÇ‹ SINIFI VE SEND‹KALARIN DO⁄UfiU
Bilindi¤i gibi, sendika niteli¤indeki ilk iflçi örgütlenmeleri ‹ngiltere'de görül-
müfltür. Bunun nedeni kapitalist üretim biçiminin ‹ngiltere'den bafllayarak
geliflmesi ve yay›lmas›d›r. 1600'lü y›llar›n ortalar›nda oluflmaya bafllayan sa-
nayi devrimi, toplumda tüm yaflam› boyunca ücretli olarak çal›flmak zorun-
da kalacak genifl bir iflçi s›n›f›n›n do¤ufluna yol açm›flt›r. Ancak iflçilerin için-
de bulunduklar› çal›flma koflullar› çok büyük zorluklar tafl›m›flt›r. 19. yüzy›l
bafl›ndaki çal›flma yaflam›n›n ana çizgilerini uzun çal›flma süreleri, yoksulluk
ücreti, yetersiz sosyal güvenlik önlemleri ile çok say›da kad›n ve çocuk iflçi-
nin her türlü korumadan yoksun olarak çal›flt›r›lmalar› oluflturmufltur.

Bu dönemde “b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler” fleklinde ifade edilen
bir ekonomik ve toplumsal düflünce egemen olmufltur. Bu anlay›fl›n do¤al
sonucu ise, iflçi ve iflverenlerin devlet kar›fl›m›ndan uzak ve görünüflte tam
bir “sözleflme özgürlü¤ü” içinde ücret ve çal›flma koflullar›n› kararlaflt›rma-
lar›d›r. Kapitalizmin ilk geliflme döneminde çal›flma iliflkileri tümüyle birey-
sel olarak düzenlenmifltir. Bu durum iflçiler için güçsüzlük, da¤›n›kl›k, iflsiz-
lik, çok ucuza, güvencesiz, a¤›r koflullarla ve uzun süre çal›flma anlam›na
geliyordu. Nitekim ilk sanayi kentlerinin 19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda ortaya
ç›kt›¤› ‹ngiltere bu durumun en aç›k örne¤i olmufltur. Bu kentlerin son de-
rece düzensiz, havas› is ve kurumla dolu, barakalar›n yer ald›¤›, çok kötü
koflullarda yaflayan ve yetersiz beslenen insanlar›n bulundu¤u yerler oldu-
¤u bilinmektedir. Çal›flma süreleri insanlar›n katlanamayaca¤› ölçüde uzun
tutulmufl, günde 16 saate kadar yükselmifltir. Ücretler fiziksel gereksinim-
leri karfl›layacak düzeyin de alt›na düflmüfl, konut sorunu ise gerçekten
korkunç duruma gelmifltir.

Bu koflullar› do¤uran olgu, çeflitli parasal olanaklara ve üretim araçlar›na sa-
hip olan iflverenlerin, günlük geçimini bile zor sa¤layan iflçilere karfl› ekono-
mik aç›dan çok üstün olmalar›d›r. ‹flçi bir ifl bulmak veya iflini yitirmemek
için iflverenin tüm koflullar›n› kabul etmek zorunda kalm›flt›r. ‹flsiz kald›¤›n-
da kendisine yard›mda bulunacak bir örgütlenme de söz konusu de¤ildir. Bu
dönemde yaflanan geliflmeler, iflveren ile iflçinin, çal›flma iliflkilerinin düzen-
lenmesinde, yasal anlamda eflit say›lmas› ve koflullar›n taraflarca özgür bi-
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çimde kararlaflt›r›lmas› düflüncesinin iflçiler için ne ölçüde kötü sonuçlara yol
açabilece¤inin en belirgin örne¤idir.

Bu ortam Bat› Avrupa’da 1850'li y›llara dek sürmüfltür. Bu tarihe gelene ka-
dar çal›flma koflullar›nda bireysel iliflkiler düzeni egemen olmufl, kurallar›n
belirlenmesinde tek yanl› bir irade, baflka bir deyiflle yaln›zca iflverenin sözü
geçerlilik kazanm›flt›r. Böyle bir sonucun ortaya ç›kmas›nda temel nedenin
iflçilerin her türlü birleflme giriflimlerinin ve toplu flekilde hareketlerinin ön-
lenmesi oldu¤u aç›kt›r.

Özellikle 1790'lardan bafllayarak iflçilerin örgütlenmeleri ve iflverenin karfl›s›-
na birleflik bir güç olarak ç›kmalar› yasaklanm›flt›r. Örne¤in ‹ngiltere'de
1799'da, geliflen iflçi hareketlerinin önüne geçmek amac›yla “Birleflme Yasa-
s›” ç›kar›lm›flt›r. Bu yasa ile iflçilerin örgütlenmeleri yasaklanarak toplu hare-
ketlerine ceza yapt›r›mlar› getirilmifltir. Ayn› uygulaman›n çok k›sa sürede
Almanya ve Fransa'ya da yay›ld›¤› görülmüfltür. Bu yasaklaman›n nedeni, ifl-
çilerin kötü çal›flma koflullar›n› iyilefltirmek ve ücretlerini yükseltmek ama-
c›yla örgütlenme ve eylemlere yönelmeleridir.

‹flçilerin toplu hak aramas›n› yasaklayan devlet yine de toplumsal huzursuz-
lu¤u ortadan kald›rabilmek amac›yla baz› düzenlemelere gitmek zorunda
kalm›flt›r. Bu düzenlemelerin de ‹ngiltere’den bafllayarak yay›ld›¤› bilinmek-
tedir. Bugünkü ‹fl Yasas›n›n geliflmesini do¤uran uygulamalar, önce çocukla-
r›n, kad›nlar›n ve ç›raklar›n çal›flma koflullar›n› biraz olsun iyilefltirmek ama-
c›yla bafllam›fl ve giderek tüm iflçileri kapsayan bir geliflmeye ulaflm›flt›r. Ger-
çekten de çal›flma yaflam›n›n temel kurallar›n›n oluflturulmas›na genel bir ‹fl
Kanunu ile bafllanmam›flt›r. Özellikle çocuklara ve kad›nlara dönük baz› ko-
ruma önlemleri önce dokuma iflkolunun bir bölümünde gerçeklefltirilmifl ve
aflama aflama iflçi hareketinin geliflimiyle ba¤lant›l› olarak yayg›nlaflm›flt›r.

O dönemde devletin ve iflverenlerin iddias›na göre, “çal›flma yaflam›n› iflçile-
rin toplu örgütlenmesiyle birlikte s›n›rlay›c› ve düzenleyici kurallara ba¤la-
mak” sanayinin ve ulusal ekonominin “mahvolmas›na” yol açacakt›r.

‹flçilerin örgütlenmesini yasaklayan ancak toplumsal tepkilerinden de çeki-
nen devlet, çal›flma koflullar›na iliflkin ilk düzenlemeyi, ‹ngiltere'de, 1788 y›-
l›nda, baca temizleme ifllerinde çal›flan çocuklar›n çal›flma koflullar›n› iyilefl-
tirmeyi amaçlayan, Baca Temizleme Yasas› ile yapm›flt›r. Hemen bir y›l son-
ra sendikal örgütlenme yasaklanm›fl, üç y›l sonra ise ‹flyeri Yasas› ad›yla bir
yasa kabul edilerek fabrikalarda çal›flan ç›raklar›n korunmas› sa¤lanmaya
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çal›fl›lm›flt›r. Bu yasaya göre ç›raklar günde en fazla 12 saat çal›flt›r›labilecek,
y›lda bir yeni elbise verilecek, ayda bir kez kiliseye gönderileceklerdir. Bu ya-
sa en az üç ç›rak kullanan iflyerleri ile en az yirmi iflçi çal›flt›ran yünlü ve pa-
muklu dokuma fabrikalar›nda uygulanmak üzere ç›kar›lm›flt›r. Baflka iflkolla-
r›nda örne¤in madencilikte, demir fabrikalar›nda, flifle ve cam fabrikalar›nda,
ka¤›t fabrikalar›nda çal›flan çocuklar bu yasadan yararlanamam›fllard›r.

Bu dönemi izleyen 15-20 y›l boyunca baz› yeni düzenlemeler yap›ld›¤› görül-
mektedir. 1833'e kadar tekstil iflkolunda uygulanmak üzere çocuklar›n gece
çal›flt›r›lmalar› yasaklanm›fl, yatacak yer sa¤lanmas› zorunlulu¤u getirilmifl,
dokuz yafl›n alt›ndaki çocuklar›n çal›flmalar› yasaklanm›fl, Cumartesi günleri
çal›flma süreleri 9 saate indirilmifltir.

Bu geliflmeler olurken ‹ngiltere'de sendikalaflma yasak olmas›na karfl›l›k ifl-
çilerin, toplu eylem ve örgütlenmelerinin sürekli olarak gündemde oldu¤u
bilinmektedir. Bu mücadele süreci sonucunda 1825 y›l›nda sendika kurma
yasa¤› kald›r›lm›fl ve 1900'lü y›llar›n bafl›na dek, iflyerinde iflçiler ad›na sen-
dikay› yetkili kabul eden düzenlemeler gerçeklefltirilmifltir. Çal›flma koflul-
lar›nda yayg›n ve iyilefltirici önlemlerin gelifltirildi¤i dönem de, sendikalar›n
üzerindeki yasa¤›n kalkt›¤› bu dönemdir. 1847 tarihli yasa ile çal›flma sü-
resi tüm iflçiler için 10 saate indirilmifl ve 1912 y›l›na dek tüm sanayi kol-
lar›nda çal›flanlar›n durumunu iyilefltirmeye dönük bir dizi yasal düzenle-
me yap›lm›flt›r.

Bu düzenlemeler içinde 1909 y›l›nda ç›kar›lan asgari ücret yasas› ile 1911
y›l›nda ç›kar›lan Sosyal Sigortalar Yasas› özellikle önemlidir. Avrupa'n›n di-
¤er ülkelerinde ise bu geliflmeler daha geç tarihlerde olmufltur. ‹ngiltere de
1825 y›l›nda Birleflme Yasas› yürürlükten kald›r›lm›fl ve sendikalar›n kuru-
luflu serbestleflmifltir. Ancak sendikalaflma yasa¤›n›n kald›r›lmas› Ameri-
ka'da 1842'de, Almanya'da 1869'da, Fransa'da ise 1884 y›l›nda gerçeklefle-
b i l m i fl t i r .

Buna karfl›l›k ilk iflçi örgütlenmesinin ortaya ç›k›fl› 1790’lara uzanmaktad›r.
Bilinen ilk iflçi örgütlenmesi 1792 y›l›nda Londra’da kurulan örgüt olup, ör-
gütlenme k›sa zamanda ‹ngiltere'nin di¤er kentlerinde de yayg›nlaflm›flt›r.

‹flçileri korumay› amaçlayan düzenlemeleri gerçeklefltirmeye çal›flan bu ör-
gütler ayn› zamanda genel oy hakk›, siyasal eflitlik gibi politik taleplerde de
bulunmufltur. Bar›flç› yol ve yöntemleri savunmas›na karfl›n bu örgütlenme-
ler, 1799 y›l›nda ç›kar›lan bir yasayla kapat›lm›fl ve benzer iflçi örgütlenme-
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lerinin kurulmas› da yasaklanm›flt›r. Yukar›da belirtildi¤i gibi bu yasaklama-
lara karfl›n, sendikal örgütlenme varl›¤›n› ve mücadelesini sürdürmüfl ve ya-
sak ancak 25 y›l uygulanabilmifltir.

Sendikalar›n iflyerlerinde bireysel ifl koflullar›n› iyilefltirmek için haklar elde
etmesi, toplusözleflme ve grev haklar›n›n bununla birlikte ortaya ç›kt›¤› flek-
linde anlafl›lmamal›d›r. Örne¤in ‹ngiltere'de iflçilerin toplu ifl sözleflmesi ve
grev hakk›na kavuflmalar›, sendika yasa¤›n›n kald›r›lmas›ndan ancak 50 y›l
sonra, 1875 de gerçekleflebilmifltir.

Bafllang›çta engellerle ve yasaklarla karfl›laflan iflçi örgütleri ancak uzun mü-
cadeleler ile yasall›k kazanabilmifl ve zaman içinde ifllevlerini artt›rm›fllard›r.
Özellikle 2. Dünya Savafl›'ndan sonra sendikalar›n geliflme ve etkinli¤inde
önemli art›fllar olmufltur. Bu dönemde endüstri iliflkileri kurumlaflm›fl, hükü-
met ve iflverenler, sendikalar› iflçilerin temsilcisi olarak tan›m›fllard›r. Ayn›
dönem sendikalar›n salt toplu pazarl›klarda de¤il, siyasal ve ekonomik alan-
larda da bir bask› grubu olarak tan›nd›¤› bir dönemdir.

Gerçekten de bu dönemde sendikalaflma, sanayi iflçilerinin yan›s›ra hizmet-
lerde ve kamu iflyerlerinde çal›flanlara da yayg›nlaflm›flt›r. Böylece sendika-
lar›n örgütlenme kapsam› geniflleyerek üye say›lar›nda önemli art›fllar ol-
mufltur. Buna ba¤l› olarak özellikle emek yanl›s› siyasal partilerin iktidara
geldi¤i ülkelerde, sendikalar›n siyasal etkinli¤ini artt›racak uygulamalar yo-
¤unlaflm›flt›r.

Kuflkusuz bu geliflmeler tüm ülkelerde ayn› biçimde olmam›flt›r. Gerek sen-
dikal politikalar gerekse örgütlenmenin kapsam› aç›s›ndan, ülkeler aras›nda
önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r.

Sendikal örgütlenme kapsad›¤› iflçiler yönünden tüm ülkelerde benzer bo-
yutlara ulaflm›fl de¤ildir. Örne¤in ‹sveç'te çal›flanlar aras›nda ayr›m yap›lmak-
s›z›n genifl bir sendikal örgütlenmeye gidilmiflken, Fransa ve ABD'de geçmifl-
te oldu¤u gibi bugün de düflük bir sendikalaflma oran› söz konusudur.

Sendika üyeli¤indeki art›fl ya da azal›fllar›n çok çeflitli nedenleri bulunmak-
tad›r. Örne¤in fiyat ve ücretlerdeki yükselmeler, sendika üyeli¤ini olumlu et-
kilemektedir. Buna karfl›l›k iflsizlik üyelik üzerinde olumsuz etkilerde bulun-
maktad›r. Ayr›ca sendikal politikalar›n, iflverenlerin davran›fllar›n›n, örgütlen-
me düzeyinin ve hükümetlerin tutumunun da, sendika üyeli¤i üzerinde et-
kili oldu¤u belirtilmelidir.
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‹flçi s›n›f› mücadelesinin ve sendikal hareketin geliflmesi ulusal ve uluslara-
ras› düzeyde iflbirli¤i, dayan›flma ve siyasal etkinlikle de bir arada yürümüfl-
tür. Özellikle 1800’lü y›llar boyunca tek tek iflyerlerinde sürdürülen mücade-
lelerin iflçi s›n›f›n›n toplumsal hak ve özgürlüklerini gerçeklefltirmede yeter-
siz kal›fl› siyasal hareketlerle iflçi s›n›f› aras›ndaki iliflkiyi iç içe sokmufltur. Da-
ha do¤ru bir deyiflle iflçi s›n›f›n›n toplumsal talepleri süreç içinde belirginlefl-
tikçe bu taleplerin gerçekleflebilmesi için yürütülmesi gereken siyasal etkin-
lik bir zorunluluk durumuna ulaflm›flt›r.

1800’lü y›llar›n bütünü genel olarak çal›flma süresinin k›salt›lmas›ndan bafl-
layan ve ifl yaflam›n›n demokratik biçimde örgütlenmesine dek uzanan ta-
leplerin gündeme geldi¤i ve önemli geliflmeler gösterdi¤i y›llar olmufltur.
Ulusal düzeyde iflçi hareketinin yükseldi¤i ülkelerde demokratikleflme talep-
leri artm›fl siyasal yönetim biçimi mutlak›yet ya da krall›klardan “demokra-
siye” do¤ru evrilmifltir. Bu dönüflümün temelini iflçilerin toplumsal alanda bir
bütün olarak talep ettikleri yafll›l›k ve hastal›k güvencesi benzeri sosyal gü-
venlik uygulamalar›yla asgari gelir güvencesi ve daha az çal›flma istekleri
oluflmufltur. Devletin bu taleplere karfl› tak›nd›¤› tutum iflçi iflveren iliflkileriy-
le, iflçi hareketinin düzene karfl› tepkisinin niteli¤inin ülkeden ülkeye farkl›-
l›k göstermesinin temel nedenini oluflturmaktad›r.

Uluslararas› ‹flçi Derne¤i’nin öncülü¤ünde 1864’te toplanan Birinci Enternas-
yonal iflçi s›n›f›n›n uluslararas› taleplerinin gündeme getirilmesinde önemli
bir ifllev yüklenmifltir. ‹lk toplant›s›nda “Bütün Dünyan›n ‹flçileri Birleflin!” slo-
gan›yla yola ç›kan uluslararas› iflçi hareketi 1866’da Cenevre Kongresi’nde 8
saatlik ifl günü için mücadele yapm›fl, 1869 y›l›nda toplanan Basel Kongre-
si’nde ise her ülkede iflkollar›nda ve meslekler düzeyinde sendikalar kurul-
mas› karar›n› alm›flt›r.

Bu geliflmelerin bir sonucu olarak 1886’da 1 May›s’ta Amerika’da geliflen
olaylar 8 saatlik ifl günü uluslararas› düzeyde kabul edilmesi için önemli bir
köfle tafl› oluflturmufltur. 1 May›s 1886’da harekete öncülük eden iflçilerin
idam edilmesiyle sonuçlanan bu olaylar›n arkas›ndan 1889’da toplanan
Uluslararas› ‹flçi Kongresi 1 May›s’›n iflçilerin birlik, mücadele ve dayan›flma
günü olarak an›lmas›n› kararlaflt›rm›flt›r.

Görüldü¤ü gibi, iflçi s›n›f› mücadelesi ve sendikal hareket bafllang›c›ndan iti-
baren do¤rudan ya da dolayl› biçimde siyasal mücadele içinde olmufltur. Bu
siyasal mücadele ülkeler düzeyinde siyasal iktidarlar›n ekonomik ve sosyal
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politikalar›n› etkiledi¤i gibi uluslararas› düzeyde de önemli sonuçlara yol aç-
m›flt›r. Örne¤in, 1 May›s’›n iflçilerin birlik, mücadele ve dayan›flma günü ola-
rak uluslararas› iflçi hareketi taraf›ndan belirlenmesi tüm dünyada 1 May›s
gününün iflçi s›n›f›n›n mücadelesi için önemli bir araç olmas›na yol açm›flt›r.
Bu öylesine bir etkidir ki ulusal kurtulufl savafl›n› yürüten Türkiye’de bile
1921’de 1 May›s kutlanm›flt›r. Uluslararas› mücadelenin etkisiyle 1923’te ‹z-
mir ‹ktisat Kongresi’nde Amele Bayram› olarak ilan edilen 1 May›s 1925’e ka-
dar kutlanm›flt›r. 1925’te yasaklanm›fl 1935’te ise Bahar Bayram› olarak ye-
niden tatil yap›lm›flt›r. 1976 y›l›na kadar ülkemizde 1 May›s’›n iflçi bayram›
olarak kutlanmas› mümkün olmam›flt›r.

1980’LERDEN GÜNÜMÜZE SEND‹KAL HAREKET
1980’li y›llar gerek dünyada gerekse ülkemizde ekonomik, sosyal, siyasal
alanlarda çok büyük de¤iflim ve dönüflümlerin gerçekleflti¤i y›llar olmufltur.
Yukar›da genel çizgileriyle belirtmeye çal›flt›¤›m›z geliflmeler sonucunda ka-
pitalist sermaye birikimi kendini yeniden üretme konusunda sorunlarla kar-
fl› karfl›ya kalm›flt›r. ‹flçi hareketinin tüm dünyada yükselmesi, reel ücretlerin
artmas›, sendikalar›n üye say›lar›n›n fazlalaflmas› ve kamusal kaynaklar›n
ekonominin ve sosyal yaflam›n düzenlenmesi için giderek daha fazla kulla-
n›lmas› 80’li y›llar›n öncesindeki dünyan›n genel özellikleri olarak say›labilir.

Uluslararas› sermaye, sistemin t›kanmas›n›n, ekonomilerdeki yavafllaman›n,
durgunluk içinde enflasyon yaflanmas›n›n ve bir bütün olarak kâr oranlar›-
n›n düflme e¤ilimi göstermesinin temel nedeni olarak ulusal ve uluslararas›
düzeyde büyük ölçüde kurumlaflm›fl bulunan bu yap›y› ve bu yap›n›n dü-
flünsel dayanaklar›n› görmüfltür. Toplumsal geliflmenin sa¤lanabilmesi için
sermayeye yüklenmifl bulunan paylar›n azalt›lmas›, kâr elde etmeye kapal›
sosyal faaliyet alanlar›n›n özel giriflime b›rak›lmas› ve sermayenin uluslara-
ras› hareketini engelleyen ulusal nitelikli kural ve s›n›rlamalar›n ortadan kal-
d›r›lmas› sistemin varl›¤›n› ve geliflmesini sürdürebilmek için temel gereklilik
olarak de¤erlendirilmifltir.

Bu sürece bilgi teknolojisindeki ola¤anüstü geliflme efllik etmifl üretimde ye-
ni teknolojilerin kullan›lmas› sonucunda ortaya çal›flma biçimlerinde ve ifl
iliflkilerinde nitelik de¤iflimi yaratacak sonuçlar ç›karm›flt›r. 

Bafllang›çta belirtildi¤i gibi uluslararas› sermayenin kârl›l›¤›n› artt›rmas› te-
meline dayal› bu politikalar›n yöneldi¤i ana araçlardan birisi genel olarak üc-
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ret maliyetlerinin düflürülmesidir. Ücret gelirlerinin düflürülebilmesi, üretim
yerlerinin dünya üzerinde yüksek ücretli bölgelerden daha düflük ücretli
yerlere kaymas›, üretim teknolojisinin daha az iflgücüyle çal›flacak yönde ge-
lifltirilmesi, örgütsüz iflgücü ile çal›flman›n yo¤unlaflmas›, çal›flma sürelerinin
uzat›lmas›, üretim faaliyetlerinin bir bölümünün d›flar›ya aktar›larak iflyerle-
rinin küçültülmesi yollar›yla gerçeklefltirilmektedir.

Ancak iflgücü maliyetlerini düflürmeye yönelik politikalar›n bir baflka boyu-
tunu da ücret d›fl› maliyetlerin düflürülmesi oluflturmaktad›r. Burada söz ko-
nusu olan özellikle Sosyal Güvenlik Sistemleri baflta olmak üzere vergilerle
finanse edilen toplumsal hizmetlerin piyasada fiyatland›r›lmaya bafllamas›-
d›r. Emeklilik ve sa¤l›k sistemlerinin yeniden düzenlenmesi ile istihdam ver-
gisi olarak ifade edilen ve çal›flan bafl›na iflverenlerce yap›lan ödemelerin dü-
flürülmesi ya da ortadan kald›r›lmas› ve özellefltirme bu politikan›n bafll›ca
araçlar›ndand›r.

Sovyetler Birli¤i’nin y›k›l›fl›ndan sonra h›zla bütün dünyaya yay›lan neolibe-
ral politikalar, derece derece çal›flanlar›n kazan›lm›fl haklar›n› zay›flatmakta-
d›r. Avrupa Birli¤i ülkelerinde haftal›k çal›flma saatlerinin 40 saate ç›kar›lma-
ya çal›fl›lmas›, Sosyal Güvenlik Sistemlerinin yeniden düzenlenmesi ve birçok
iflletmenin çevre ülkelere göç etmesi ya da faaliyetlerini küçülterek hizmet-
lerinin bir bölümünü iflletme d›fl›na aktarmas› iyice yayg›nlaflm›flt›r. Çek
Cumhuriyeti, Slovenya, Macaristan, Polonya, Rusya geliflmifl Avrupa ülkele-
rinden kaçan sermayenin yöneldi¤i bafll›ca ülkeler aras›ndad›r.

Amerika ve Japonya kaynakl› çokuluslu flirketler için ise; Çin, Endonezya, Hin-
distan gibi ülkeler yeni yat›r›m alanlar› olarak seçilmifl görünmektedir. Çok
flematik biçimde ifade edilen bu ayr›m, çapraz hareketlenmelerin olmad›¤›
anlam›na da gelmez. Örne¤in; Güneydo¤u Asya’n›n baz› flirketleri Do¤u Av-
rupa’ya yat›r›m yapabildi¤i gibi Arçelik örne¤inde görüldü¤ü gibi Türkiye’den
Çin’e yap›lan yat›r›mlar da söz konusudur. Kald› ki Bat› Avrupa merkezli flir-
ketlerin t›pk› Amerikan ve Japon kaynakl› flirketler gibi Çin baflta olmak üze-
re birçok Uzakdo¤u ülkesinde yat›r›m yapt›¤› da gözlenmektedir.

● ‹flçi S›n›f›n›n Ortadan Kalkt›¤› “Safsatas›”
Bu türden geliflmelerin süreklilik kazanabilmesi ulusal ve uluslararas› düzey-
lerde ortaya ç›kabilecek örgütlenme ve hak arama mücadelelerinin önünün
kesilmesiyle do¤rudan iliflkilidir. Bu nedenle küreselleflmenin iflçi s›n›f›n› or-
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tadan kald›rd›¤› ve s›n›fsal taleplerin art›k anlam›n› kaybetti¤i yönündeki dü-
flünceler sürecin temel dayanaklar›ndan birisini oluflturmaktad›r. Oysa ücret -
li eme¤in çal›flma biçimlerinin de¤iflmifl olmas› hiçbir flekilde iflçi s›n›f›n›n or -
tadan kalkt›¤› biçimde yorumlanamaz. Bu geliflmeler gerçekte yaln›zca eme -
¤in ifl görme biçimindeki bir de¤ifliklikten baflka bir fley de¤ildir. Yaflanan sü-
reç ücretli çal›flma koflullar›nda ve eme¤in toplumsal konumunda bir nitelik
de¤iflimi yaratmamaktad›r. Çal›flma biçimlerinin de¤iflmesiyle ifl gücünü sa-
tarak geçimini sa¤lamaktan baflka olana¤› olmayan insanlar›n iflçi niteli¤inin
de¤iflmesi ayn› fley de¤ildir.

Üstelik küreselleflme süreciyle tüm dünya üzerinde uluslararas› düzeyde “ifl -
çileflme” giderek artmaktad›r. Bir yandan geliflmifl toplumlarda sosyal güven-
celer zay›flat›larak ücretli eme¤in çal›flma koflullar› geriletilmekte, öte yan-
dan dünyan›n geliflmemifl bölgelerinde milyonlarca insan uluslararas› ser-
mayenin yeni iflbölümü politikalar› çerçevesinde ifl gücü piyasas›na girmek-
te, baflka bir deyiflle “proleterleflmektedir”.

Küreselleflmenin en önemli sonuçlar›ndan birisi iflsizli¤in ola¤anüstü artma-
s› olmufltur. Üstelik bu geliflme tüm dünyada ulusal ekonomilerin büyüme
oranlar›nda yüksek art›fllar›n oldu¤u bir dönemde gerçekleflmifltir. Son y›llar-
da dünya ekonomisinin ortalama yüzde 5 dolay›nda büyüdü¤ü görülmekte-
dir. Oysa bu büyümeye efllik edecek nitelikte bir ifl yaratma söz konusu de-
¤ildir. Dünya üzerinde her y›l ifl bulunmas› gereken 40 milyondan fazla kifli-
ye yeni ifller yarat›lamamaktad›r. Resmi rakamlara göre, dünyada 200 mil-
yondan fazla iflsiz insan vard›r.

Bu durumun do¤al sonucu çal›flanlar›n gelirlerinin giderek azalmas› ve gelir
da¤›l›m›n›n ola¤anüstü bozulmas›d›r. Bugün dünyada 1,5 milyar insan günde
2 dolar›n alt›nda bir gelirle yaflamaktad›r. Bu nedenle iflsizli¤in önlenemedi-
¤i, çal›flanlar›n çok düflük ücretlere mahkûm edildi¤i bu durum “istihdams›z
büyüme” olarak adland›r›lmaktad›r.

‹flçi s›n›f› ve emekçiler için tüm dünya çap›nda ola¤anüstü kötü koflullar›n
yafland›¤› ve yaflanaca¤›n›n varsay›ld›¤› bu ortamda iflçi s›n›f›n›n yok oldu-
¤undan söz etmek anlams›zd›r. Küreselleflmeyle iflçi s›n›f› nicel olarak ço-
¤ a l m a k t a d › r . Ancak flu gerçe¤i vurgulamak da kaç›n›lmazd›r. Yaflanan ge-
liflme süreci ile birlikte iflçi s›n›f› hareketinin ve sendikalar›n önüne yeni so-
runlar ç›kmakta, sendikal yap›lanman›n, demokratik taleplerin ve toplu-
sözleflme politikalar›n›n yeni bafltan oluflturulmas› zorunlulu¤u kendisini
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göstermektedir. Bu zorunluluk iflyeri düzeyindeki bireysel iflçi-iflveren ilifl-
kisinden bafllayarak, ulusal nitelikli iflçi örgütlenmelerinin yeniden yap›lan-
mas›na ve uluslararas› sendikal hareketin yeni bafltan organize olmas›na
dek uzanmaktad›r.

● Küreselleflme ve Ulusal-Uluslararas› Sendikal Hareket 
Küreselleflme süreciyle birlikte tüm dünyada sendikalar›n üye say›lar›n›n
azald›¤› yönünde de¤erlendirmeler yayg›nlaflm›flt›r. Gerçekten de sendikal
hareketin yo¤un biçimde örgütlendi¤i geliflmifl kapitalist ülkelerin bir bölü-
münde sendikalaflma yo¤unlu¤unun giderek düfltü¤ü görülmektedir. Ancak
üye say›s›ndaki azalman›n daha çok belirli nitelikteki bir sendikal örgütlen-
me biçiminde kendisini gösterdi¤i anlafl›lmaktad›r. Baflka bir deyiflle ABD, Ka-
nada, ‹ngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda gibi iflçi hareketinin toplumsal nite-
li¤inin zay›f oldu¤u toplusözleflme uygulamas›n›n üyelerle ve iflyerleriyle s›-
n›rl› bulundu¤u ülkelerde önemli ölçüde gerilemelerin yafland›¤› gözlenmek-
tedir. ‹flçi s›n›f› mücadelesinin ve sendikal hareketin toplumsal dönüflümü ve
de¤iflimi öngörerek flekillendi¤i ve endüstri iliflkileri sistem ve mekanizmala -
r›n›n s›n›fsal yaklafl›mlarla oluflturuldu¤u ülkelerde ise sendikalaflma yo¤un -
lu¤unda çok büyük bir de¤iflim gözlenmemektedir. Geleneksel olarak sendi-
kalaflma oran›n›n düflük oldu¤u Fransa örne¤i bir yana b›rak›l›rsa k›ta Avru-
pa’s›nda çok büyük oranda bir gerilemeden söz edilemez. 

Kald› ki sendikal hareketin dönüfltürücü gücü ve iflçi hareketinin toplum-
sal ifllevi, sadece sendikal örgütlenme oranlar›na bakarak de¤erlendirile-
mez. Sendikalar›n tüm çal›flanlar› temsil etme yetene¤i elbette önemlidir.
Ancak bu temsil yetene¤i as›l olarak, daha çok say›da iflçiyi üye yapm›fl ol -
maktan de¤il, toplumsal mücadelelerde iflçi s›n›f›n› ç›karlar› do¤rultusunda
yer alm›fl olmaktan do¤ar. Örne¤in, 1970’li y›llarda yüzde 45’lerde seyre-
den ‹ngiltere’deki sendikalaflma yo¤unlu¤u ayn› y›llarda yüzde 20’ler dola-
y›nda sendikalaflma oran›na sahip olan Fransa’yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ‹ngil-
tere’deki sendikal hareketin Fransa’daki sendikal harekete göre daha etki-
li ve temsil gücü fazla bir sendikal hareket oldu¤u söylenemez. Benzer fle-
kilde günümüzde yüzde 10’lar düzeyine inmifl sendikalaflma oran›na bak›-
larak Fransa’daki sendikal hareketin temsil yetene¤inin ve mücadele gü-
cünün sendikalaflma oran›n daha yüksek oldu¤u Amerika’ya göre düflük
kald›¤› da iddia edilemez.

Ayr›ca tarihsel geliflmeye bir süreç olarak bak›ld›¤›nda sendikal hareketin
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üye say›s› uzun dönem içinde artmaktad›r. 20. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren de-
¤erlendirildi¤inde sendikalaflma oranlar›n›n günümüzde büyük ölçüde art›fl

gösterdi¤i görülecektir. Kald› ki küreselleflme koflullar› alt›nda iflçi s›n›f›n›n ni-
cel olarak art›fl›, geri kalm›fl ya da geliflmekte olan ülkelerin ço¤unda sendi-

kalaflma oranlar›n› artt›rmaktad›r.

Dünya üzerinde 200 milyona yak›n sendika üyesi iflçi bulunmaktad›r. Bu iflçi-

ler üretimin ve hizmetlerin her alan›nda yaflam› yeniden yaratma ifllevini her
gün sürdürmektedirler. Küreselleflme, sermayenin uluslararas› kayganl›¤›n›

artt›rd›¤› gibi tüm dünya iflçileri aras›ndaki dayan›flmay› da kaç›n›lmaz duru-
ma getirmektedir. Sendikalar›n ve iflçi s›n›f›n›n uluslararas› dayan›flmas›n›n

önemi günümüzde ola¤anüstü artm›flt›r. Çünkü çokuluslu tekelci güçlerin in -
sanl›¤›n gelece¤ine yönelik bir tehdit oluflturdu¤unu söylemek yaln›zca bir
gerçe¤i ifade etmektir. Sermayenin, her zaman “daha çok kâr” ilkesine daya-
l› olarak küresel çapta sürdürdü¤ü ekonomik ve toplumsal davran›fllar, dün-

yam›z için önü al›namaz olumsuz geliflmelerin bafllang›c›n› oluflturabilir. Bu
demektir ki, iflçi s›n›f›n›n tarihsel görevleri, içinde bulundu¤umuz dönemde

yeni bir boyut kazanm›flt›r. ‹nsanl›¤›n ulusal ya da uluslararas› düzeydeki
toplumsal bask› ve sömürüye karfl› verece¤i mücadelenin yönlendiricisi ol -
mak yan›nda, bugün art›k iflçi s›n›f›, nükleer silahlanmaya dayal› bir y›k›m -
dan ve do¤al çevrenin kirlenmesinden do¤acak sorunlardan da insanl›¤› ko -
rumak göreviyle yüz yüzedir.

Genel ve çok boyutlu sorunlar›n çözümüne ulusal düzeyde bölgesel ya da
k›smi nitelikteki çözümlerle ulafl›lamayaca¤› aç›kt›r. Tüm e¤ilimler iflçi s›n›f›-

n›n uluslararas› mücadelesinin günümüzde çok daha fazla önem kazand›¤›-
n› ortaya koymaktad›r. Bu durum uluslararas› iflçi hareketinin yeniden yap›-

lanmas› sonucunu do¤urmufltur. Dünya genelinde 170 milyona yak›n iflçiyi
temsil eden Uluslararas› Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) k›sa bir süre önce
kurulmufl bulunmaktad›r. Bu konfederasyon Uluslararas› Özgür ‹flçi Sendika-
lar› Konfederasyonu (ICFTU) ile Dünya Emek Konfederasyonu (WCL) örgütle-

rinin 1 Kas›m 2006’da birleflmesiyle oluflmufltur. Uluslararas› Sendika Konfe -
derasyonu 156 ülkeden 300’ü aflk›n sendikay› içinde bar›nd›rmaktad›r. Ser -
mayenin küresel sald›r›s›na ulusal çaptaki bask›lara ve ›rkç›l›¤a karfl› müca -
deleyi esas alarak oluflturulan bu yeni örgütlenmenin uluslararas› iflçi hare -
ketinin geliflmesi ve dayan›flman›n güçlendirilmesi aç›s›ndan önümüzdeki dö -
nemde önemli bir ifllev yüklenece¤i aç›kt›r.
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Sendikalar›n uluslararas› düzeyde küreselleflmenin sonuçlar›na karfl› koya-
bilmesi aç›s›ndan önem tafl›yan bir baflka geliflme, “Uluslararas› Çerçeve Söz-
leflmeler”in oluflturulmas›d›r. Uluslararas› Çerçeve Sözleflmeler, çokuluslu flir-
ketlerde çal›flan, ayr› ülke ve bölgelerdeki iflçilerin bir araya gelerek olufltur-
duklar› dayan›flman›n sonucu olarak ortaya ç›km›flt›r. Bu çerçeve sözleflme-
ler oluflma süreci içinde sendikalar aras›nda dayan›flmay› ve iflbirli¤ini gelifl-
tirmekte, çokuluslularla imzalanabildi¤i iflyerlerinde ise küreselleflmenin
uluslararas› düzeyde ortaya ç›kan olumsuz sonuçlar›na engel oluflturan bir
nitelik tafl›maktad›r.

Yukar›da da belirtildi¤i gibi 2008 y›l›na gelindi¤inde dünyan›n toplumsal den -
gesizlikler aç›s›ndan içine düfltü¤ü durum, kabul edilebilecek nitelikte de¤ildir.
Küreselleflmenin yeryüzünün genelinde insanlar›n gelirleri ve yaflam düzey-
leri üzerindeki etkisi giderek daha çok eflitsizlik ve adaletsizlik yaratmak yö-
nünde olmaktad›r. Bugünün geliflme dinamikleri de¤iflmedi¤i sürece bu e¤i-
limin devam edece¤i de aç›kt›r.

Bu niteli¤i ile küreselleflme alt›nda uluslararas› rekabet tümüyle nitelik de-
¤ifltirmifl bulunmaktad›r. Ulusal bazdaki iflçi hareketlerinin ve sendikal mü-
cadelenin, böylesi bir geliflme e¤ilimi karfl›s›nda yaln›zca kendi üyeleri ile s›-
n›rl› bir çerçevede çözüm üretebilmesi mümkün de¤ildir. Bugünkü geliflme-
ler herhangi bir ülkedeki uluslararas› bir kuruluflta uyuflmazl›k sonucunda
grev yaparak istekleri elde etmeyi de ola¤anüstü zorlaflt›rmaktad›r. Çünkü
herhangi bir ülkede grev olas›l›¤› belirdi¤inde ayn› üretime baflka bir ülkede
kolayl›kla devam edilebilmektedir.

Bütün bu geliflmeler uluslararas› iflçi hareketinin iflbirli¤inin ve ortak müca-
dele yürütmesinin önemini çok büyük ölçüde artt›rm›flt›r. Dünya çap›nda ör-
gütlenen sendikal hareketin her türlü mücadele ve toplusözleflme faaliyetin-
de dayan›flma içinde ve birlikte hareket edecek flekilde yeniden yap›lanma-
s› günümüzün sorunlar› karfl›s›nda en önemli zorunlulu¤u oluflturmaktad›r.

KÜRESELLEfiME KOfiULLARINDA TÜRK‹YE ‹fiÇ‹ SINIFI VE SEND‹KAL
HAREKET
Bu ortam içinde Türkiye’ye bak›ld›¤›nda, görülen, ekonomik ve toplumsal
aç›dan bir çözümsüzlü¤ün yafland›¤› ve bu çözümsüzlü¤ü aflacak yaklafl›m-
lar›n üretilemedi¤i gerçe¤idir. Ülkemizde, uluslararas› alanda geliflen bu tür
düflünce ak›mlar› ve ekonomik yaklafl›mlar 12 Eylül darbesiyle oluflturulan
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yasal ve kurumsal yap›lar›n önemini, etkilerini ve varl›klar›n› sürdürdü¤ü
koflullarda öne sürülmektedir. Bunun anlam› liberal ve serbest piyasac›
yaklafl›m›n siyasal yap›da teorik olarak öngördü¤ü bireyci özgürlüklerin bi-
le ülkemizde söz konusu olamamas›d›r. Avrupa Birli¤i üyelik sürecinde ya-
flanan t›kanmalar ve gecikmeler bu durumun en aç›k örne¤ini oluflturmak-
tad›r. Ülkemizdeki bu özellikler karfl›m›za, hem dünyan›n hala en yüksek
enflasyonlu ülkelerinden birini, hem de gelir da¤›l›m› dengesizli¤i ile sosyal
yap›s› neredeyse çökme aflamas›na varacak denli bozulan bir Türkiye’yi ç›-
k a r m a k t a d › r .

TÜRK‹YE’DE ÇALIfiMA YAfiAMININ TEMEL ÖZELL‹KLER‹
1980 Eylül’ünde Türkiye’de siyasi iktidar› devirerek ülke yönetimini devra-
lan askeri yönetimin yapt›¤› ilk ifl, parlamentoyu ve hükümeti feshetmek,
bütün yurtta s›k›yönetim ilan etmek, siyasi partiler ile Devrimci ‹flçi Sendi-
kalar› Konfederasyonu (D‹SK) ile üye sendikalar›n faaliyetlerini durdurmak
oldu. Faaliyetleri durdurulan sendikalar›n yöneticileri ve kimi üyeleri ceza-
evine at›ld›, mahkûm edilmeye çal›fl›ld›; grevler yasakland›, demokratik kit-
le örgütleri kapat›ld›. Bir süre sonra ise D‹SK’in bütün malvarl›¤›na el kona-
rak D‹SK üyesi sendikalar›n yönetimlerine kayyumlar atand› ve D‹SK yöne-
ticileri tutukland›.

24 Ocak 1980’de aç›klanan ve 12 Eylül yönetimince benimsenen ekonomik
politikalar›n sonuçlar› çarp›c› oldu. Askeri yönetim dönemi içinde reel ücret-
ler h›zla eridi, ulusal gelirden ücretlilerin ald›¤› pay düfltü. 1989 y›l›na dek
Türkiye’de emek gelirleri üzerinden sermayeye yap›lan aktar›mlarla toplum-
sal kalk›nmay› finanse etmeye dönük politika bask›c› yönetim anlay›fl› alt›n-
da ac›mas›zca uyguland›. Bu politikalar asl›nda Uluslararas› Para Fonu ve
Dünya Bankas›’n›n denetiminde uygulanan yeniden yap›lanma politikalar›y-
d›. 1980 sonras›nda daha önce geçerli olan makro ekonomik çerçeve tümüy-
le de¤ifltirildi. Sanayileflmeyi öngören planl› ekonomik anlay›fl terk edilerek
serbest piyasac› liberal bir yaklafl›mla ekonomi piyasan›n kendi dinamikleri-
ne terk edildi. Böylece 1980 öncesinde kurumlaflm›fl olan emekçi s›n›flarla
egemen s›n›flar aras›ndaki iliflki sistemi de bütünüyle de¤iflmifl oluyordu.

Bu yeni yap›ya ba¤l› olarak endüstri iliflkilerinin niteli¤ini belirleyen yasal dü-
zenlemeler büyük de¤iflikliklere u¤rad›. Anayasaya, sendikalar›n faaliyetleri-
ne, örgütlenmelerine ve toplusözleflme düzeni ile grev süreçlerine iliflkin s›-
n›rlay›c› ve ayr›nt›l› düzenlemeler konuldu. Anayasan›n öngördü¤ü kurallar
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çerçevesinde 2821 say›l› Sendikalar Yasas› ile 2822 say›l› Toplu ‹fl Sözleflme-
si Grev ve Lokavt Yasas› ç›kar›ld›. Bu yasalarla sendikal faaliyetlere daha ön-
ce rastlanmayan önemli s›n›rlamalar getirildi¤i gibi toplusözleflme ve grev
haklar› da k›s›tlay›c› ve engelleyici birçok düzenlemeye ba¤land›. 

2000’li y›llar›n bafllar›nda tart›fl›lan ve bugün de¤ifltirilmeye çal›fl›lan çerçeve,
12 Eylül rejimi taraf›ndan kurumsallaflt›r›lan iflte bu çerçevedir. Bu düzenle-
meler ile emek hareketinin ve sendikalar›n sorunlar› giderek a¤›rlaflm›flt›r.
Yaklafl›k 25 y›ll›k uygulama sonucunda gelinen aflama sendikalar›n toplum-
sal yap›dan giderek soyutland›¤›, etki alanlar›n›n darald›¤›, faaliyetleri üzerin-
de devlet denetiminin artt›¤› ve toplumu dönüfltürme gücünü giderek yitir-
di¤i, üye say›lar›n›n bir türlü artt›r›lamad›¤› bir noktad›r. 1980’li y›llarda kuru-
lan bu yeni yap› 2000’li y›llar›n bafllar›nda ülkemizin demokratik geliflme di-
namiklerini köreltmifl, endüstri iliflkilerinin toplumu dönüfltürebilecek bir güç
olabilme yetene¤i yok edilmifltir.

Sadece toplusözleflme yapabilme hedefi ile s›n›rl› bir sendikac›l›k yaratmaya
dönük bu düzenlemeler, Türkiye’de temel insan haklar›, örgütlenme ve sos-
yal haklar için mücadele ile sendikal haklar aras›ndaki iliflkiyi bulan›klaflt›r-
m›flt›r. Kavramlardaki bu kar›fl›kl›k mücadeleyi gerek iflçi hareketinin kendi
içinde, gerekse iflçi hareketi ile demokratik bir toplum hedefleyen güçler
aras›nda ba¤lant›lar›n kopar›lmas› yoluyla, “dar ç›karlar” için sürdürülen bir
mücadeleye dönüfltürmüfltür.

Ülkemizde 12 Eylül 1980 askeri darbesi, belirli aç›lardan çok yetersiz de olsa
iflçi haklar›n›n geliflimine katk›da bulunan demokratik yap›lar› tümüyle orta-
dan kald›rm›fl, parlamentoyu kapatm›fl, siyasi partileri sistem d›fl›na itmifl,
sendikal hak ve özgürlüklerin kullan›m›n› yasaklam›flt›r. Bu hareket, toplum-
sal geliflmenin önünü aç›c› ifllevi dolay›s›yla kendine hedef olarak D‹SK’i be-
lirlemifl ve di¤er sendikal kurulufllar›n faaliyetlerini durdurduktan k›sa bir sü-
re sonra yeniden aç›lmas›na izin verirken, D‹SK’i kapatm›flt›r.

D‹SK’in kapal› kald›¤› 10 y›ll›k süre boyunca 12 Eylül rejimi amaçlanan eko-
nomik ve toplumsal yap›ya uygun kurumsal düzenlemeleri oluflturma yo-
luna gitmifltir. Bu kurumsal düzenlemelerin ilki 1982 anayasas› olarak flekil-
lenmifltir. 1982 anayasas› 1961’den farkl› biçimde gerçekte sosyal devlet
amac›ndan kopmufl, ülkenin kalk›nma yol ve yöntemlerini serbest piyasa-
ya dayal› ucuz emek istihdam›nda bulan bir yaklafl›m› benimsemifltir. Ana-
yasa’da temel hak ve özgürlükler çok s›n›rl› bir çerçevede tan›mlan›rken,
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özellikle sendikal haklar, toplusözleflme ve grev hakk›na iliflkin ayr›nt›l› dü-
zenlemeler yap›lm›fl ve bu haklar›n dünyan›n hiçbir anayasas›nda görülme-
dik biçimde s›n›rlanmas› yoluna gidilmifltir. Lokavt anayasal bir hak olarak
d ü z e n l e n m i fl t i r .

1982 anayasas› d›fl›nda dönemin temel kurumsal düzenlemelerine bak›ld›-
¤›nda, toplu ifl iliflkilerini düzenleyen sendikalar yasas› ile toplusözleflme ve
grev yasas›n›n yeni bafltan yaz›ld›¤› görülmektedir. 274 ve 275 say›l› yasalar
yürürlükten kald›r›lm›fl, bu yasalar›n yerine 2821 say›l› yeni sendikalar yasa-
s› ile 2822 say›l› toplu ifl sözleflmesi grev ve lokavt yasas› yürürlü¤e konul-
mufltur. Bu dönemde 1999 y›l›nda 4447 say›l› yasa ile emeklilik yafl› artt›r›l-
m›fl, son olarak da 1971’den beri yürürlükte bulunan 1475 say›l› ifl yasas› tü-
müyle yürürlükten kald›r›larak yerine, 2003 y›l›nda, 4857 say›l› yeni ifl yasa-
s› konulmufltur.

1980’li y›llar›n hemen bafl›nda özellikle k›dem tazminat›na iliflkin s›n›rlama-
lar getirilmifltir. K›dem tazminat›na önce günlük asgari ücret tutar›n›n 7,5 ka-
t› s›n›r›, 1980 tarihli 2320 tarihli yasa ile getirilmifl, daha sonra 1982 tarih 2762
say›l› yasa ile “k›dem tazminat› ödemelerinde uyulacak tavan›n y›ll›k mikta-
r› devlet memurlar›na tabi en yüksek devlet memuruna ödenecek emekli-
lik ikramiyesini geçemez” fleklinde tan›mlanm›flt›r. Bu düzenlemeler sosyal
güvenlik alan›nda da devam etmifltir. ‹flçi emeklilerinin ayl›k oran› yüzde
70’ten yüzde 60’a düflürülmüfltür. Ayakta tedavi ilaç masraflar›n›n yüzde
20’sine kat›l›m öngörülmüfltür. 1985 tarih ve 3246 say›l› yasa ile emeklilik
yafl s›n›r›n›n erkeklerde 60’a, kad›nlarda 55’e ç›kar›lmas› düzenlenmifltir. Son
olarak toplumsal mücadelelere konu oluflturan “mezarda emeklilik” olarak
adland›r›lan “Sosyal Güvenlik Yasas›” düzenlemeleri gündeme getirilmifltir.
Bu çerçevede devam eden oluflumlar ve ekonomik koflullara uygun düzen-
lemeler, bir yandan da Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinin ve Uluslararas› Ça-
l›flma Örgütü normlar›n›n sürekli bask›s› alt›nda kalm›flt›r. Bu çerçevede 1994
y›l›nda Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün 158 say›l› ‹fl Güvencesine ‹liflkin Söz-
leflmesi TBMM taraf›ndan onaylanm›fl, buna karfl›l›k 2003 y›l›n›n 15 Mart’›n-
da yürürlü¤e girecek flekilde haz›rlanan yasaya kadar hiçbir de¤ifliklik yap›-
lamam›flt›r. Dolay›s›yla bu dönemde 2003 y›l›na dek modelin esas›n› uzun
y›llard›r sürdürülen ifl güvencesiz çal›flma oluflturmufltur. Ancak bu yasa da
10 Haziran 2003 tarihinde yürürlü¤e giren 4857 say›l› ‹fl Yasas› ile önemli öl-
çüde esnetilmifl ve ifl güvencesine iliflkin temel konular büyük ölçüde iflve-
renlerin beklentileri do¤rultusunda de¤ifltirilmifltir.
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12 Eylül sonras› oluflturulan çerçeve 1936 tarihli ilk ifl yasas›ndan bafllayarak
düzenlenmifl bulunan yasakç› anlay›fl› sürdüren bir niteli¤e sahiptir. Ayr›ca
bu yasalar sendikal harekete bafllang›çtan itibaren “Amerikan Sendikac›l›¤›”
niteli¤ini kazand›rmaya yönelik yaklafl›m› da gelifltirmifl durumdad›r. Bu ya-
salar›n genel niteli¤i, sendikal örgütlemenin ve toplu ifl sözleflmesi haklar›-
n›n olabildi¤ince dar bir çal›flan kesimi taraf›ndan kullan›lmas›n› sa¤lamak ve
sendikal örgütlenmenin toplumsal yap›ya etkisinin olabildi¤ince s›n›rl› bir
çerçevede yans›mas›n› öngörmektir. 2821 say›l› sendikalar yasas› yaln›zca ifl-
kolu esas›na dayal› sendikalaflmay› öngörmüfltür. Ülke çap›nda iflkolu sendi-
kalar› ve konfederasyonlar kurulmas› mümkün k›l›nm›fl, bunun d›fl›ndaki ör-
gütlenme tipleri yasaklanm›flt›r. Konfederasyonlar toplusözleflme ve grev
yapma hakk›na sahip de¤ildir. Sendikalar›n uluslararas› örgütlenmelere üye-
likleri ise izin sistemine ba¤lanm›flt›r. Sendika üyeli¤i ve kuruculu¤u da ya-
sada belirli k›s›tlamalar alt›nda tutulmaktad›r. Sendika kurucusu olabilmek
için sendikan›n kurulaca¤› iflkolunda en az bir y›ldan beri fiilen çal›fl›yor ol-
mak önkoflulu getirilmifltir. Sendika yöneticili¤i için ise en az on y›l bilfiil iflçi
olarak çal›flm›fl olmak koflulu getirilmifl, sendika yöneticili¤inin 4 ola¤an ge-
nel kurul süresince sürdürülece¤i, aradan bir ola¤an genel kurul geçmeden
ayn› kiflinin tekrar aday olamayaca¤› belirtilmifltir. Bu nitelikteki düzenleme-
ler 1990’l› y›llar›n ikinci yar›s›na kadar varl›klar›n› sürdürmüfllerdir.

Sendikal faaliyetlere iliflkin yasaklarsa oldukça yo¤undur. En belli bafll› yasak
sendikalar›n siyasal faaliyetlerine yöneliktir. Anayasan›n 52. maddesinden
kaynaklanarak yasaya geçmifl düzenlemelere göre sendikalar siyasi amaç
güdemez: siyasi faaliyette bulunamaz, siyasi partilere destek olamaz; der-
neklerle, kamu niteli¤indeki meslek kurulufllar› ve vak›flarla bu amaçla or-
tak hareket edemez.

2822 say›l› yasaya bak›ld›¤›nda ise buradaki temel sözleflme biriminin “iflye-
ri” ve iflletme oldu¤u görülmektedir. “‹flkolu” sözleflmesi yapmak olana¤› kal-
d›r›lm›flt›r. Buna karfl›l›k iflverenlerin uzun bir dönemden beridir ifade ettik-
leri “grup sözleflmesi”nin önü aç›lm›flt›r. Toplusözleflme yapma yetkisine sa-
hip olan sendikalar iflkolunda Türkiye çap›nda yüzde 10 oran›nda üyeye ula-
flan sendikalar olmaktad›r. Bu düzenleme asl›nda 1970 y›l›nda 15–16 Haziran
olaylar›n›n geliflmesine yol açan olaylar›n temel mant›¤›n›n devam› niteli¤in-
dedir. Orada baflar›lamayan burada gerçeklefltirilmifl olmaktad›r.

Sözleflme yetkisinde ikinci ölçüt, sözleflmenin yap›laca¤› iflyerinde çal›flanla-
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r›n yar›s›ndan bir fazlas›n›n üye yap›lmas› zorunlulu¤udur. Uluslararas› Çal›fl-
ma Örgütü gerek iflkolu gerekse iflyeri baraj›n› toplusözleflme aç›s›ndan sa-
k›ncal› bulmakta, “özgür toplu pazarl›k” ilkesiyle çeliflti¤ini belirtmektedir.
Türkiye’nin 1951 y›l›nda imzalad›¤› 98 no’lu sözleflmeye de ayk›r›l›k söz ko-
nusudur. Ayr›ca ILO her sözleflme öncesinde yetki belgesi alma koflulunu da
98 no’lu ILO sözleflmesine ayk›r› bulmaktad›r. Yetkili sendikay› belirleme ve
yetki belgesi verme görevi bakanl›¤a verildi¤i için, bu düzenlemenin sendi-
kalar› siyasi iktidar›n bask›s› alt›nda tutaca¤› aç›kt›r. Bu flekildeki bir yetki dü -
zeni sendikal hareketi siyasal iktidar›n denetimi alt›na sokmakta ve sendikal
faaliyeti de çok büyük ölçüde toplusözleflme faaliyetine indirgemektedir. Sis-
temin getirdi¤i resmi arabuluculuk düzeni zorunlu bir nitelik tafl›maktad›r.
Bakanlar Kurulu’nun teflmil yetkisi devam etmektedir. Grev yasaklar› genifl-
letilerek sürdürülmüfltür. Banka iflkolu dahil birçok iflkolu uluslararas› norm-
lar aç›s›ndan kabul edilemeyecek biçimde grev yasa¤› içine al›nm›flt›r. 

Grevin tan›m› yaln›zca toplu ifl sözleflmesi ile s›n›rl› olarak belirlenmifl, bu an-
lamda cumhuriyet öncesinden buyana devam eden temel yasaklamalar
varl›¤›n› sürdürmüfltür. Genel grev, siyasi grev, dayan›flma grevi gibi grev tür-
leri, ifl yavafllatmalar yasakt›r. Grev konusunda, 1980 öncesinde varolan “hak
grevi” de yok edilmifl ve böylece grevlere iliflkin düzenleme sendikal hare-
ketin hak arama yollar›n› tümüyle kilitleyecek biçimde tan›mlanm›flt›r. Grev
yasaklar›n›n içine, su, elektrik-havagaz›, do¤algaz, petrol sondaj›-tasfiye da-
¤›t›m iflleri, bankac›l›k, itfaiye, temizlik, flehir içi deniz, karayolu, demiryolu
toplu tafl›ma iflleri, cenaze, huzurevi, tekfin, mezarl›klar, milli savunma ba-
kanl›¤›, jandarma genel komutanl›¤›, sahil güvenlik komutanl›¤› al›nm›flt›r.
Bakanlar Kurulu’nun karar verilmifl ya da uygulanmaya bafllanm›fl grevi er -
teleme yetkisi devam etmektedir. Erteleme sonunda grev yeniden bafllama -
makta, böylece grev hakk› fiili olarak sona erdirilmifl olmaktad›r. ‹fl mahke-
melerine grevi durdurma yetkisi verilmifltir. Kanuni bir grev s›ras›nda hizmet
akitleri ask›da olan iflçilere “bu dönem için ücret ve sosyal yard›mlar ödene-
mez, bu süre k›dem tazminat› hesab›nda dikkate al›namaz, toplu ifl sözlefl-
melerine bu hükümlere aksi hüküm konulamaz” fleklinde daha önce varol-
mayan çok s›n›rlay›c› bir baflka hüküm eklenmifltir. Yüksek hakem kurulu
bir tahkim organ› olarak varl›¤›n› sürdürmektedir.

Görülüyor ki 12 Eylül’ün hemen arkas›ndan ortaya konan ve günümüze dek
temel ilkeleri de¤iflmeyen yasal düzenlemeler, toplu ifl hukuku alan›nda ola -
¤anüstü s›n›rlay›c› ve bask›c›, sendikal hareketi toplumsal ifllevini yerine ge -
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tirmekten uzaklaflt›r›c› bir nitelikte düzenlenmifltir. Dönem içerisinde sendi-
kalar yasas› ile toplusözleflme grev ve lokavt yasas›nda zaman zaman de-
¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Sendikalar yasas›nda 1983 tarihli 2882 say›l› yasa,
1988 tarihli 3449 say›l› yasa, 1995 tarihli 4101 say›l› yasa, 1997 tarihli 4277
say›l› yasa, 2002 tarihli 4773 say›l› yasa ile ço¤u olumlu yönde, askeri dar-
benin bask›c› koflullar›n› hafifletmeye yönelik de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. On y›l
fiili olarak çal›flma zorunlulu¤u, 10 y›l SSK’ya ba¤l› çal›flma zorunlulu¤una
dönüfltürülmüfl; kuruculardaki 1 y›l kald›r›lm›fl; yöneticilerin 4 dönemden
fazla seçilemeyece¤i ile ilgili hüküm kald›r›lm›fl; genel kurullar›n 3 y›lda de-
¤il 4 y›lda yap›laca¤› hükmü düzenlenmifl; iflverenlere üye fifllerini gönder-
me zorunlulu¤u kald›r›lm›fl; uluslararas› kurulufllara üyeliklerde ön izin ko-
flulu kald›r›lm›fl; sendikalar›n temsilci tayin edebilmek için sözleflme yapma
zorunluluklar› yerine yetki belgesinin kesinleflmesi yeterli say›lm›fl; sendi-
kalar›n siyasi yasaklar› ile ilgili önemli ölçüde de¤ifliklik yap›lm›fl ve özellik-
le 1995 y›l›nda yap›lan de¤ifliklikle anayasadaki 52. madde tamamen kald›-
r›lm›fl, buna ba¤l› olarak sendikalar yasas›ndaki siyaset yasa¤› yeniden dü-
zenlenmifl ve 2002 tarihli de¤iflikliklere ba¤l› olarak temsilci teminatlar› ile
ilgili düzenlemeler yenilenmifltir. Benzer flekilde sendika üyesi olamayacak-
larla ilgili yasaklar da özellikle 1988 tarihli 3449 say›l› yasayla, 1995 tarihli
4700 say›l› yasayla büyük ölçüde daralt›lm›fl, askeri kifliler d›fl›nda tüm ya-
saklar kald›r›lm›flt›r. Ancak mevcut yasada üyelikte noter koflulu ve sendi-
kal hareketin temel örgütlenmesi, faaliyetleri ve çal›flma düzenine iliflkin
yasaklar devam etmektedir.

Toplu ifl sözleflmesi grev ve lokavt yasas›nda da dönem içinde 1986 tarihli
3299 say›l› yasa ile ve 1988 tarihli 3451 yasa ile de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Bu
de¤iflikliklerde özellikle yetki al›nm›fl iflyerlerinde veya yetki tespiti istenmifl
iflyerlerinde teflmil yap›lamayaca¤›, arabulucu uyuflmazl›kta taraflar›n görüfl-
meye gelmemesi durumunda arabulucu baflvurusu için 60 gün beklemenin
gerekli olmayaca¤›, grev gözcülerinin çal›flmalar›n›n bir ölçüde rahatlat›lma-
s› gibi, sistemin esas›n› etkilemeyecek nitelikte de¤ifliklikler söz konusu ol-
mufltur. Bu yasa aç›s›ndan da temel barajlar, yetkiye iliflkin ayr›nt›l› düzen-
lemeler devam etmektedir. Bu flekildeki bir toplusözleflme düzeniyle özgür
toplu pazarl›k düzeninin oluflturulabilmesi mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla ülke -
mizde bugün 2821 ve 2822 say›l› yasalar›n yeniden ele al›n›p özgürlükçü bir
anlay›flla yeniden düzenlenmesi zorunlulu¤u en temel gereksinim olarak or -
tada durmaktad›r. 
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SEND‹KALAR YASASI VE TOPLU ‹fi SÖZLEfiMES‹ YASASI DE⁄‹fi‹KL‹K
TASARILARI
Türkiye’nin 2000’li y›llar›n bafl›nda ulaflt›¤› nokta, gerek sendikal hareketin
ve iflçi s›n›f›n›, talepleri, gerekse Avrupa Birli¤i ve Uluslararas› Çal›flma Ör-
gütü kaynakl› zorlamalar sonucunda, 2821 ve 2822 say›l› yasalar›n de¤iflti-
rilmesi için “taslak”lar haz›rlanmas› aflamas› olmufltur. Haz›rlanan taslakla-
r›n gerekçelerinde D‹SK taraf›ndan uzun y›llard›r ifade edilen de¤erlendir-
meler aç›kça kabul edilmekte, ancak sistemi tümüyle dönüfltürecek nite-
likte bir de¤iflimden kaç›n›lmaktad›r. Çünkü bu yasalar 1980 öncesinde za-
man zaman denenmifl, ancak kural haline getirilememifl düzenlemelerin
12 Eylül askeri yönetimi alt›nda olgunlaflt›r›l›p uygulamaya konulmas›n›n
bir sonucudur. 

2822 say›l› yasa de¤iflikli¤i tasla¤›n›n genel gerekçesinde “Yetersiz sanayilefl-
me nedeniyle endüstri iliflkileri geleneklerinin yerleflemedi¤i ülkemizde bu
alan› ayr›nt›l› yasalarla düzenleme zorunlulu¤u ortaya ç›km›fl ve bu durum
yasalarda s›k s›k de¤ifliklikler yap›lmas›n› gerektirmifltir” ifadesi yer almakta-
d›r. Bu yasalar›n “endüstri iliflkileri gelene¤ini” yaratmak için ç›kar›lm›fl oldu-
¤u düflüncesinden hareket edildi¤inde, art›k, bir elefltiri yapman›n olana¤›
kalmamaktad›r. Bu durumda yap›lmas› gereken, zaman içinde gerçeklefltiri-
lecek “küçük” de¤iflikliklerle, yasalar›n öngördü¤ü ana yap›n›n bozulmadan
sürmesini sa¤lamak olmaktad›r.

Yasalar› haz›rlayanlar ve savunanlar taraf›ndan da aç›kça belirtildi¤i gibi, bu
yasalar›n sendika üyeli¤ine, sendikal faaliyetlere, toplusözleflme düzenine,
grev hakk›n›n kullan›m›na iliflkin hükümlerinde, Uluslararas› Çal›flma Örgü-
tü’nün sözleflmelerine, sendikal özgürlüklerle ilgili evrensel kurallara ve Av-
rupa Birli¤i koflullar›na uyumsuzluk gösteren çok say›da ve ayr›nt›l› düzenle-
meler söz konusudur. “Endüstri iliflkileri gelene¤i” yaratmak gerekçesiyle,
Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün y›ll›k konferanslar›nda Türkiye Cumhuriye-
ti’nin s›k s›k gündeme al›nmas›na ve sendikal haklar›n özünün yok edilerek
kullan›lmaz hale sokulmas›na yol aç›lm›flt›r.

Bu yasalarla öngörülen sistem içinde, sendikalaflma hakk›n›n özgürce kulla-
n›lmas›, sendikal faaliyetin ba¤›ms›z bir biçimde sürdürülmesi, toplusözlefl-
me düzeninin gerçek anlamda yerlefltirilebilmesi ve grev hakk›n›n demokra-
tik bir özgürlük olarak uygulanabilmesi mümkün de¤ildir. Zaman zaman de-
¤ifliklikler olmakla birlikte yasalar›n uyguland›¤› 25 y›l› aflk›n süre, bu duru-
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mu aç›kça ortaya koymaktad›r. Bu dönem içinde sendika üyelerinin say›s›
çok s›n›rl› kalm›fl, sendikal hareketin hedefleri daralm›fl, toplusözleflme ve
grev haklar› kullan›lamam›fl, sendika üyeleriyle di¤er çal›flanlar aras›nda yü-
zeysel ve yapay ayr›mlara dayal› çeliflkiler yo¤unlaflm›fl, üstelik hiçbir iliflki-
si olmamas›na karfl›n ekonomik ve sosyal yap›daki birçok olumsuzlu¤un ne-
deni olarak da sendikalar gösterilmeye bafllam›flt›r.

Bu sonuçlar, 1983 ve sonras›nda 2821 ve 2822 say›l› yasalarla öngörülen
amac›n büyük ölçüde gerçeklefltirildi¤ini ortaya koymaktad›r. Sendikalar
devlet denetimi alt›na sokularak, sadece üyelerinin sözcüsü olan ve toplu-
sözleflme ile s›n›rl› bir alanda faaliyet gösteren örgütler olarak ortaya ç›kar›l-
m›flt›r. Sendikalara siyaset yasa¤›n›n Anayasa ile getirildi¤i bir ortamda, ya-
salar›n uluslararas› normlara ayk›r›l›¤› aç›kça bilinen düzenlemeleri de içinde
tafl›yarak uygulanmas›, çal›flanlar›n genel olarak örgütsüz bir duruma itilme-
si sonucunu do¤urmufltur.

Gündemde olan de¤ifliklik tasar›lar›n›n gerekçelerinin de, yürürlükteki yasa-
lar›n genel sistematik ve do¤rultular›n› aynen korudu¤u aç›kça belirtilmek-
tedir. Oysa bu yasalar›n öngördü¤ü temel yap›lar›n korunmas› ile Türkiye’de
sendikal özgürlüklerin geniflletilmesi mümkün de¤ildir. Bu durumun en aç›k
örne¤ini de¤ifliklik tasar›s›nda yer alan yetki tespitine iliflkin öneriler ortaya
koymaktad›r. 2822 say›l› yasa de¤iflikli¤inin genel gerekçesinde “Özellikle
yetki tespitinde öngörülen birden çok s›n›rlay›c› kriter, kapsaml› grev ve lo-
kavt yasaklar›, hükümetin erteledi¤i grevlerin süre sonunda yüksek hakem
kuruluna gitmesi, ILO’nun yetkili organlar›nda s›k s›k dile getirilmifl ve Türki-
ye Cumhuriyeti’nin gündeme al›nmas›na neden olmufltur” denilmektedir.
Ayn› gerekçede ayr›ca; “2822 say›l› yasada yeni de¤ifliklikler öngören bu ya-
sa ile bir yandan Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan onaylanm›fl olan 87 ve 98
say›l› sözleflmelere daha iyi uyum sa¤lamak amaçlan›rken öte yandan da
uygulamada karfl›lafl›lan sorunlara çözüm bulunmas›na çal›fl›lm›flt›r” denil-
mektedir. Ek olarak, madde gerekçelerinde “Bilindi¤i gibi bu düzenlemeyi
ILO çifte baraj olarak nitelendirilmekte ve özellikle 98 say›l› örgütlenme ve
toplusözleflme hakk› ilkelerinin uygulanmas›na iliflkin sözleflmenin 4.madde-
sine ayk›r› bulmaktad›r” de¤erlendirmesi yer alm›flt›r.

Bu kadar aç›k vurgular›n yap›ld›¤› bir konuda, de¤ifliklik tasar›s›nda yaln›zca
ülke çap›nda toplusözleflme yapabilme yetkisine iliflkin yüzde 10’luk baraj
indirilmekte, iflyeri düzeyinde önemli hak kay›plar›na ve büyük sorunlara
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yol açan iflyeri baraj›nda ise hiçbir de¤ifliklik yap›lmamaktad›r. Bir yandan
çifte baraj sisteminin uluslararas› normlara ayk›r› oldu¤u kabul edilmekte,
öte yandan de¤iflikliklerin as›l amac›n›n uluslararas› normlara uyum sa¤la-
mak oldu¤u belirtilmekte, buna karfl›l›k çifte baraj sisteminin mant›¤› korun-
maktad›r. Toplusözleflme yetkisi ile üye say›s› aras›ndaki iliflki sürdürülmek-
tedir. Yaln›zca bu örnek bile de¤ifliklik tasar›lar›n›n sendikal özgürlüklerin ge-
lifltirilmesi kayg›s›n› tafl›mayan, kendi içinde çeliflkilerle dolu ve biçimsel de-
¤iflikliklerle yetinen niteli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r.

De¤ifliklik tasar›lar›nda benzer çeliflkileri, sendikalar›n giderlerine iliflkin yeni
düzenlemelerde, sendikalar›n denetimine iliflkin de¤iflikliklerde, genel kurulla -
r›n süresini düzenleyen hükümlerde, sendikadan istifan›n noter arac›l›¤›yla
sa¤lanmas›nda, geçici madde de yer alan üyelikleri yeniden bildirim zorunlu -
lu¤u ve grev ertelemelerine iliflkin de¤ifliklik önerilerinde de aç›kça görmek
mümkündür. Uluslararas› sözleflmeler ve evrensel sendikal özgürlük anlay›-
fl› ile sendikalar›n iç iflleyifline, tüzüklerine ve organ kararlar›na b›rak›lmas›
gereken birçok konu, mevcut yasalardaki anlay›fl› aynen koruyacak flekilde,
özde hiçbir de¤ifliklik yaratmayacak “de¤iflikliklere” u¤rat›lmaktad›r.

Bu yasa taslaklar›n›n genel gerekçelerinde de aç›kça karfl› karfl›ya kald›¤›m›z
temel sorunun, 2821 ve 2822’nin sistemati¤inin tümüyle de¤ifltirilmemesi ol-
du¤u ve bu yasalarda k›smen yap›lacak de¤iflikliklerle hiçbir flekilde ça¤dafl
bir endüstri iliflkileri sistemini yaratman›n mümkün olmad›¤› vurgulanmak-
tad›r. Bu anlamda, flimdi gündeme getirilen de¤ifliklik önerilerinin, genel nite -
li¤iyle ülkemizde ça¤dafl bir endüstri iliflkileri sistemi oluflturma iste¤inden
çok, 2821 ve 2822 say›l› yasalarda AB normlar› zorlamas›yla yap›lmas› kaç› -
n›lmaz de¤iflikliklerin “en az›n›” yaparak, bu süreci “idare etme” anlay›fl›na
dayand›¤› söylenebilir. Nitekim bu konunun en belirgin göstergelerinden bi-
risini tasar›lar›n genel gerekçeleri oluflturmaktad›r. Örne¤in Sendikalar Yasa-
s› ile iliflkili düzenlemelerden birisinin genel gerekçesinde aç›kça “2821 say› -
l› Sendikalar Kanunu’nun genel sistemati¤ini bozmadan Türk Mevzuat›n› ILO
ve Avrupa normlar›na yaklaflt›rmak” gibi bir ifade kullan›lmakta ve böylece
temel mant›¤› reddedilmeyen 12 Eylül uzant›s› yeni bir sendikal yap› öneril-
mektedir.

Var olan yasada, sendikalar›n hangi faaliyetlerde bulunabilece¤i tek tek sa-
y›larak s›n›rlanm›flken, bu de¤iflikliklerle 2821 say›l› yasan›n Uluslararas› Ça-
l›flma Örgütü ve Avrupa Birli¤i normlar›na uyumlu hale getirildi¤ini söyleye-
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bilmek mümkün de¤ildir. Kald› ki önemli olan biçimsel aç›dan baz› de¤iflik-
liklerle yasalar›n görünürde uyumluluk içinde bulunmas› de¤il, gerçekten
özü itibariyle sendikal hak ve özgürlüklerin kullan›m›n› kolaylaflt›ran, özen-
diren ve bu haklar› güvenceye alan bir çerçeve niteli¤i tafl›mas›d›r. 2821 sa-
y›l› yasa yasalaflt›¤› 1983 y›l›ndan bu yana 1988’de, 1995’de ve 1997’de çe-
flitli hükümleri ile yenilenmifl bir yasad›r. fiimdi yeni bir tak›m de¤ifliklikler
getirilmektedir. Ancak öyle anlafl›l›yor ki, bu da yasan›n son de¤iflikli¤i ol-
mayacak ve önümüzdeki dönemde demokratiklefltirilmesi için, yeniden ço-
¤u hükümlerinin yürürlükten kald›r›lmas› ya da içeri¤inin de¤ifltirilmesi ge-
r e k e c e k t i r .

Yasan›n as›l üzerinde durulmas› gereken özelli¤i ise, kamu organlar›n›n sen -
dikalar üzerindeki denetiminin as›l arac› niteli¤indeki üye say›s› belirlemenin
s›f›rdan bafllat›larak yap›lmas› konusundaki düzenlemesidir. Bütün üyelikle-
rin yenilenmesi ve yeniden istatistik düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu tür
bir k›rtasiye içine girerek baz› zorlamalarla sendikal yaflant›y› düzenlemek
ve sendikal özgürlükleri geniflletmek mümkün de¤ildir. Bu tür düzenlemele-
rin tamamen kald›r›lmas›, sendikal özgürlü¤ün gerçeklefltirilmesi aç›s›ndan
tek ç›kar yol gibi görünmektedir. Çünkü nas›l Bakanl›¤›n flu andaki kay›tlar›-
n›n gerçek d›fl› oldu¤u aç›kça biliniyorsa, bir güncellemede de bu gerçek d›-
fl›l›k k›smen ortadan kald›r›lsa bile, tümüyle yok edilemeyecek ve k›sa za-
manda da yeniden bugünkü duruma geri dönmemesi konusunda hiçbir gü-
vence bulunamayacakt›r. Dolay›s›yla bir süre sonra ayn› duruma dönecek
bir uygulamay› bugün gündeme getirmek, sendikalara “aba alt›ndan sopa
gösterme” anlam›na gelecek bir uygulamayla karfl› karfl›ya oldu¤umuzu gös-
termektedir.

De¤ifliklik tasar›s›n›n genel gerekçesinde, asl›nda bir toplu ifl sözleflmesi ya-
sas›n›n nas›l olmas› gerekti¤i ve 2822 say›l› yasan›n hangi do¤rultuda de¤ifl-
tirilmesi gerekti¤i yönünde çok yerinde saptamalar söz konusudur. Ancak il-
ginç olan, genel gerekçesinde do¤ru yaklafl›mlar gösteren bu yasa de¤iflik-
liklerinin, gerekçeye ayk›r› bir nitelikte oluflturulmas› ve varolan sistemi sür-
dürme yaklafl›m› içinde gündeme getirilmesidir.

fiu ifadeler yasa de¤iflikliklerinin genel gerekçelerinden al›nm›flt›r: “Ayr›ca 12
Eylül 1980 döneminde özgür toplu pazarl›k düzeninin ask›ya al›nmas›, ayn›
dönemde haz›rlanan 1982 Anayasas› ile 2821 ve 2822 say›l› yasalar›n k›s›tla -
y›c› hükümleri daha sonraki y›llarda bu yasalarda ciddi de¤iflikliklerin yap›l -
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mas›n› zorunlu hale getirmifltir. Bu durumun bir nedeni de Uluslararas› Çal›fl -
ma Örgütü’nün y›ll›k konferanslar›nda Türkiye Cumhuriyeti’ni s›k s›k günde -
me almas›d›r. Özellikle yetki tespitinde öngörülen birden çok s›n›rlay›c› kriter -
ler, kapsaml› grev ve lokavt yasaklar›, hükümetin erteledi¤i grevlerin süre so -
nunda Yüksek Hakem Kuruluna gitmesi çal›flma örgütünün yetkili organla -
r›nda s›k s›k dile getirilmifl ve Türkiye Cumhuriyetinin gündeme al›nmas›na
neden olmufltur.” 

Görülüyor ki, asl›nda yasa de¤iflikliklerini haz›rlayanlar 2822 say›l› yasada
varolan yetersizliklerin fazlas›yla fark›ndad›r. Ancak yap›lan de¤iflikliklere
bak›ld›¤›nda, bunlar›n sözü edilen genel gerekçedeki sak›ncalar› gidermek-
ten uzak ve çok yetersiz kald›¤› görülmektedir. Örne¤in, Uluslararas› Çal›fl-
ma Örgütü’nün sürekli elefltirdi¤i söylenen, yetki tespitinde birden çok s›-
n›rlay›c› kriter aynen korunmaktad›r. Burada yap›lan tek de¤ifliklik yüzde
10’luk ülke baraj›n›n indirilmesidir. Ancak iflyeri özelindeki yar›dan bir fazla
üye yapma zorunlulu¤u sürdürülmektedir. Yine grev ertelemelerinde yük-
sek hakem kuruluna gidilmesi elefltiri konusu olurken ve bu gerekçede vur-
gulan›rken, yap›lan de¤ifliklikler bu durumu düzeltmemekte, yaln›zca grev
ertelemesine karar verilme aflamas›nda hükümetin görüfl almas› zorunlulu-
¤u getirilmektedir.

Bu tür bir tutars›zl›¤›n neden ortaya ç›kt›¤› sorusunun karfl›l›¤› da, yine genel
gerekçede vurgulanm›flt›r. Bir baflka ifadede genel gerekçede flöyle denil-
mektedir: “2822 say›l› yasan›n temel do¤rultular›n› koruyarak, bir k›s›m mad -
desinde de¤ifliklik yapma amac›n› tafl›yan bu kanun öncelikle Türk Toplu Pa -
zarl›k düzeninde daha özgürlükçü ve uluslararas› normlara daha uyumlu bir
yasal çerçeveyi hedeflemifltir.” Görüldü¤ü gibi, bu ifadeyle amac›n› tan›mla-
yan yasa koyucu, asl›nda kendisini, 2822 say›l› yasan›n temel yap›s›n› koru-
ma gibi, özgür ve ça¤dafl toplusözleflme düzenine ulaflmay› engelleyen bir
açmaza sokmufl bulunmaktad›r.

Örne¤in bu de¤iflikliklerle, sözleflme sistemi ve yap›s› demokratiklefltirileme-
di¤i gibi, ça¤dafl bir endüstri iliflkileri sisteminde bulunmas› kaç›n›lmaz olan
yeni kurumlar oluflturulamamaktad›r. Oysa gerçekçi ve sa¤l›kl› bir endüstri
iliflkileri sisteminin yer alaca¤› toplusözleflme düzeni, 2822 say›l› yasan›n tü -
müyle mant›¤›n›n ve özünün de¤ifltirilmesinden geçmektedir. Burada önce-
likle, sendikalar›n toplusözleflme yapma yetkisi ile üyelik aras›ndaki ba¤lan-
t›y› yok eden yeni, ça¤dafl ve Avrupa normlar›na uygun düzenlemelerin ka-
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ç›n›lmazl›¤› vurgulanmal›d›r. Tek tek sendikalar›n sahip olduklar› üye say›s› -
na bakarak toplusözleflme yetkisini belirlemeye çal›flmak, sendikac›l›¤›n ge -
nel amaçlar›yla, toplusözleflme kurumunun genel niteli¤iyle ve ülkenin gerek
duydu¤u demokratikleflme hedefleriyle ba¤daflmamaktad›r. 

Bir baflka önemli nokta, grev yasaklar›yla ilgili olan düzenlemelerdir. Burada
gerçekten de dünyan›n hiçbir ülkesinde görülmeyecek ölçüde genifl tutulan
grev yasaklar›n›n bir miktar daralt›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Banka sektörü ve
birçok ekonomik faaliyet alan› grev yasaklar› kapsam›ndan ç›kar›lm›flt›r.

Grev ertelemesinin kullan›l›fl biçimi ve ertelemenin sonunda uyuflmazl›¤›n
Yüksek Hakem Kurulu’nda çözülme zorunlulu¤unun varl›¤›, genel gerekçe-
de elefltiri konusu yap›lm›fl ve Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün normlar›na
ayk›r› bulunmufltur. Ancak yap›lan düzenlemeler bu konuda çok yetersiz
bir iyileflme sa¤lamaktad›r. Erteleme öncesinde görüfl alma zorunlulu¤u ge-
tirilmekle, yasaya ayk›r› bir erteleme karar›n›n oluflmas›n›n önüne geçmek
ve erteleme kararlar›n›n üzerinde biraz daha ciddiyetle düflünülmesini sa¤-
lamak amaçlanmaktad›r. Ancak, erteleme süresi sonunda Yüksek Hakem
Kurulu’na gidilmesinin nedeni hala anlafl›labilmifl de¤ildir. Bu uygulama de-
vam etmektedir. Erteleme sonunda mutlaka grevin yeniden bafllamas› ola-
na¤›n›n tan›nmas› kaç›n›lmazd›r. Grevin sona erifl prosedürleri, ilan ve duyu-
ru noktas›ndan esnetilmifltir, ancak, gerçekte grev hakk›n›n kullan›lmas›n›
kolaylaflt›racak hiçbir de¤ifliklik yap›lm›fl de¤ildir. Grev hakk›, hala toplusöz-
leflme uyuflmazl›¤›n›n son aflamas›nda söz konusudur ve bu hak yine hiç-
bir de¤ifliklik olmaks›z›n flu andaki mevcut s›n›rlamalarla kullan›lmaktad›r.
Bekleme süreleri, önceden bildirim süreleri devam etmektedir. Bu anlam›y-
la bu de¤iflikliklerin grev hakk›na iliflkin hiçbir iyileflme yaratmad›¤› rahat-
l›kla söylenebilir.

SEND‹KALAR VE TOPLU ‹fi SÖZLEfiMES‹ GREV VE LOKAVT YASASI
DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ GENEL SONUÇLAR
Gerek Sendikalar Yasas›’nda, gerekse Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt
Yasas›’nda öngörülen de¤iflikliklerin temel özelli¤i, her iki yasa de¤iflikli¤inin
genel gerekçesinde de aç›kça vurguland›¤› gibi, mevcut sistemin sürdürül-
mesi esas›na dayanmas›d›r. Bu de¤ifliklikler, gerek 2821 say›l›, gerekse 2822
say›l› yasalar›n temel kurumlar›na, iflleyifl mekanizmalar›na ve özüne dokun-
mamaktad›r. Ancak uluslararas› normlara ayk›r›l›¤› art›k hiçbir flekilde inkâr
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edilemez duruma gelmifl olan çok kat› düzenlemelerde, k›smen ya da çok
yetersiz baz› esneklikler gündeme gelmektedir.

Sendikalar Yasas›’nda yap›lan de¤iflikliklere ra¤men üyelik üzerindeki bask›
ve istifada noter koflulu devam etmekte, sendikalar›n faaliyetleriyle ilgili s›-
n›rlamalar sürmekte, sendikalar›n Bakanl›¤a bir kez daha üye bildirimiyle ka-
y›tlar›n yenilenmesi öngörülerek, sendikalar›n üzerindeki yo¤un denetim
yeniden hissettirilmektedir.

Grev ve Toplu ‹fl Sözleflmesi Yasas›’nda yap›lan de¤iflikliklerle ise sözleflme
sisteminin esaslar›na dokunulmamakta, çal›flanlar›n toplusözleflmeden bir
bütün olarak yararlanmas›n›n yolunu açacak, ça¤dafl toplusözleflme düzeni
getirilmemekte, mevcut toplu ifl sözleflmesi düzeni içerisinde bu hakk› kul-
lanabilmek için karfl›lafl›lan çok yo¤un engellerde hiçbir iyileflme ve özgür-
leflme gündeme gelmemekte, barajlar sürmekte, grevle ve grev hakk›n›n
kullan›m›yla ilgili yo¤un, s›n›rlay›c› ve yasaklay›c› düzenlemeler devam et-
mektedir. Bu anlamda önümüzdeki de¤ifliklik önerileri ile yasalarda yüzey-
sel ve biçimsel de¤iflikliklerin yap›lmas› yolunun seçildi¤i anlafl›lmaktad›r.

Oysa nas›l ‹fl Yasas› gerçekten temel bir yasa olarak ülkemizdeki iflçi-iflveren
iliflkilerini ve sendikalar›n üyeleriyle iliflkilerini, örgütlenme düzeylerini ve ör-
gütlenmeyi yayabilme özelliklerini do¤rudan etkileyecek nitelikteyse, sendi-
kalar ve toplu ifl sözleflmesi yasalar› da, ayn› flekilde, ülke genelinde önemli
sonuçlar› do¤urabilecek, sendikalar›n faaliyetleri ve toplusözleflme pratikleri
aç›s›ndan önemli sonuçlara yol açabilecek düzenlemelerdir. Bu nitelikteki
düzenlemelerin birbiriyle uyum içinde yap›lmas› zorunludur. Ayn› zamanda
ülkedeki sosyal, ekonomik sorunlar›n çözümüne katk›da bulunabilecek, ka -
y›td›fl› ekonomiyi geriletebilecek, sendikal örgütlenmeyi güçlendirip yayabi -
lecek, toplusözleflme kurumunu ülkenin ekonomik sorunlar›n›n ve istihdam
politikas›n›n bir arac› düzeyine yükseltmeyi sa¤layabilecek bir do¤rultuda
düflünülmesi zorunludur. Bu anlamda yap›lmas› gereken, tümüyle yeni bir
Sendikalar ve Toplu ‹fl Sözleflmesi Yasas› öngörmek, 2821 ve 2822’nin s›n›r-
lay›c›, bask›c› özelliklerini bir yana b›rakarak, ça¤dafl, özgürlükçü, örgütlen-
meyi gelifltiren yeni bir endüstri iliflkileri sistemi oluflturacak flekilde, Sendi-
kalar Yasas› ve Toplu ‹fl Sözleflmesi Grev ve Lokavt Yasas›’n› yeniden yap-
makt›r. Oysa söz konusu düzenlemeler istenilen sonucu sa¤lamaktan son
derece uzak ve sendikal hareketin geliflmesi üzerinde anlaml› yararlar sa¤-
layamayacak olan de¤ifliklikler niteli¤indedir.
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Her iki yasada da, çal›flma yaflam›n› düzenleyen Uluslararas› Çal›flma Örgütü
kurallar› ve Avrupa Birli¤i normlar› göz önüne al›narak yap›lacak herhangi bir
de¤iflikli¤in, yasalardaki herhangi bir hükmü geriye götürmesi gibi bir fley
söz konusu olamayacakt›r. Çünkü gerek özgürlükçü bir sendikal düzen ge-
rekse Uluslararas› Çal›flma Örgütü ve Avrupa Birli¤i normlar› aç›s›ndan bak›l-
d›¤›nda 2821 ve 2822 say›l› yasalar›n genel özelli¤i, son derece bask›c› ve s›-
n›rlay›c› yasalar olmalar›d›r. Öyle ki, bu yasalarda yap›lacak her de¤ifliklik
olumlu olmak zorundad›r; çünkü mevcuttan daha kötüsü asgari demokratik
ölçütlerle uzlaflmas› mümkün olmayan bir nitelik tafl›yacakt›r. Gerçekte 2821
ve 2822’nin genel sistemati¤i, mant›¤› ve öngördü¤ü endüstri iliflkileri siste-
mi, gerek Uluslararas› Çal›flma Örgütü normlar› gerekse Avrupa Birli¤i norm-
lar› aç›s›ndan son derece tutars›z, geri ve örgütsüz bir yap›y› ortaya koyma-
y› amaçlamaktad›r. fiu anda ortaya konan yasa de¤ifliklikleri önerilerinin
sendikal hareketin özgürlük alan›n› bir ölçüde de olsa geniflletip geniflletme-
di¤i yönündeki bir tart›flman›n hiçbir anlam› yoktur. Çünkü bu yasalar üze-
rinde yap›lacak herhangi bir de¤iflikli¤in bu yasalardan daha kötü sonuçlar
vermesi mümkün de¤ildir. Bu anlamda sorun, bu yasalar›n bask›c› ve anti-
demokratik genel sistemati¤inin ve yap›s›n›n tümüyle ortadan kald›r›lmal›-
d›r. Yoksa genel mant›k ve sistemati¤ini korumakla birlikte, birkaç iyilefltir-
me yapar gibi görünerek, yasa de¤iflikli¤ini tamamlam›fl olman›n, flu anda
içinde bulundu¤umuz dönemde gerçek anlamda bir ça¤dafl endüstri iliflkile-
ri sistemi oluflmas›na hiçbir yarar› yoktur.

● Tasar›lar Özgürlükleri De¤il Denetimi Artt›r›yor
Varolan tasar›lar›n engelleyici özelliklerine ilginç bir örnek demokratikleflme
yönünde de¤ifliklik öngördü¤ü iddias›yla haz›rlanan tasar›lar›n baz› hüküm-
lerinin sendikal hareketi zorlayacak yeni geliflmelere yol açabilme olas›l›¤›-
d›r. Örne¤in iflkolu baraj›nda yüzde 5’lik indirim yap›lmas›na ve Sendikalar
Yasas›’n›n 60. maddesinde yer alan iflkollar›n›n say›s›n›n azalt›lmas›na ba¤l›
olarak 2821 say›l› Sendikalar Yasas›’na iliflkin de¤ifliklik tasar›s›n›n 3. madde-
sinde yap›lan düzenleme bu durumun aç›k kan›t›d›r. Geçici 3. madde ile de-
¤ifliklik tasar›lar›n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihte faaliyette olan sendikalar›n 6 ay
içinde üyelerini, üye kay›t fiflindeki bilgileri, noter ad›, kay›t tarihi ve numa-
ras›n›, üyelerinin çal›flt›klar› iflyerlerinin unvan ve sicil numaralar›n› içeren lis-
teleri Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na bildirmeleri zorunlulu¤u geti-
rilmifltir. Görüldü¤ü gibi de¤ifliklik tasar›lar›nda uluslararas› normlara uyum
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gerekçesi öne sürülerek yap›lan de¤ifliklikler, mevcut yasal sistem oldu¤u gi-
bi korundu¤undan sendika özgürlü¤üne ve sendika güvenli¤ine tümüyle ay-
k›r› yeni düzenlemelere yol açmaktad›r.

Ayn› flekilde bir yandan sendikalar›n üyeleri ile iliflkilerini ve faaliyetlerini öz-
gürce düzenlemeleri gerekçesiyle, örne¤in sendika aidat›n›n tavan miktar›
kald›r›l›rken, öte yandan daha önce kald›r›lm›fl bulunan denetim, 47. madde-
de yap›lan de¤ifliklikle yeniden konulmakta ve Sendikalar Kanunu’nun 45.
maddesine yap›lan düzenlemeyle sendika görevlilerinin ücretleri, yolluk ve
tazminatlar› yasayla belirlenmektedir. Sendikalar›n denetiminin yeminli ma-
li müflavirlere yapt›r›lmas›n› öngören düzenleme ile sendika yönetici, görev-
li ve delegelerinin her türlü ücretlerinin nas›l belirlenece¤inin yasayla düzen-
lenmesi, varolan de¤ifliklik önerilerinin tutarl›l›ktan yoksun ve çeliflkili niteli-
¤ini ortaya koymaktad›r.

Tasar›lar›n varolan sözleflme düzenini kapsam, düzey ve içerik olarak koru-
mas› bu durumun önemli kan›tlar›ndan birisidir. Tasar›da as›l olarak iflyeri
sözleflmesi sistemi sürdürülmekte, ancak uygulamada iflyeri sözleflmelerinin
bir türü olarak yer alan grup toplu ifl sözleflmesi yasal düzenlemeye kavufl-
turulmaktad›r. Bu düzenleme yap›l›rken de temel olarak yetki baraj› korun-
mufl, ancak görevli makamla ilgili düzenlemeler yap›larak ayr› bir sözleflme
türü yasal hükme ba¤lanm›fl olmaktad›r.

● De¤ifliklik Tasar›lar› Anayasaya Ayk›r›d›r
Asl›nda bu yasa de¤iflikli¤i tasar›lar›n›n hukuki niteli¤i konusunda da önem-
li kuflkular söz konusudur. Bilindi¤i gibi Anayasan›n 90. maddesine yap›lan
de¤ifliklikle, Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan usulüne göre onaylanm›fl bulu-
nan uluslararas› sözleflmelerin, di¤er yasalara karfl› üstünlü¤ü güçlendirilmifl
bulunmaktad›r. Bu anlamda Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün 87 say›l› Sendi -
kal Özgürlükler ve 98 Say›l› Toplusözleflme Hakk›na ‹liflkin sözleflmeleri, uygu -
lanmas› zorunlu ve Anayasaya ayk›r›l›¤› öne sürülemeyecek yasalar duru -
muna dönüflmüfltür. Böylece 2821 ve 2822 say›l› yasalarda uluslararas›
normlara ayk›r›l›k tafl›yan hükümlerin yerini kendili¤inden uluslararas› anlafl-
ma hükümleri alm›fl bulunmaktad›r. Yasa tasar›s› haz›rlayanlar›n da bu du-
rumu dikkate alarak mevcut yasalardaki uluslararas› sözleflmelere ayk›r›l›k
oluflturan tüm hükümleri ay›klayarak yasa tasar›s› oluflturmalar› anayasal
bir zorunluluktur. Bu de¤ifliklik tasar›lar›, özellikle sendika üyeli¤inden istifa-
da noter koflulu, sendikal faaliyeti yasalarla düzenlemeyi sürdüren hüküm-
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leri, toplusözleflme yetkisini belirleyen barajlar, ayr›nt›l› toplu görüflme mev-
zuat› ile grevin tan›m, uygulama ve gerçekleflme sürecine iliflkin olarak ya-
p›lan düzenlemelerle uluslararas› sözleflmelere aç›kça ayk›r›l›k göstermekte-
dir. Bu nedenle bu yasa tasar›lar› Anayasaya ayk›r›d›r.

● Sonuç Olarak
Bir ülkede toplusözleflme düzeni ile sendikal yap› ve örgütlenmeler aras›n-
da çok s›k› bir iliflki sözkonusudur. Toplusözleflmelerin yayg›nl›¤› ve sendikal
yap›n›n özgürce oluflturulabilmesi asl›nda demokrasinin geliflmifllik düzeyini
ortaya koymaktad›r. Bu nedenle demokratik kurumlaflmalar›n güçlü oldu¤u
ülkelerde, toplusözleflme düzeninin tüm çal›flanlar› kapsayacak flekilde yay-
g›nlaflm›fl bulundu¤u ve sendikal organlar›n serbestçe faaliyetlerini sürdüre-
bildikleri gözlenmektedir. Sendikal hareketin yasaklarla karfl› karfl›ya oldu¤u
ve toplusözleflme düzeninin s›n›rl› tutuldu¤u ülkeler ise demokratik kurum-
laflma aç›s›ndan geri düzeyde bulunan ülkelerdir. 

Bu anlamda varolan sözleflme düzenini ve sendikal yap›lar› de¤ifltirmeyi ön-
görmeyen bu taslaklar, uluslararas› kurallara ayk›r›l›¤› ortadan kald›rmad›¤›
gibi Avrupa Birli¤i’ne üyelik süreci yönünden gereken demokratik aç›l›mlar›
da içermemektedir. 2821 ve 2822 say›l› yasalar›n temel do¤rultular›n› koru-
yarak bu yönde ad›mlar atmak da mümkün de¤ildir. Bu nedenle bu yasalar
tümüyle yenilenmelidir. Özellikle üyelik, sendikal faaliyet, toplusözleflme
yetkisi ve grev hakk› bafltan sona de¤iflik bir anlay›flla düzenlenmek zorun-
dad›r. Baflka bir deyiflle, birkaç maddelik k›smi de¤ifliklikler yerine sendikal
özgürlükleri güvenceye alan, sendikal faaliyete iliflkin tüm yasaklar› ve dev-
let bask›s›n›n gerçekleflme araçlar›n› ortadan kald›ran, toplusözleflme ve
grev haklar›n›n ba¤›ms›z bir biçimde kullan›labilmesini sa¤layan yeni bir en-
düstri iliflkileri sistemi yerlefltirmeyi amaçlayan yasal bir düzenleme gerçek-
lefltirilmelidir.

1980’DEN SONRA ‹fiÇ‹ ÖRGÜTLER‹ VE EYLEMLER
1980’den günümüze iflçi örgütlerinin geliflme çizgisine bakt›¤›m›zda ise
TÜRK-‹fi ve HAK-‹fi’in 80’li y›llar›n ortalar›ndan bafllayarak faaliyetlerini sürdü-
rebildikleri, 80 öncesinde varolan M‹SK’in bir ara faaliyete geçer gibi olmas›-
na ra¤men varl›¤›n› sürdüremeyip yok oldu¤u görülmektedir. D‹SK 1991 y›-
l›nda beraat ederek yeniden sendikal alanda faaliyet göstermeye bafllam›fl-
t›r. Kamu çal›flanlar›n›n örgütlenmeleri belli aflamalara gelmifl ve de¤iflik ka-
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mu çal›flan örgütleri ortaya ç›km›flt›r. fiu anda “toplu görüflme” olana¤›n› el-
de etmifl bulunan kamu çal›flanlar› grevli toplusözleflmeli sendikal hak ara-
y›fllar›n› ve mücadelelerini sürdürmektedir. Dönem içinde iflçi mücadeleleri-
ne bak›ld›¤›nda özellikle 1988’e kadar olan süreçte bir toparlanma çabas›n›n
bulundu¤u, zaman zaman grevler ve toplusözleflmeler görülmekle birlikte,
ücretlerin giderek düfltü¤ü, 1988’e kadar geçen on y›l içinde gerçek sat›n al-
ma gücünün yar› yar›ya azald›¤› anlafl›lmaktad›r.

1989’den bafllayan süreçle birlikte yayg›n tepkiler ve iflçi eylemleri sonucun-
da sat›n alma gücünde art›fllar yaflanm›flt›r. Burada 1989 bahar eylemlerinin
özel bir anlam› vard›r. Daha sonra ortaya ç›kan yayg›n grevlerle birlikte çal-
kant›l› bir dönemin arkas›ndan 1989-1992 y›llar› boyunca iflçi ücretlerinde
önemli bir geliflme gözlenmektedir.

Ancak sistemin do¤al bir sonucu olarak sendikal örgütlemenin geniflleyeme-
mesi, toplusözleflme faaliyetlerinin sadece iflyeri düzeyinde üyelerle s›n›rl›
bir çerçeve içinde s›n›rl› kal›fl›, zaman içinde de¤iflik çal›flan gruplar›n›n ve ifl
iliflkisi biçimlerinin giderek yayg›nlaflmas› ve böylece geçici iflçilerle tafleron
iflçilerin çok yo¤un biçimde kullan›lmaya bafllamas›, giderek eve ifl verme,
k›smi zamanl› çal›flma, ça¤r› üzerine çal›flma gibi birtak›m türlerin artmas› ve
yo¤un iflsizlik bask›s›, bu sürecin kesintiye u¤ramas›na yol açm›fl; elde edi-
len kazançlar›n 1960-1980 döneminde oldu¤u gibi ulusal gelir içerisinde üc-
retlilerin pay›n› sürekli olarak artt›racak bir çerçeveye dönüflmesini önlemifl-
tir. Günümüzde yeni oluflturulan ifl yasas›n›n da etkisiyle ortaya ç›kacak çer-
çeve, ulusal gelirin da¤›l›m›nda yeni bir dengesizlik ve emek gelirleri aleyhi-
ne yeni bir bozulma sürecinin bafllang›c›n› oluflturabilecek niteliktedir.

Bu süreç boyunca özellikle 1990’l› y›llar›n sonlar›na do¤ru enflasyon yüksek
düzeyde devam etmifl, T.C. tarihinin en yüksek fiyat art›fllar›n›n yafland›¤› bir
dönem gerçekleflmifltir. Zaman zaman gerilemekle birlikte sendikal hareke-
tin, üyelerinin sat›n alma gücünü belli ölçüde de olsa koruyabildi¤i anlafl›l-
maktad›r. Ancak üretimden, katma de¤erden al›nan pay›n artt›r›lmas› anla-
m›nda çok büyük sorunlar›n yafland›¤› gözlenmektedir. Ulusal gelirin da¤›l›-
m›na iliflkin veriler, düflük gelir gruplar›n›n giderek daha az pay ald›¤›n› orta-
ya koymaktad›r. Bugün yürütülen tüm mücadelelere, özellikle D‹SK’in aç›lma -
s›n›n arkas›ndan sendikal harekette oluflan dinamizm ve ivmeye, de¤iflik za -
manlarda ve de¤iflik gerekçelerle gündeme getirilen Ankara Yürüyüflü gibi
etkinliklere, iflyeri düzeyindeki yayg›n direnifllere, mitinglere ve gösterilere
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ra¤men istenilen sonuçlar›n elde edilmesinde çok büyük zorluklar ortaya ç›k -
maktad›r. Bu noktada özellikle 1990 y›l›nda Körfez Krizi ile birlikte yayg›nla-
flan grev erteleme uygulamalar›, ücret gelirleriyle sendikalar›n toplumsal et-
kinli¤inin belli s›n›rlar içinde kalmas›n› do¤uran temel nedenlerin bafl›nda
gelmifltir. Gerçekten de 1990 y›l›nda körfez krizi gerekçe gösterilerek yay›l-
ma e¤ilimi gösteren grevler ertelenmifltir. Lastik sözleflmeleri sonucunda or-
taya ç›kan uyuflmazl›klara ba¤l› grevler tam dört kez üst üste ertelenmifltir.
‹flkolu düzeyindeki ertelemelere, hava ve cam iflkolu baflta olmak üzere çok
çeflitli örnekler vermek mümkündür. Ülkemizde bugün fiili olarak grev erte-
lemenin uygulanmas› dolay›s›yla grev yapmak olanaks›z durumdad›r. Yal -
n›zca toplusözleflme düzeni içinde hapsedilmifl bir grev hakk›, grev erteleme
mekanizmas› yoluyla fiili olarak ortadan kald›r›lmakta ve böylece sendikala-
r›n en temel ekonomik ve demokratik haklar›n› gelifltirmek için kullanabile-
cekleri birincil araç kullan›lamaz hale sokulmaktad›r. Bugünün temel görevi
çal›flma iliflkilerinin as›l belirleyici yönünü oluflturan toplu ifl iliflkisi sistemleri -
nin özgürlükçü ve demokratik bir çerçevede yeni bafltan oluflturulmas›d›r.

Endüstri iliflkileri sistemi sendikalar›n iflkolu düzeyinde kurulmas›n› öngören
ancak toplusözleflme düzeyini iflyeri olarak tan›mlayan çeliflkili durumdan
kurtar›lmal›d›r. Sendikal hareket belli bir sistem içerisinde yaln›zca üyelerine
dönük hak ve talepler elde etmeye yönelik sendikac›l›k anlay›fl›ndan ç›kma-
l›, mevcut endüstri iliflkileri sisteminin, sendikal hareketin hedeflerini genifl-
letebilece¤i bir çerçeve içinde tan›mlanmas› mutlaka sa¤lanmal›d›r. Gerek
D‹SK’in mücadele tarihinde, gerekse Uluslararas› Çal›flma Örgütünün ve Av-
rupa Birli¤i’nin de¤iflik belgelerinde bu konuda neler yap›labilece¤inin ve
sendikal hareketin iflçi s›n›f›n› kucaklayacak biçimde bir çal›flma düzenine
nas›l ulaflaca¤›n›n ipuçlar› ve gerekli aç›l›mlar belirlenmifltir. Türkiye’de sen-
dikal yap› 12 Eylül sürecinin arkas›ndan getirilen serbest piyasa ekonomisi
anlay›fl› içinde, bireysel sözleflme özgürlü¤ünü tan›yan, ancak örgütlenme
özgürlü¤ünü ekonomiyi bozan bir faktör olarak görüp, sendikalar› k›s›tlama-
ya çal›flan niteli¤inden bir an önce kurtar›lmak zorundad›r.

TOPLU PAZARLIK SÜREC‹, KAPSAMI VE ÜCRETLERE ETK‹S‹
Bu s›n›rl› ve bask›c› çerçeveye ra¤men sendikal örgütlenmenin gerçeklefle-
bildi¤i ilk y›llardan itibaren Gayri Safi Yurtiçi Hâs›ladan ücretlilerin ald›¤› pay
yükselmeye bafllam›flt›r. Bu pay 1990 y›l›nda yüzde 27,7’ye yükselmifltir.
1991 y›l›nda ise bu oran yüzde 31,9 olmufltur. Arkas›ndan geliflen 1994 krizi
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ile iflgücü ödemelerinin pay›n›n yüzde 25,5’e, 1995 y›l›nda ise yüzde 22,2’ye
geriledi¤i görülmüfltür. Bu dönemde k›r›lma noktas›n› 1989 y›l›nda gerçekle-
flen yayg›n iflçi eylemleri, yüksek talepler ve o y›ldan bafllayarak ba¤›tlanan
toplusözleflmeler oluflturmufltur.

Ancak bu e¤ilimin 2000 y›l›ndan bafllayarak yeniden düflmeye bafllad›¤› göz-
lenmektedir. Yüzde 10’lar› geçmeyen bir toplusözleflme kapsam›na ra¤men,
toplusözleflmelerde ortaya ç›kan geliflmelerin genel ücretlerin de¤iflimini bir
ölçüde de olsa etkiledi¤i anlafl›lmaktad›r. Toplusözleflmeli iflçilerin ücret ge-
lirlerini yükseltmeleri ile birlikte di¤er ücret gelirlerinde de belirli düzeylerde
bir geliflme gözlenmektedir. Bu e¤ilimin bir sonucu olarak siyasal iktidarlar›n
ücret art›fl› sa¤layacak nitelikteki toplusözleflmelere do¤rudan müdahale et-
tikleri s›kl›kla görülmüfltür. Yasadaki aç›k s›n›rlamalara karfl›n, Dan›fltay tara-
f›ndan hukuka ayk›r›l›¤› her defas›nda ortaya konulan grev erteleme karar-
lar›, siyasal iktidarlarca üst üste al›nabilmifltir. Daha önce de belirtildi¤i gibi,
bu dönem içinde lastik iflkolundaki grev kararlar› üst üste 4 sözleflme döne-
minde aral›ks›z ertelenmifltir. Son erteleme dönemi ise lastikle birlikte cam
iflçilerinin grevinin de ertelenmesiyle sonuçlanm›flt›r. Üstelik bu ertelemede,
erteleme karar›n›n yasad›fl›l›¤›, ayn› grevin Dan›fltay taraf›ndan erteleme ka-
rar›n›n yürürlü¤ünün durdurulmas›na ra¤men 2. kez ertelenmesiyle aç›kça
ortaya ç›km›flt›r.

Bu aflamada art›k temel bir insan hakk› olan örgütlenme hakk›n›n ihlaline
dönüflen siyasal iktidar›n tasarrufuna karfl› demokratik bir tepkinin yayg›n
bir biçimde ortaya konulamamas› ilginçtir. Ülkemizde sendikalarda örgütlen-
mifl iflçilerin temel haklar›n› kullanmada bu denli sorunlarla yüz yüze kald›-
¤› göz önüne al›n›rsa, örgütlenmemifl genifl emekçi kitlelerin kay›td›fl›l›k ve
yasad›fl›l›k aç›s›ndan ne durumda oldu¤unu düflünebilmek zor olmasa gerek.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n verilerine göre ülkemizde toplu pa-
zarl›k kapsam›nda iflyerlerinde çal›flan iflçi say›s› yaklafl›k 900 bin dolay›nda-
d›r. Bu iflçilerin 500 bini kamu iflçisi niteli¤indedir. Özel sektörde toplam pa-
zarl›k sürecindeki iflçi say›s›n›n 400 bin dolay›nda oldu¤u görülmektedir. Özel
sektör çal›flanlar›n›n bir bölümü tek tek iflverenlerle sendikalar aras›ndaki
toplusözleflmelerin konusunu olufltururken, bir bölümü de iflveren sendika-
lar› ile sendikalar aras›ndaki toplu pazarl›klar kapsam›na girmektedir. Bu ora-
n›n da yaklafl›k yar› yar›ya oldu¤u söylenebilir.

Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektördeki toplusözleflmeler aç›s›ndan
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son dönemde ve 2001 krizinden bafllayarak h›zla geliflen gerilemelerden söz
edilebilir. Öncelikle Türkiye’de son 4-5 y›lda gerçek ücretler ciddi oranda ge-
rilemifltir. Toplusözleflmeler bu gerilmeyi ortadan kald›racak etkiyi göstere-
memifltir.

‹kinci olarak yeni kabul edilen ‹fl Yasas›’yla da genifl bir uygulama alan› bu-
lan esneklik uygulamalar›, toplusözleflmeli iflyerlerinde de önlenememekte-
dir. Bu durum iflyeri düzeyindeki ve yaln›zca üyelerinin mevcut haklar›n› ko -
rumakla s›n›rl› sendikac›l›k hareketinin belirli koflullarda ne ölçüde geri bir ko -
numda kalabilece¤inin aç›k göstergesini oluflturmufltur. Bugün ülkemizde ya-
sayla öngörülmüfl esnek çal›flman›n hemen bütün biçimleri, bir ikisi hariç b›-
rak›l›rsa büyük ölçekli grup sözleflmelerinin tümünde yer almaktad›r. Gerçek
ücretlerdeki gerilemeyle birlikte, esneklik uygulamalar›n›n toplusözleflmeler -
de yer almas›, var olan sistemin hiçbir flekilde iflçilerin haklar›n› ve sendikala -
r›n toplumsal konumunu koruyucu bir fonksiyonunun kalmad›¤›n›n aç›k ifla -
reti durumundad›r.

Ayn› dönem içinde ekonominin yaklafl›k yar›s›n› oluflturan kay›td›fl› çal›flma
devam etmifltir. Bu anlamda gerek ücretlerin gerekse yaflama koflullar›n›n
iyilefltirilmesi üzerindeki büyük bask› sürmektedir. Ayn› biçimde iflsizlik ora-
n›n›n yüksek biçimde seyretmesi de kay›td›fl›l›¤›n yaratt›¤› etkiyi yo¤unlafl-
t›rmaktad›r. Bu geliflmelerin tümü, örgütsüz kalan ve temsil edilmeyen iflçi
kitlelerinin çal›flanlar›n yüzde 90’›na varan oranlara ulaflmas›ndan kaynak -
lanmaktad›r. 

Bu durum, üye iflçilerle üye olmayan iflçiler ve sendikalar aras›ndaki iliflkiyi
“egemen s›n›flar›n kolayca yararlanabilece¤i” bir zemine oturtmaktad›r. Sen-
dika üyesi iflçilerin yaln›zca kendi koflullar›n› iyilefltirmeye dönük taleplerle
sendikalar› yönlendirmeleri, sendikalar›n üye olmayan iflçi kitlelerini hiçbir
flekilde temsil edememe özellikleriyle birleflti¤inde, sendikal hareketin geli-
flimi aç›s›ndan önemli sorunlar ortaya ç›kmaktad›r. Gerek sendikalar›n daha
çok iflçiyi örgütleme potansiyeline kavuflmas›, gerekse tüm iflçi s›n›f›n› kap-
sayacak haklar›n elde edilebilmesi aç›s›ndan toplusözleflmelerin kapsam ve
düzeylerinin yeniden de¤erlendirilmesi zorunludur.

TOPLUSÖZLEfiME KAPSAMINDAK‹ ‹fiÇ‹ SAYISI AZALIYOR
Dönem içinde toplu pazarl›k süreci kapsam›ndaki iflyerlerinde çal›flan iflçi sa-
y›s› gerilemektedir. 1985-86 döneminde yaklafl›k 1 milyon 600 bin iflçi, top-
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lusözleflme kapsam›ndaki iflyerlerinde çal›fl›rken son dönemde bu say›n›n
900 binlere geriledi¤i saptanm›flt›r. Üstelik bu iflyerlerinde çal›flan iflçilerin bir
bölümü kapsam d›fl›, tafleron, geçici iflçi gibi kategoriler alt›nda toplusözlefl-
me düzeninin ve sendika üyeli¤inin d›fl›nda tutulmaktad›r. Bu durum göz
önüne al›nd›¤›nda günümüzde toplu ifl sözleflmesinden yararlanan iflçi say›-
s›n›n 600 bin dolay›nda oldu¤unu söylemek gerçekçi olacakt›r. Böylece top-
lam ücretli çal›flanlar›n ancak yüzde 5’e varan bir oran›n›n sendika üyesi ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. Çünkü ülkemizde uygulanan sistem gere¤i toplusöz-
leflmeden yararlanan iflçi say›s› ile sendika üyeli¤i aras›nda do¤rudan bir ilifl-
ki söz konusudur. 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na göre ise Türkiye’de sendikalaflma
oran› “dünyan›n en yüksek oranlar›” aras›ndad›r. Örne¤in bakanl›¤›n istatis-
tiklerine göre 2007 y›l›nda toplam SSK’l› iflçi say›s› 5 milyon 292 bin 796, sen-
dikal› iflçi say›s› 3 milyon 91 bin 42, sendikalaflma oran› ise yüzde 58,4’tür.
Do¤ru olmad›¤› herkes taraf›ndan bilinen bu tür istatistiklere dayanarak te-
mel hak ve özgürlüklerin kullan›m› ve sendikal örgütlenme hakk› engellen-
mektedir.

Ülkemizde gerçek sendikalaflma oran›n›n yüzde 5’ler düzeyinde olmas› ve
bir toplusözleflme hakk›ndan yararlanan iflçi say›s›n›n da yüzde 5’te kalma-
s› 12 Eylül sisteminin ulaflmak istedi¤i amaçlar›n gerçeklefltirmesi yönünden
anlaml›d›r. Sendikalaflma oran› ile toplusözleflmeden yararlanma oranlar› as-
l›nda sendikalar›n temsil yetene¤iyle do¤rudan iliflkilidir. Örne¤in, Fransa’da
sendikalaflma oran› yaklafl›k yüzde 10 iken toplusözleflmeden yararlanan ifl-
çilerin oran› yüzde 90’lara ulaflmaktad›r. Benzer flekilde sendikalaflma oran-
lar›n›n yüzde 20-30 aras›nda de¤iflti¤i Almanya, ‹talya gibi örneklerde de
toplusözleflme kapsam› içine girerek haklar› güvenceye al›nan iflçilerin oran-
lar› yüzde 80’lerin üzerine ç›kmaktad›r.

Ülkemizde krizlerin toplusözleflmeli iflçi say›lar›nda önemli etkiler yaratt›¤›
hemen görülmektedir. 1994 öncesi 1 milyon 500 bin olan toplusözleflmeli ifl-
yerlerinde çal›flan iflçi say›s› 1994 krizi ile 990 binlere düflmüfltür. Ayn› flekil-
de 2000 y›l›nda 1 milyon dolay›na inmifl bulunan toplusözleflmeli iflyerlerin-
deki iflçi say›s›, krizin hemen arkas›ndan keskin bir düflme ile 900 binler do-
lay›nda seyretmeye bafllam›flt›r. Bu durum krizlerin çal›flma yaflam› üzerin-
deki çok yönlü etkilerinin ne kadar çabuk ortaya ç›kabildi¤ini göstermesi
aç›s›ndan ilgi çekicidir.
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TAfiERONLAfiMA
Krizlerle de körüklenerek “tafleronlaflma” e¤iliminin artmas›, iflçi say›s›n›n
düflüflünde önemli nedenlerden birisidir. ‹flyerleri içinde çekirdek iflçi say›la-
bilecek nitelikteki grubun d›fl›nda kalanlar h›zla sendikas›zlaflmakta ve top-
lusözleflme kapsam› d›fl›na at›lmaktad›r. Buradaki yönetsel mekanizman›n
a¤›rl›kl› tafleron sistemi yoluyla kuruldu¤u aç›kt›r. Bu biçimiyle tafleronlaflma,
iflyerlerinde sendikalar›n pazarl›k güçlerini de do¤rudan etkilemekte ve as›l
iflverenle yürütülen toplu pazarl›klarda örgütlü gücü zay›flatmaktad›r.

KAPSAM DIfiI PERSONEL
Benzer nitelikte etki do¤uran bir baflka düzenleme de sendikal hareketin
kendi içinde de belli ölçüde meflruluk kazanm›fl bulunan “kapsam d›fl› per-
sonel” uygulamas›d›r. Bu uygulamayla toplusözleflme kapsam›nda yer alabi-
lecek önemli say›da çal›flan, Anayasadan kaynaklanan örgütlenme ve toplu-
sözleflme yapma hakk›n› fiili olarak kaybetmektedir. Bu durum y›llar içinde
sendikal› iflçiler ve sendikas›zlar aras›ndaki kat›laflma ve kast iliflkisini yo¤un-
laflt›rmakta, çal›flanlar› birbirinden giderek koparmaktad›r. Kapsam d›fl› per-
sonelin dönem içinde oran olarak önemli ölçüde artt›¤› gözlenmektedir.

Türkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu (T‹SK) verilerine göre kapsam d›-
fl› personelin oran› 1990 y›l›nda yüzde 22,3 olarak belirlenmiflken, 2000’li y›l-
larda yüzde 33’ü geçmifltir. 10 y›l içinde ortaya ç›kan ve mevcut orana göre
yüzde 50’ye yak›n art›fl gösteren kapsam d›fl› personel uygulamas›n›n, top -
lusözleflmelerin kendi içinde toplusözleflme düzenine yöneltilen en önemli
tehditlerden birisini oluflturdu¤unu aç›kça belirtmek gerekir.

Kapsam d›fl› personel ve tafleron iflçili¤i birlikte düflünüldü¤ünde, iflyerlerin-
de çal›flanlar›n en az yüzde 50’sinin daha bafllang›çta toplusözleflme kapsa-
m› d›fl›na itildi¤i aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Bu durum sendikal hareketin
kendi yap›s›n›n da katk›s›yla içine düfltü¤ü açmaz› bütün ç›plakl›¤›yla ortaya
koymaktad›r.

Gerçekten de Türkiye’de tafleron iflçinin yayg›nlaflmas› daha çok ekonomik
koflullarla ba¤lant›l› say›labilirken, kapsam d›fl› personel konusunda ayn› de-
¤erlendirmeyi yapabilmek mümkün görünmemektedir. Nitekim sendikalar-
la iflverenler aras›nda tafleron uygulamas› konusunda sürekli ve yo¤un tar-
t›flmalar yaflan›rken benzer bir durumun kapsam d›fl› personel konusunda
yaflanmad›¤› bilinmektedir.
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Sendikalar tafleron uygulamas›n›n varl›¤›na karfl› ç›karak aç›k bir tav›r al›rken
kapsam d›fl› konusunda bütünsel bir yaklafl›m gelifltirmekten uzak durmak-
tad›rlar. Zaman zaman kapsam d›fl› personelle ilgili tart›flmalar gündeme ge-
tirilmekle birlikte kapsam d›fl› personelin sendikal örgütler içinde yer alma-
s›n› sa¤layacak bir tart›flma düzeyine ç›k›lamamaktad›r. 

GREV
Geliflmeler temel olarak belirtilen nitelikte seyrederken, grevlerin geliflimine
bak›ld›¤›nda giderek etkisizleflen, daralan ve küçülen bir kapsam dikkati
çekmektedir. Gerçek ücretlerin düfltü¤ü, toplusözleflme kapsam›n›n darald›-
¤›, sendikalar›n çok büyük örgütlenme sorunlar›yla yüz yüze kald›¤› koflul-
larda, greve kat›lan iflçi ve iflyeri say›lar›nda ola¤anüstü düflüfller gerçeklefl-
mesi, üzerinde düflünülmesi gereken bir durumdur. Bu durum ancak greve
gidilmesi halinde kazan›lm›fl haklar›n ve eldeki olanaklar›n da ortadan kalka-
ca¤› fleklindeki bir alg›laman›n yayg›nlaflm›fl olmas›yla aç›klanabilir. Gerçek-
ten de ülkemizde genifl kitlelerin örgütsüzlü¤ü, örgütlü iflçilerin kazan›lm›fl
haklar›n›n örgütsüzlere göre belli bir düzeye ulaflm›fl olmas› ile birleflince or-
taya, “var olan durumu korumay› amaçlayan” bir politika ç›kmaktad›r.

Türkiye’nin bugün içinde bulundu¤u koflullarda grev uygulamalar› aç›s›ndan
do¤al e¤ilimin art›fl yönünde olmas› beklenmelidir. Ancak sendikal hareke-
tin örgütlenme düzeyi ve yap›sal özellikleri ile grev hakk›n›n yasal çerçeve-
si bu do¤al geliflmenin yaflanmas›na izin vermemektedir. Grev hakk›n›n et -
kin bir biçimde kullan›lamad›¤› koflullarda ise asl›nda toplusözleflme ve toplu
pazarl›k süreçleri de etkinli¤ini yitirmektedir. Ülkemizin endüstri iliflkileri için-
deki her türlü uygulamay› göstermelik duruma düflüren 12 Eylül sonras› en-
düstri iliflkileri yap›lanmas›n›n h›zla ve kökten afl›lmaktan baflka çaresi yok-
tur. Genifl y›¤›nlar›n örgütsüzlü¤üne son verebilecek, sendikal haklar›n özgür -
ce kullan›m›n› sa¤layabilecek, örgütsüz iflçilerin sendikalar taraf›ndan temsil
edilmesine yol açabilecek demokratik ve kat›l›mc› bir sistemin oluflturulmas›
kesin zorunluluktur.

GENEL DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇLAR
● Geliflmelerin Özü; Kurals›zlaflt›rma
Sermaye-Emek iliflkileri aç›s›ndan bu geliflmelerin en genel tan›m› “kurals›z-
laflt›rma” fleklinde yap›labilir. Bu kavram çal›flma iliflkilerini düzenleyen hiç-
bir kural›n olmad›¤› anlam›na gelmez. Öncelikle mevcut ulusal düzenleme-

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:14 PM  Page 169



DiSK 13. GENEL KURUL ÇALIfiMA RAPORU170

lerin eme¤i koruyucu niteli¤inin zay›flat›lmas›n› ve güvencelerin yok edilme-
sini içerir. Dolay›s›yla, eski çal›flma iliflkilerinin de¤ifltirilerek yeni kurallar›n
oluflturulmas› süreci yaflanmaktad›r. Bu yeni sürecin temel niteli¤i, kuralla-
r›n, tümüyle iflletmelerin daha kolay rekabet edebilmeleri ve kâr sa¤layabil-
meleri amac›yla yeniden oluflturulmas›d›r. Dünyan›n çok de¤iflik ülkelerinde
efl zamanl› olarak çal›flma koflullar›n› esneten ve var olan çal›flma biçimleri-
ni kural haline getiren düzenlemeler gündeme gelmektedir.

Bu nedenle liberal bir toplum yap›s›n› öngörmek, toplumsal kimli¤i ve örgüt -
lü toplumu yok sayan bask›c› bir yaklafl›m› savunmakt›r. Bugün aç›kça vur-
gulanmas› gereken gerçek fludur; toplumsal ç›kar gruplar› aras›ndaki iliflkile-
rin demokratik bir biçimde oluflturulmas›n› amaçlayan ve insanlar›n özgür-
leflmesini temel yaklafl›m olarak benimseyen düflüncelerin, günümüzde be-
nimsetilmeye çal›fl›lan liberal yaklafl›mlarla hiçbir ilgisi olamaz. Baflka bir de-
yiflle böylesi liberal anlay›fllarla demokratik bir toplum oluflturulamaz.

● Türkiye’nin Son 25 Y›l›
Türkiye de 1980’den bu yana uygulamaya konulan ekonomik modelin bir
sonucu olarak, bu dinamiklere uygun bir biçimde h›zla dönüflmektedir. Ül-
kemizde bu dönüflümün sermaye-emek iliflkileri bak›m›ndan iki dönüm
noktas› söz konusu olmufltur. 24 Ocak 1980 ekonomik kararlar›yla bafllayan
ve 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kurumlaflt›r›lan birinci dönem yaklafl›k 20
y›l boyunca sürmüfl ve 2000’li y›llar›n bafl›na de¤in uzanm›flt›r. Bu dönemde
ucuz iflgücü istihdam› temel geliflme politikas› olarak belirlenmifl, Türkiye sa-
nayisinin rekabet gücü eme¤in ucuzlu¤u üzerinden güçlendirilmeye çal›fl›l-
m›flt›r. Bu politikan›n temel araçlar›, 1990’l› y›llar›n bafl›na dek etkisi süren
askeri darbe ve askeri darbe döneminde ç›kar›lan toplu ifl iliflkileri yasalar›-
d›r. Bugünde yürürlükte olan bu yasalara göre; sendikal örgütlenmenin tüm
çal›flanlara yay›lmas› engellenmifl, toplusözleflme uygulamas›n›n s›n›rlar› ola-
¤anüstü dar tutulmufltur. Gerçek anlamda bir grev hakk›n›n olmay›fl› da bu
düzenlemelere eklenince, ücretleri yükseltecek ve çal›flma iliflkilerini de-
mokratiklefltirecek dinamiklerin geliflmesi mümkün olmam›flt›r. Do¤al olarak
ekonomik politikan›n iflsizli¤i sorun olarak görmeyen biçimde uygulanmas›
da yedek sanayi ordusuna süreklilik kazand›rm›flt›r.

● Sendikalar›n Üye Kayb› ve Kazan›lm›fl Haklar›n Yok Edilmesi
Bir yandan ekonomik politikalar›n do¤al sonuçlar›na ulaflmas›, öte yandan
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kamu yönetimlerinin ve devletin çal›flanlar›n hak arama mücadelesine en-
gel olmas› sonucunda Türkiye’de 1985–86 döneminde 1 milyon 650 bine
yaklaflan toplusözleflmeli iflyerlerinde çal›flan iflçi say›s› resmi rakamlara gö-
re, 2003–2004 döneminde 900 bine inmifltir. Grevlerle hak araman›n bir gös-
tergesi niteli¤inde görülebilecek olan greve kat›lan iflçi say›lar› 2003 y›l›nda
1.500 iflçiye kadar gerilemifltir. Bu dönem boyunca örgütlenme daralm›fl, ye-
ni örgütlenmeler imkâns›z hale getirilmifl, örgütlenen iflyerlerindeki hak ka-
y›plar› giderek artm›flt›r. Dönem içinde bu geliflmeyi tehdit edebilecek nite-
likteki iflçi hareketleri iflverenlerin ve devletin yo¤un bask›s› alt›nda kalm›fl-
t›r. Dünyada örne¤i bulunmayan ölçüde grev ertelemeleri uygulanm›flt›r.
Emekçilerin sat›n alma gücünü korumak amac›yla gelifltirilen hareketler, ifl-
verenlerin sald›r›lar› ve devletin engellemeleri ile karfl›laflm›flt›r. Baflta lastik
iflkolu olmak üzere, iflçi hareketini sürükleyebilecek nitelikteki örgütlülükler
üzerinde yo¤un bir denetim ve bask› uygulanm›flt›r.

Emek gelirlerini azalt›c› ve eme¤in toplumsal konumunu geriletici nitelikte-
ki müdahaleler, dönem içinde, 90’l› y›llar›n ortalar›nda, emeklilik sisteminin
yeniden yap›lanmas› fleklinde gündeme gelmifltir. O günkü deyimlerle ifade
edildi¤inde, “çökmüfl olan” Sosyal Güvenlik Sistemi’nin emeklilik yafl›n›n
yükseltilmesi ve prim oranlar›n›n artt›r›lmas›yla çözüme kavuflturulaca¤› sa-
vunulmufltur.

Yine bu dönem içinde iflsizlik ola¤anüstü artm›fl, kay›td›fl› çal›flma toplam is-
tihdam›n yüzde 55’ine ulaflm›flt›r. Her dönem kay›td›fl›n›n ortadan kald›r›lma-
s› gerekti¤i ifade edilmesine ra¤men, kay›td›fl› çal›flma giderek yayg›nlaflm›fl-
t›r. Örgütsüz ve kay›td›fl› çal›flman›n yerleflti¤i koflullarda, ‹fl Yasas›’nda yaz›l›
olan kurallarla, çal›flma hayat›n›n içinde yaflanan iliflkiler giderek birbirinden
uzaklaflm›flt›r. ‹flçiler için güvence oluflturan ihbar ve k›dem tazminat› gibi
ödeme türleri, neredeyse yaln›zca örgütlü-toplusözleflmeli iflyerlerinde var
olan özel ayr›cal›klar durumuna gelmifltir. Çal›flma süreleri ola¤anüstü uza -
m›fl, fazla çal›flma kavram› fiilen ortadan kalkm›flt›r.

Bütün bu de¤iflimler, ucuzun daha ucuzunu arayan ve “en çok kar etme”
mant›¤› üzerine kurulu olan sistemin, kendi kendisini “yeniden üretmesine”
ve rekabet gücünü korumas›na yetmemifltir. ‹thalat rejiminin serbestli¤inin
de etkisiyle ortaya ç›kan dengesizlikler, sürdürülemez düzeyde yüksek sey-
reden enflasyon ve ulusal gelirin tamam›na eflit düzeylere yükselen borç yü-
kü 2001 y›l›nda yeni bir krizle noktalanm›flt›r. Dönem içinde 1994 ve 99’da
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kriz belirtileri ortaya ç›kmakla birlikte, 2001 y›l›na kadar sistem kendi den-
geleri içinde ve emek gelirleri üzerinden kaynak yaratarak varl›¤›n› sürdüre-
bilmifltir.

2001 KR‹Z‹ VE SONRASI
2001 krizi “ucuz emek istihdam›” temeline dayal› geliflme ve kalk›nma politi -
kas›n›n ikinci aflamas›n›n bafllang›c›d›r. Bu krizle Türkiye’de iki denge yeni-
den kurulmufltur. Kriz sonras›nda sermayenin kendi içinde varolan iliflkiler
yeni bafltan flekillenmifltir. ‹flaslar ve el de¤ifltirmelerle, finans sektöründen
bafllayan de¤iflim, ekonominin tüm alanlar›na yay›lm›flt›r. Yabanc› sermaye-
nin, ülke ekonomisi içinde a¤›rl›¤›n› katlanarak artt›rd›¤› bir süreç yaflanmak-
tad›r. Kriz y›l›n›n bafl›nda y›ll›k 1 milyar dolar› zor bulan Türkiye’deki yaban-
c› sermaye yat›r›mlar›, kriz sonras›nda 10 kata varan art›fllar göstererek sür-
mektedir. Dönem boyunca sosyal devletten uzaklaflman›n bir yöntemi ola-
rak da ortaya ç›kan özellefltirmeler, 2001 sonras›nda hemen hemen tamam-
lanm›flt›r. Üretken olmayan alanlara yabanc› sermaye girifli çok büyük ölçü-
de artm›fl, günümüzde 20 milyar dolarlarla ifade edilen düzeylere ulaflm›flt›r.

2001’den sonra, kamunun borç yükünü “ödenebilir” k›labilmek için uygula-
nan politikalar enflasyonun afla¤› çekilmesine yol açarken, yerli üreticilerin
üretim yapmalar›n› olanaks›z hale getiren yeni faiz ve kur dengelerini do¤ur-
mufltur. Bugün Türkiye dünyada en yüksek faizi ödeyen, dolay›s›yla 100 mil-
yar dolar› aflk›n uluslararas› s›cak paran›n dolaflt›¤›, ihracattaki büyük oran-
daki art›fla ra¤men d›fl ticaret aç›¤›n›n ola¤anüstü büyüdü¤ü, ekonomik ge-
liflmenin yabanc› sermaye ve içerideki büyük sermaye gruplar›n›n istekleri
do¤rultusunda yönlendirildi¤i bir ülke durumundad›r.

2001 krizi sonras›nda Türkiye’de sermaye ile emek aras›ndaki dengede ye-
niden oluflmaktad›r. Yayg›n örgütsüzlü¤ün ve iflsizli¤in bir sonucu olarak pi-
yasada yerleflen eme¤in ola¤anüstü sömürüldü¤ü koflullar ve iliflkiler yeni
dönemin çal›flma iliflkileri olarak yasal düzenlemeye ba¤lanm›flt›r. 2003 y› -
l›nda ç›kar›lan ifl yasas›, tüm düzenlemeleriyle kurals›z ifl iliflkilerinin yerlefl -
tirilmesi yasas›d›r. Nitekim çal›flma süreleri, fazla çal›flma, y›ll›k izin, ödünç
iflçi ve hafta tatiline iliflkin düzenlemeler 1950’lerden günümüze genel ola-
rak yerleflmifl bulunan k›smi güvencelerin ortadan kald›r›lmas› sonucunu
d o ¤ u r m u fl t u r .

Bu yasada “bir kural varm›fl gibi” görünmekle birlikte, asl›nda hiçbir kural ko-
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yulmamaktad›r. Yasan›n, çal›flma yaflam›n›n özünü oluflturan çal›flma süre-
leri, hafta tatili, fazla çal›flma gibi hükümleri benzer nitelikte düzenlenmifltir.
Nitekim bu tür düzenlemelerin bir sonucu olarak, mahkemeler çal›flma sis-
temine iliflkin davalarda 4857 Say›l› yasan›n sistemati¤ini ve hükümlerini ge-
rekçe göstererek çal›flanlar aleyhine kararlar üretmeye bafllam›fllard›r.

2001 krizi sonras›nda, sermaye-emek iliflkilerinin yeniden yap›lanmas›n›n bir
parças› olarak daha önce düzenlenmifl bulunan sosyal güvenlik s›n›rlamala-
r› yeterli görülmeyip, yeni bir yasal düzenleme gündeme getirilmifltir. Ana-
yasa Mahkemesi taraf›ndan devlet memurlar› yönünden iptal edildi¤i için
2007 bafl›nda uygulamaya konulamayan bu yasa, 2008 y›l› bafl›ndan itibaren
uygulamaya geçirilebilmesi için gereken son çal›flmalar›n sürdürüldü¤ü bir
aflamadad›r. Bu yasayla neoliberal politikan›n “ücret d›fl› maliyetlerin azalt›l -
mas›” bafll›kl› parças› yerine getirilmifl olacakt›r. Böylece emeklilik ve sa¤l›k
alanlar›nda kamusal varl›k ve katk› en aza indirilerek sa¤l›k hizmetlerinin pi-
yasa koflullar›na ba¤lanmas›, emeklilik yafl›n›n yükseltilmesi, emeklilik prim-
lerinin artt›r›lmas›na ra¤men emeklilik ayl›klar›n›n düflürülmesi sonucuna
ulafl›lacakt›r.

2008 y›l› için planlanan, k›dem tazminatlar›n›n düflürülmesi ya da fona dev -
redilmesi ve iflçi bafl›na iflveren kesintilerinin azalt›lmas› uygulamalar›yla bir -
likte 2001 krizinin arkas›ndan öngörülen sermaye-emek aras›ndaki yeni den -
ge oluflturulmufl olacakt›r. 

Bu yeni dengenin alt yap›s›nda, en az 5 milyon iflsiz, çal›flanlar›n yar›s›n›n ka -
y›td›fl› oluflu, 2 milyondan fazla asgari ücretli çal›flan, yoksulluk s›n›r›n›n alt›n -
da yaflayan 20 milyondan fazla insan ve açl›k s›n›r›n›n alt›nda 2 milyon insan
durmaktad›r. 

Böyle bir toplumsal temel üzerinden istenilen sonuçlar›n sa¤lanabilmesi,
“bar›fl” içinde ve “gönüllü” olarak mümkün görülmemektedir. Bu nedenle
yeni yasal de¤ifliklikler aras›nda yasad›fl› grev say›lan uygulamalara baflvu-
ran iflçiler için hapis cezas› getiren düzenlemelere yer verilmektedir. Önü-
müzdeki dönem IMF’nin siyasal iktidar›n ve sermayenin ekonomik ve sos-
yal alanda kazan›lm›fl haklar›m›z› ortadan kald›rmak amac›yla karfl›m›za ç›-
karaca¤› engellerle mücadele içinde geçecektir. Ücretlerin düflük tutulmas›,
sendikal örgütlenmenin etki alan›n›n daha da daralt›lmas› uygulanmas› dü-
flünülen program›n temelini oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla yayg›n iflsizli¤in
sürmesi, kay›td›fl›l›¤›n devam etmesi ve gelir da¤›l›m›ndaki bozuklu¤un de -
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rinleflerek varl›¤›n› sürdürmesi, uygulanan politikalar›n baflar›ya ulaflmas›n›n
as›l ölçütleridir. Bu politikalar ister istemez demokratik hak ve özgürlüklerin
s›n›rlanmas›n› ve haklar›m›z üzerindeki yasaklar›n sürdürülmesini zorunlu
k › l m a k t a d › r .

Devletin ulusal ve uluslararas› sermayeyle birlikte iflçi s›n›f›n›n önüne koydu -
¤u yoksulluk, açl›k, d›fllanm›fll›k ve örgütsüzlüktür. Bu koflullarda iflçi s›n›f›na
ve sendikal harekete düflen görev temel hak ve özgürlüklerimiz ve demok -
ratikleflme için toplumun emekçi kesimleriyle birlikte mücadeleyi yükselt -
mek ve önümüzdeki süreci egemen s›n›flar›n de¤il iflçi s›n›f›n›n “yüzünün
güldü¤ü” bir dünyaya do¤ru dönüfltürmektir. Bu dönüfltürmenin gerekli güç
ve dinamikleri için, D‹SK’in ideolojik ve tarihsel mücadele birikimlerine bak -
mak yeterlidir.
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D‹SK ETK‹NL‹KLER‹ (2004 HAZ‹RAN-2008 fiUBAT)

2004 
● Avrupa Komisyonu Geniflleme Genel Müdürlü¤ü uzmanlar›ndan Jonathan
Cooper, 7 Haziran 2004 tarihinde D‹SK’i ziyaret etti.

● 1-17 Haziran 2004 tarihlerinde yap›lan ILO Genel Konferans›’na Süleyman
Çelebi, Kemal Y›lmaz, Mahmut Seren ve Kemal Özkan kat›ld›.

● NATO karfl›t› etkinlikleri yürütme ve haz›rl›k komitesi toplant›s› KESK Ge-
nel Merkezi’nde 9 Haziran 2004 tarihinde yap›ld›.

● 10 Haziran 2004 tarihinde ‹stanbul Valili¤i’ne NATO karfl›t› miting baflvuru-
su yap›ld›. ‹stanbul Valili¤i önünde kurum temsilcilerinin kat›l›m›yla bas›n
aç›klamas› yap›ld›.

● ILO Türkiye Temsilcili¤i taraf›ndan 12 Haziran Dünya Çocuk ‹flçili¤iyle Mü-
cadele Günü etkinlikleri 11 Haziran 2004 tarihinde gerçeklefltirildi.

● Konfederasyonumuz ile Alman Sendikalar Birli¤i (DGB) taraf›ndan yürütü-
len Ortak Genç ‹flçi E¤itimleri’nin üçüncüsü 4-10 Temmuz 2004 tarihlerinde
Frankfurt’ta yap›ld›.

● 17-18 Haziran 2004 tarihlerinde ÇSGB Türkiye ‹fl Kurumu Genel Müdürlü¤ü
ve Bo¤aziçi Üniversitesi iflbirli¤i ile “Büyüme, ‹stihdam ve Aktif Politikalar” ko-
nulu uluslararas› bir konferans düzenlendi.

● Milli E¤itim Bakanl›¤› Projeler Koordinasyon Merkezi Baflkanl›¤› taraf›ndan
Türkiye’de Mesleki E¤itim ve Ö¤retim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kap-
sam›nda “Hibe Finansmanl› Pilot Projeler ‹çin AB Baflvuru Prosedürleri” konu-
sunda sosyal ortaklar› ve paydafllar› bilgilendirmek amac›yla 14-15 Haziran
2004 tarihleri aras›nda Ankara’da, 16 Haziran 2004 tarihinde ‹zmir’de ve 17-
18 Haziran 2004 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da E¤itim Seminerleri düzenlendi.

● ILO Türkiye Temsilcisi Gülay Aslantepe 16 Haziran 2004 tarihinde D‹SK’i zi-
yaret etti.

● D‹SK Yönetim Kurulu 16 Haziran 2004 tarihinde Pirelli Fabrikas› iflçilerini zi-
yaret etti.

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Çal›flma Genel Müdürlü¤ü’nün Hol-
landa Hükümeti ile MATRA Program› çerçevesinde yürüttü¤ü “Esnek Çal›fl-
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ma” konulu proje kapsam›nda 16-17 Haziran 2004 tarihlerinde bir seminer

düzenlendi.

● 18-19 Haziran 2004 tarihlerinde yap›lan ILO’nun 25. Genel Kurulu’na Mah-

mut Seren ve Kani Beko kat›ld›.

● 18 Haziran 2004 tarihinde Murat Karayalç›n D‹SK’i ziyaret etti.

● 18 Haziran 2004 tarihinde NATO karfl›t› kurum genel baflkanlar›n›n kat›l›-

m›yla Beyo¤lu ‹stiklal Caddesi’nde bas›n toplant›s› yap›larak bildiriler da¤›t›l-

d›. ‹stanbul Tabip Odas›’nda D‹SK, KESK, HAK-‹fi, TMMOB, TTB, BAK, NMKB ve

‹KK taraf›ndan oluflturulan NATO Karfl›t› Miting hakk›nda KESK Genel Sekrete-
ri Mustafa Avc› taraf›ndan bas›n aç›klamas› yap›ld›.

● 19 Haziran 2004 tarihinde Kad›köy Haldun Taner Sahnesi ve Aksaray met-

ro istasyonu önünde toplan›larak, belirlenen güzergâh boyunca NATO karfl›-

t› etkinlikler hakk›nda bildiriler da¤›t›ld›.

● D‹SK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu (DÖKK) 18 Haziran 2004 Cuma gü-

nü saat 16.00’da D‹SK Genel Merkezi’nde “NATO zirvesi ve D‹SK eylem prog-

ram›” gündemiyle topland›.

● 20-25 Haziran 2004 tarihleri aras›nda TBMM Baflkan› ve Meclis’te grubu bu-

lunan siyasi partilerin grup baflkan vekilleri ziyaret edilerek NATO’ya karfl›

toplanan imza dosyalar› verildi.

● 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde toplanan SSK 46. Genel Kurulu’na Genel

Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kamer Aktafl kat›ld›.

● AKP taraf›ndan 21-22 Haziran 2004 tarihlerinde düzenlenen “AB’ye uyum

sürecinde ulusal sosyal politikam›z” bafll›kl› sempozyuma Genel Baflkan›m›z
Süleyman Çelebi, Genel Baflkan Yard›mc›m›z Adnan Serdaro¤lu, Yönetim Ku-

rulu Üyemiz Kamer Aktafl, D‹SK-AR Koordinatörü Perihan Sar› kat›ld›.

● ETUC taraf›ndan düzenlenen “Genç nesil için nas›l bir sendikal kültür?” bafl-

l›kl› Gençlik Konferans› 28 Haziran-1 Temmuz 2004 tarihleri aras›nda, ‹span-
ya’n›n Barselona kentinde yap›ld›.

● NATO 2004 ‹stanbul Zirvesi’ne karfl› gelifltirilecek eylem ve etkinlikler de-

¤erlendirilerek bir dizi öneri gelifltirildi. Yönetim Kurulumuzun karar› do¤rul-

tusunda sözkonusu DÖKK toplant›s›nda oluflturulan afla¤›daki eylem ve et-

kinlikler gerçeklefltirildi:
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22 Haziran 2004 Sal›:

• ‹stanbul merkezde bas›n toplant›s›
• D‹SK Bölge Temsilcilikleri’nde bas›n toplant›lar›
• Tüm iflyerlerinde temsilciler taraf›ndan bildiri okunmas›
• ‹flyerlerinde kokart tak›lmas›
• (Kokart, D‹SK Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sendika Baflkanlar› dahil tüm
iflyerlerine da¤›t›ld›)

23 Haziran 2004, Çarflamba:

• ‹stanbul’da “NATO’ya Hay›r” araç konvoyu buluflmas› Genel-‹fl 2. Bölge

önünde yap›ld›.

● ‹stanbul ve Çevre ‹ller Temsilciler Meclisi 24 Haziran 2004 Perflembe günü
saat 14.00-17.00 saatleri aras›nda ‹stanbul Taxim HILL Otel’de yap›ld›.

● TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› taraf›ndan 25 Haziran 2004 tarihinde ya-
p›lan “Türkiye-Tar›m-G›da ve Çevre Platformu” toplant›s›na Dev Maden-Sen
Genel Baflkan Vekili Tayfun Görgün kat›ld›.

● Konfederasyonumuz taraf›ndan yürütülmekte olan “Savafla ve Savafl Ör-
gütü NATO’ya Hay›r!” kampanyas› çerçevesinde, di¤er emekçi ve demokra-
tik kitle örgütleriyle birlikte 26 Haziran 2004 Cumartesi günü Ankara’da ve
27 Haziran 2004 Pazar ‹stanbul’da olmak üzere mitingler gerçeklefltirildi.

● 1 Temmuz 2004 tarihinde IG Metal’den Klaus Priegnitz D‹SK’i ziyaret etti.

● D‹SK-DGB Genç ‹flçiler E¤itimi 4-11 Temmuz 2004 tarihlerinde Almanya’da
yap›ld›.

● 7 Temmuz 2004 tarihinde T‹SK Baflkan› Refik Baydur D‹SK’i ziyaret etti.

● Yönetim Kurulumuz, 12. Genel Kurulumuzun kararlar› do¤rultusunda gün-
demindeki konular› görüflmek üzere 2-4 Temmuz 2004 tarihlerinde toplan-
d›. Toplant›da al›nan kararlar çerçevesinde DÖKK, 7 Temmuz 2004 Çarflamba
günü örgütlenme daire baflkanlar› ve daire müdürlerinin kat›l›m›yla, D‹SK

E¤itim Koordinasyon Kurulu’nun (DEKK) 8 Temmuz 2004 tarihinde e¤itim dai-
re baflkanlar› ve daire müdürlerinin kat›l›m›yla, sendikalar›m›z›n hukuk dai-
re baflkan› ve daire müdürleriyle, sosyal güvenlik alan›ndaki birer uzman›n
kat›l›m›yla 9 Temmuz 2004 tarihlerinde topland›.

● 9 Temmuz 2004 tarihinde D‹SK Genel Baflkan Yard›mc›s› Mahmut Seren,
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Devlet Bakan› Ali Babacan’la Ankara’da Genel-‹fl Sendikas› Genel Merkezi’nde
görüfltü.

● 9-11 Temmuz 2004 tarihlerinde D‹SK yöneticileri CITUB’u (Bulgaristan Ba-
¤›ms›z ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu) ziyaret etti.

● D‹SK Baflkanlar Kurulu 21 Temmuz 2004 tarihinde D‹SK Genel Merkezi’nde
topland›.

● Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan 16-19 A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda Da-
nimarka’ya yap›lan üst düzey çal›flma ziyaretine, Konfederasyonumuzu
temsilen Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi kat›ld›.

● DÖKK, 7 Temmuz 2004 tarihinde D‹SK Genel Baflkan Yard›mc›s› ve Örgüt-
lenme Daire Baflkan›’n›n baflkanl›¤›nda D‹SK Genel Merkezi’nde toplanm›flt›r.
Toplant›da Yönetim Kurulumuzun kararlaflt›rd›¤›, Temmuz-Eylül aylar› aras›
2821-2822 say›l› yasalar›n de¤ifltirilmesi için ve sosyal güvenlik sisteminde
çal›flanlar›n hak kay›plar›na yol açacak giriflimlere karfl› eylem kampanyas›
görüflüldü. Kampanya kapsam›nda Bölge Temsilciler Meclisleri’nin toplanma
tarihleri flöyle: 23 Temmuz-‹stanbul, 27 Temmuz-Kocaeli, 28 Temmuz-Mar-
mara (Bursa), 3 A¤ustos-Ege (‹zmir), 4 A¤ustos-Trakya (Edirne), 10 A¤ustos-
Çukurova (Adana), 11 A¤ustos-Gaziantep, 24 A¤ustos-Akdeniz (Antalya), 25
A¤ustos-Ankara.

● D‹SK E¤itim Daire Baflkan› baflkanl›¤›nda, sendikalar›m›z›n e¤itim daire
baflkanlar› ve müdürlerinin kat›l›m›yla DEKK toplant›s› yap›lm›flt›r. Toplant›da
Genel-‹fl, Birleflik Metal-‹fl, Tekstil, Oleyis, Lastik-‹fl sendikalar›m›z›n e¤itim
daire müdürlerinden oluflan bir teknik komite kurulmufl ve komiteye önü-
müzdeki döneme iliflkin ortak e¤itim programlar› oluflturma görevi verilmifl-
tir. Teknik komite toplant›s› 13 Temmuz 2004 tarihinde yap›lm›flt›r.

● E¤itim-Sen’e karfl› aç›lan kapatma davas›n›n 13 Temmuz 2004 tarihinde
Ankara’da yap›lan duruflmas›na ve 10 Temmuz 2004 tarihinde EK‹N Sanat Ti-
yatrosu’nda yap›lan bas›n toplant›s›na Konfederasyonumuz ad›na Genel
Baflkan Yard›mc›m›z Mahmut Seren sendikalar›m›zdan oluflan bir heyetle
kat›ld›.

● 9 Temmuz 2004 tarihinde Genel-‹fl Sendikas› Genel Merkezi’nde sendika-
lar›m›z›n hukuk dairesi baflkanlar› ve daire müdürleri ile sosyal güvenlik uz-
manlar›n›n kat›l›m›yla bir toplant› yap›lm›flt›r. Toplant›da D‹SK Hukuk Daire-
si’nin eflgüdümünde oluflturulacak D‹SK Hukukçular Çal›flma Grubu’nun be-
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lirli periyotlarla toplanmas›, Temmuz-Eylül aylar› aras›nda 2821-2822 say›l›
yasalar›n de¤ifltirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminde reform ad› alt›nda ya-
p›lacak kimi olumsuz düzenlemelerle ilgili, k›sa vadeli eylem program› çer-
çevesinde; Birleflik Metal-‹fl, Genel-‹fl, Lastik-‹fl, Oleyis ve Tekstil sendikalar›-
m›z›n hukukçu ve uzmanlar›ndan oluflan teknik bir çal›flma grubu oluflturul-
mas›; bu çal›flma grubun taraf›ndan Eylül ay›nda Ankara’da yap›lacak bir
sempozyumun organize edilmesi, mevcut çal›flma yasalar› ile temel hak ve
özgürlüklere iliflkin uluslararas› sözleflmeler aras›nda çat›flan noktalar›n kar-
fl›laflt›rmal› olarak tespit edilmesi, 2821 ve 2822 say›l› yasalara iliflkin de¤iflik-
lik tasar› taslaklar›n›n detayl› elefltirisinin haz›rlanmas›, sosyal güvenlik ala-
n›nda yap›lmas› düflünülen de¤iflikliklerle ilgili D‹SK görüfllerinin, sendikalar›-
m›zdan gelen görüfller do¤rultusunda oluflturulmas› için çal›flma yürütülme-
si kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu çal›flma grubunun ilk toplant›s› 15 Temmuz 2004 ta-
rihinde yap›lm›flt›r.

● Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi, eksik olan D‹SK Çukurova Bölge Tem-
silcili¤i kadrosu konusunda ilgili sendika flube baflkanlar›n›n e¤ilimlerini sap-
tamak için 18 Temmuz 2004 tarihinde Adana Sürmeli Oteli’nde bir toplant›
yapt›.

● D‹SK Baflkanlar Kurulu üç ayl›k k›sa dönem çal›flma programlar›n›n görü-
flülmesi amac›yla 21 Temmuz 2004 tarihinde topland›.

● AB Komisyonu Türkiye Temsilcili¤i’nde 22 Temmuz 2004 tarihinde AB
Kom. Tic. Komisyoneri Pascal Lamy’nin sendikalarla yapt›¤› yuvarlak masa
toplant›s› gerçekleflti.

● Kemal Türkler, katlediliflinin 24. y›l› nedeniyle 22 Temmuz 2004 tarihinde
Topkap› Mezarl›¤›’nda mezar› bafl›nda an›ld›. Kemal Türkler Müzesi Birleflik
Metal-‹fl Sendikas› Genel Merkezi’nde aç›ld›.

● D‹SK eski Genel Baflkan Vekili ve Genel-‹fl Sendikas› eski Genel Baflkan› ‹s-
mail Hakk› Önal, ölümünün 2. y›l›nda 24 Temmuz 2004 tarihinde Karfl›yaka
Mezarl›¤›’ndaki mezar› bafl›nda an›ld›.

● Konfederasyonumuz üyesi ‹lerici Deri-‹fl Sendikas› eski Genel Baflkan› Ke-
nan Budak ise katlediliflinin 23. y›l›nda 25 Temmuz 2004 tarihinde Silivrikap›
Mezarl›¤›’nda mezar› bafl›nda an›ld›.

● Temmuz/Eylül aylar› aras›nda yap›lmas› kararlaflt›r›lan, 2821-2822 say›l›
yasalar›n de¤ifltirilmesi için ve sosyal güvenlik sisteminde çal›flanlar›n hak
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kay›plar›na yol açacak giriflimlere karfl› bir eylem kampanyas› kapsam›nda
‹stanbul Bölge Temsilciler Kurulu toplant›s› 23 Temmuz 2004 tarihinde Yu-
nus Emre Kültür Merkezi’nde, Kocaeli Bölge Temsilciler Kurulu toplant›s› 27
Temmuz 2004 tarihinde Sabanc› Kültür Merkezi’nde, Marmara Bölge Temsil-
ciler Kurulu toplant›s› 28 Temmuz 2004 tarihinde D‹SK Marmara Bölge Tem-
silcili¤i’nde yap›ld›.

● Yönetim Kurulumuzun 21 Temmuz 2004 tarih ve 4 say›l› karar›yla, M. Ali
Akgün’ün istifas›yla boflalan Ankara Bölge Temsilcili¤i görevine Tayfun Gör-
gün, Sabahattin Eruyan›k’›n istifas›yla boflalan Trakya Bölge Temsilcili¤i göre-
vine Arif Kuday, Yusuf Yürekli’nin istifas›yla boflalan Çukurova Bölge Temsil-
cili¤i görevine Kemal Arslan atand›. Yeniden aç›lan Eskiflehir Bölge Temsilci-
li¤i görevine ise Bayram Kavak atand›.

● ÇSGB, Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤› taraf›ndan 29 Temmuz 2004 ta-
rihinde Sosyal Güvenlik Yüksek Dan›flma Kurulu toplant›s› yap›ld›.

● “Zincirleri K›ral›m” kampanyas› kapsam›nda belirlenen bölge programlar›
çerçevesinde afla¤›daki toplant›lar yap›ld›:

Kocaeli Bölgesi Program› 
27 Temmuz 2004, Sal›   Bölge Temsilciler Kurulu/‹zmit 
29 Temmuz 2004, Perflembe  Kocaeli Üye E¤itimleri 
30 Temmuz 2004, Cuma   Sakarya Üye E¤itimleri 

Trakya Bölgesi Program› 
27 Temmuz 2004, Sal›   Lüleburgaz-Çerkezköy Üye E¤itimleri 
28 Temmuz 2004, Çarflamba  Keflan-Tekirda¤ Üye E¤itimleri 
29 Temmuz 2004, Perflembe  K›rklareli-Havsa Üye E¤itimleri 
04 A¤ustos 2004, Çarflamba  Bölge Temsilciler Kurulu/Çerkezköy 

Çukurova Bölgesi Program› 
A¤ustos 2004, Pazartesi   Adana Üye E¤itimleri 
3 A¤ustos 2004, Sal›   Adana Üye E¤itimleri 
04 A¤ustos 2004, Çarflamba  Mersin Üye E¤itimleri 
10 A¤ustos 2004, Sal›   Bölge Temsilciler Kurulu 

Akdeniz Bölgesi Program› 
06 A¤ustos 2004, Cuma   Antalya Üye E¤itimleri 
24 A¤ustos 2004, Sal›   Bölge Temsilciler Kurulu 

● 3 A¤ustos 2004 tarihinde Ege Bölge Temsilciler Kurulu toplant›s› ‹zmir Kül-
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tür Park’taki ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Fuariçi Eski Meclis Salonu’nda yap›l-
d›. 4 A¤ustos 2004 Çarflamba günü Trakya Bölge Temsilciler Kurulu toplant›-
s› Çerkezköy Belediyesi Nikâh Salonu’nda yap›ld›. 

● ÇSGB, Çal›flma Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan, Üçlü Yap› ve Sosyal Diyalog Ka-
rar Tasar›s› çerçevesinde “‹stihdam›n gelifltirilmesi ve kay›t d›fl› istihdam›n
kontrol alt›na al›nmas›”na iliflkin 5 A¤ustos 2004 tarihinde bir toplant› yap›ld›. 

● “Zincirleri K›ral›m” kampanyas› çerçevesinde 4 A¤ustos 2004 Çarflamba
günü Eskiflehir ve Bursa’da bölge üye e¤itimleri yap›ld›. 

● 10 A¤ustos 2004 tarihinde Çukurova Bölge Temsilciler Kurulu toplant›s› ‹n-
ci Otel’de, 11 A¤ustos 2004 tarihinde Gaziantep Bölge Temsilciler Kurulu top-
lant›s› Büyükflehir Belediyesi Çetin Emeç Toplant› Salonu’nda yap›ld›. 

● ‹stanbul’da yerel yönetimlerde t›kanan toplu ifl sözleflmeleri görüflmeleri-
ne yönelik tepkilerin ortaya konulmas› ve Genel-‹fl Sendikas›’n›n taleplerinin
kamuoyuna aktar›lmas› amac›yla 12 A¤ustos 2004 Perflembe günü saat
11.00’de Saraçhane Park›’nda kitlesel bas›n aç›klamas› yap›ld›.

● Bursa’da Birleflik Metal-‹fl’in örgütlü oldu¤u Grammer iflyerindeki yetki sü-
reciyle ilgili duruflma 17 A¤ustos 2004 tarihinde Bursa Adliyesi’nde yap›ld›. 

● 18 A¤ustos 2004 tarihinde sendikalar›m›z›n uluslararas› iliflkiler daire bafl-
kanlar› ve uzmanlar›n›n kat›l›m› ile “Uluslararas› ‹liflkiler” konulu bir toplant›
yap›ld›. 

● Akdeniz Bölge Temsilciler Kurulu 24 A¤ustos 2004 Sal› ve Ankara Bölge
Temsilciler Kurulu 25 A¤ustos 2004 Çarflamba günlerinde topland›

● DÖKK ve DEKK toplant›lar› “Zincirleri K›ral›m” kampanyas› çerçevesinde, Ey-
lül ay›nda yap›lacak etkinlik önerilerinin görüflülmesi amac›yla 27 A¤ustos
2004 tarihinde D‹SK Genel Merkezi’nde ortak toplant› yapt›. 

● 5-7 Eylül 2004 tarihlerinde Slovenya’da ETUC taraf›ndan “Toplu Pazarl›¤›n
Koordinasyonu” konulu yaz semineri düzenlendi.

● Konfederasyonumuz taraf›ndan bafllat›lm›fl bulunan “12 Eylül Zincirlerini
K›ral›m!” kampanyas› ile 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü kutlamalar›n›n birlefltirile-
rek ortak bir etkinlik yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. Bu do¤rultuda Kad›köy Beledi-
yesi ile iflbirli¤i içinde 1 Eylül 2004 Çarflamba günü Kad›köy Özgürlük Par-
k›’nda 12 Eylül darbesi sonras›nda yarg›lanan Bar›fl Derne¤i üye ve yönetici-
lerinin kat›l›m›yla bir panel ve ard›ndan da müzik flöleni gerçeklefltirildi.
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● ‹fiKUR taraf›ndan 8 Temmuz 2004 tarihinde, Konya’da “Bölgesel Düzeyde
‹nsan Kaynaklar›n›n Gelifltirilmesi Projesi” ile ilgili toplant› yap›ld›. 

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülmekte olan “Ay-
r›mc›l›kla Mücadele Program›” çerçevesinde, Avrupa Komisyonu deste¤i ile
11-12 Ekim 2004 tarihlerinde Ankara’da “Avrupa Birli¤i’nde Ayr›mc›l›kla ‹lgi-
li Yasalar ve Eflitlik Kurumlar›” konulu bir seminer düzenlendi.

● D‹SK Baflkanlar Kurulu 14 Eylül 2004 tarihinde Ankara’da Genel-‹fl Sendika-
s› Genel Merkezi’nde topland›.

● 12 Eylül darbesinin 24. y›l› nedeniyle 12 ve 13 Eylül 2004 tarihlerinde afla-

¤›daki etkinlikler gerçeklefltirildi:

12 Eylül 2004, Pazar

‹stanbul
• D‹SK Davas›’ndan idam talebiyle yarg›lanan 52 D‹SK’liyle bulufluyoruz! 
• Davutpafla K›fllas› Nizamiyesi önünde bas›n aç›klamas› (Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Davutpafla Kampüsü Kap›s›) 
• 12 Eylül ve D‹SK Davas›: 12 Eylülcüleri ve 12 Eylül hukukunu yarg›l›yo-
ruz! (TMMOB/Makine Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi Toplant› Salonu)

Ankara 
• 12 Eylül Darbecilerini Yarg›layal›m Mitingi (78’liler Vakf› Ankara Giriflimi) 

Marmaris
• Netekim Festivali (78’liler Vakf›) 
• Bas›n Toplant›s› (Atatürk Meydan›)

13 Eylül 2004, Pazartesi

‹stanbul
12 Eylül darbecileri hakk›nda iflledikleri insanl›k suçlar› nedeniyle suç du-
yurusunda bulunulmas› (Sultanahmet Adliyesi)

● 15-16 Eylül tarihlerinde tüm bölge temsilciliklerimizin bulundu¤u bölge-

lerde 12.00-13.00 saatleri aras›nda Bölge Çal›flma Müdürlükleri’ne yürüyüfller
düzenlenerek ve kitlesel bas›n aç›klamalar› yap›larak 9. Çal›flma Meclisi gün-
demi protesto edildi.

● 16 Eylül etkinliklerini görüflmek üzere, merkezleri ‹stanbul’da bulunan

sendikalar›m›z›n örgütlenme daire baflkanlar›, sendikalar›m›z›n bölge, flube
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baflkanlar› ve bölge temsilcileri ortak toplant›s› 14 Eylül 2004 tarihinde Ge-
nel-‹fl 2. No’lu Bölge fiubesi’nde gerçeklefltirildi. 

● Çal›flma Bakanl›¤› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 11-13
Ekim 2004 tarihleri aras›nda Ankara’da “‹flyerinde Sa¤l›k ve Güvenlik” konu-
lu bir e¤itim semineri düzenlendi.

● “Sosyal güvenlikte reform” önerisi hakk›nda görüfl al›flveriflinde bulunmak
amac›yla 20-22 Eylül 2004 tarihleri aras›nda Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤›’nda çal›fltay yap›ld›. 

● Konfederasyonumuz taraf›ndan yürütülmekte olan “Herkes ‹çin Bütün ‹n-
san Haklar› Projesi” kapsam›nda yap›lacak ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir bölgele-
rini kapsayan e¤itimlerin planlanmas› için sendikalar›m›z›n e¤itim daire mü-
dürlerinin kat›l›m›yla 17 Eylül 2004 Cuma günü D‹SK Genel Merkezi’nde top-
lant› yap›ld›.

● Türkiye-AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu taraf›ndan 13-17 Ekim 2004
tarihleri aras›nda Brüksel’de düzenlenen “Türkiye, Avrupa Birli¤i’ne aç›lma:
Sosyal diyalogun mekanizmalar› ve ideolojisi” konulu seminere Sosyal-‹fl
Sendikas› Yönetim Kurulu Üyesi Metin Ebetürk, Dev Maden-Sen Uzman› Tev-
fik Günefl, Birleflik Metal-‹fl Sendikas›’ndan Muharrem Er ve Genel-‹fl Sendika-
s› Uzman› Hülya Yeflilgöz kat›ld›.

● D‹SK E¤itim Dairesi’nin koordinasyonunda sendikalar›m›z›n e¤itim daire
kadrolar›n›n aktif kat›l›m›yla devam eden üye e¤itimlerimizin Ankara aya¤›
23 Eylül 2004 tarihinde gerçeklefltirildi. 

● DÖKK ve DEKK ortak toplant›lar› ve “Herkes ‹çin Bütün ‹nsan Haklar›” pro-
jesinin çal›flmalar›nda ortaya ç›kan sorunlar›n afl›lmas› için, Proje Koordinas-
yon Kurulu Üyeleri toplant›s› 2-3 Ekim 2004 tarihlerinde D‹SK/Genel-‹fl Sendi-
kas› Abullah Bafltürk E¤itim ve Dinlenme Tesisleri’nde yap›ld›. 

● 8-9 Ekim 2004 tarihlerinde Ankara Dedeman Oteli’nde “Ekonomik ve Sos-
yal Temel Haklar Kapsam›nda Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakk› ve Sa¤-
l›k Hakk› Sempozyumu” düzenlendi; 10 Ekim 2004 Pazar günü yine Dedeman
Oteli’nde fiube Baflkanlar Kurulu Toplant›s› yap›ld›. 

● “Herkes ‹çin Bütün ‹nsan Haklar› E¤itimi” projesi e¤itimci seminerleri 23-24
Ekim 2004 tarihlerinde yap›ld›. 

● 8-9 Ekim 2004 tarihlerinde toplanan “Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik
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Hakk› ve Sa¤l›k Hakk› Sempozyumu”nda sürece iliflkin bilimsel veriler orta-
ya kondu ve konu 10 Ekim 2004 tarihinde toplanan fiube Baflkanlar Kurulu-

muzda de¤erlendirilerek “SSK Bizimdir” temal› eylemlerin yap›lmas› kararlafl-
t›r›ld›. Bu karar do¤rultusunda 21 Ekim 2004 Perflembe günü ‹stanbul Ok-
meydan› Hastanesi, ‹zmir, Gaziantep, Adana SSK hastaneleri ve Ankara SSK

E¤itim Hastanesi (D›flkap›); 22 Ekim 2004 Cuma günü ‹stanbul Göztepe Has-
tanesi’nde kitlesel bas›n aç›klamalar› yap›ld›.

● “SSK Hastaneleri Bizimdir Sat›lamaz!” kampanyas› çerçevesinde kampan-
yan›n ikinci ad›m› olarak 26 Ekim 2004 tarihinde Okmeydan› SSK Hastane-

si’nde D‹SK Genel Baflkan› ve Yönetim Kurulu üyelerinin de kat›l›m›yla ilk ko-
ruma çad›r› kitlesel biçimde kuruldu. 27 Ekim 2004 tarihinde ise ‹stanbul

Göztepe ve Samatya hastaneleri baflta olmak üzere Ankara, ‹zmir, Gazian-
tep, Kocaeli, Edirne, Adana ve Bursa illerindeki SSK hastanelerinde bölge
temsilciliklerimizin koordinasyonunda çad›rlar kuruldu. Çad›rlarda bir hafta

süreyle nöbet tutularak imzalar topland› ve bilgilendirme çal›flmalar› yap›ld›.
Bu süre içerisinde çad›rlara üyelerimiz taraf›ndan kitlesel destek ziyaretleri

gerçeklefltirildi. 

● Sosyal Güvenlik Reformu yasa çal›flmalar›na karfl›, üyemiz çal›flanlar›n ve
emeklilerin sosyal güvenlik haklar›n› savunmak ve buna karfl› kamuoyu
oluflturmak amac›yla 26 Ekim-21 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda Taksim

metro istasyonu önü, Taksim PTT önü, Bak›rköy Özgürlük Meydan›, Mecidi-
yeköy metro istasyonu önü, Aksaray metro istasyonu önü, Kartal Meyda-
n›, Kad›köy ‹skele Meydan›, Üsküdar ‹skele Meydan›, Üsküdar Ziraat Banka-

s› önü, fiiflli Meydan›, Ümraniye Belediyesi önü ve Pendik Çarfl›s›’nda imza
standlar› aç›ld›.

● Emek Platformu Baflkanlar Kurulu 25 Ekim 2004 tarihinde topland›, toplan-

t›da al›nan kararlar do¤rultusunda; 27 Ekim 2004 Çarflamba günü saat
12.30’da 12 ilde (Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Bursa, Adana, Eskiflehir, Samsun, Er-
zurum, Sivas, Diyarbak›r, Gaziantep, Edirne) SSK hastaneleri önünde; 2 Kas›m

2004 Sal› günü ise tüm illerde kitlesel bas›n aç›klamalar› yap›ld›.

● 5 Kas›m 2004 tarihinde yap›lan Türkiye-AB Karma ‹stiflare Komitesi Türki-
ye Kanad› toplant›s› yap›ld›. 

● DÖKK, 5 Kas›m 2004 Cuma günü Birleflik Metal-‹fl Sendikas› Genel Merke-

zi’nde topland›.
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● ILO Türkiye Temsilcili¤i taraf›ndan 23-24 Kas›m 2004 tarihlerinde “‹stihdam
Politikalar›nda Sosyal Taraflar›n Rolü” konulu bir panel düzenlendi.

● Yönetim Kurulumuzun 5 Kas›m 2004 tarihli toplant›s›nda al›nan kararla,
bir süredir bofl olan Ege Bölge Temsilcili¤i’ne Genel-‹fl Sendikas› ‹zmir 5 No’lu
fiube Sekreteri Azad Fazla ve Karadeniz Bölge Temsilcili¤i’ne Genel-‹fl Sendi-
kas› 10 No’lu Bölge fiube Baflkan› Ayd›n Çatar atand›.

● 8 Kas›m 2004 tarihinde saat 12.30’da ‹stanbul SSK ‹htiyarl›k Sigortas› önün-
de bir bas›n toplant›s› yap›ld›. “SSK Hastanelerini Koruma Zinciri” oluflturuldu.

● DGB taraf›ndan Almanya Oberursel kentinde “Sosyal Avrupa Vizyonu” bafl-
l›kl› uluslararas› bir konferans düzenlendi. 

● “SSK Hastanelerinin Yönetimine Talibiz!” bafll›¤› alt›nda 8-11 Kas›m 2004
tarihleri aras›nda, ‹stanbul SSK Bölge Müdürlü¤ü önünde koruma zincirleri
oluflturuldu. Emek Platformu Baflkanlar Kurulu’nun ald›¤› kararlar çerçevesin-
de 11 Kas›m 2004 Perflembe günü tüm ülkede kitlesel hastane ziyaretleri
yap›ld›. ‹stanbul’da 11 Kas›m 2004 Perflembe günü saat 12.00’de Vatan Cad-
desi üzerindeki Migros önünde toplan›larak, SSK Vak›f Gureba E¤itim Hasta-
nesi önünde 12.30’da bas›n aç›klamas› yap›ld›. 9 Kas›m 2004 tarihinde Anka-
ra’da kitlesel yürüyüfl yap›ld›. 

● Emek Platformu Teknik Komitesi Kararlar› do¤rultusunda afla¤›daki etkin-
likler gerçeklefltirildi:

• 18 Kas›m 2004 tarihinde EP Baflkanlar Kurulu Üyeleri ve EP bileflenleri
saat 12.30’da D‹SK Ankara Bölge Temsilcili¤i önünde toplanarak Baflba-
kanl›k önüne siyah çelenk b›rakt›. 

• 20 Kas›m 2004 tarihinde Emek Platformu üyesi örgütler Ankara’da mi-
ting düzenledi. 

● Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu toplant›s› 25 Kas›m 2004’te
yap›ld›.

● “Bo¤aziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu” çat›s› alt›nda 26-27 Kas›m
2004 tarihlerinde Bo¤aziçi Üniversitesi’nde uluslararas› bir atölye çal›flmas›
düzenlendi.

● SES ve ATO taraf›ndan 27-28 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda, Petrol-‹fl Anka-
ra fiubesi Konferans Salonu’nda “SSK’n›n Sosyal Güvenlik ve Sa¤l›k Sunumun-
daki Yeri ve Gelece¤i” konulu ortaklafla bir seminer düzenlendi.
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● Emekli-Sen, yasal statüsünü belirleyen yasal düzenlemenin yap›lmas› ta-
leplerini iletmek ve emeklilerin sorunlar›na dikkat çekmek amac›yla topla-
nan imzalar› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›’na ileterek, sorunlar›n› ka-
muoyuna duyurmak amac›yla 30 Kas›m 2004 tarihinde bir eylem düzenledi.

● “Herkes ‹çin Bütün ‹nsan Haklar›” projesi bitifl konferans› 22 Aral›k 2004 ta-
rihinde ‹stanbul’da Dedeman Oteli’nde yap›ld›. 

● SSK hastane ve sa¤l›k kurumlar›n›n Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devri ve Köy Hiz-
metleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lmas›na iliflkin yasa tasar›lar›n›n Meclis
gündemine al›nmas› üzerine durumu de¤erlendiren Emek Platformu Bafl-
kanlar Kurulu’nun karar›yla, 30 Kas›m 2004 tarihinde örgütlü tüm iflyerlerin-
de 12.00-13.00 saatleri aras›nda “Uyar› Eylemi” yap›ld›. Emekliler ve çal›flan-
lar AKP il/ilçe binalar› önlerinde toplanarak iktidar› alk›fllarla protesto etti.

● D‹SK Baflkanlar Kurulu, SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devri ve sos-
yal güvenlik sisteminin tasfiyesine iliflkin geliflmeleri de¤erlendirmek ama-
c›yla 8 Aral›k 2004 tarihinde Lastik-‹fl Genel Merkezi’nde topland›. 

● 14 Aral›k 2004 tarihinde DÖKK, Birleflik Metal-‹fl Sendikas› Genel Merke-
zi’nde topland›.

● 15 Aral›k 2004 tarihinde Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’nda “Kay›t
D›fl› ‹stihdamla Mücadele Projesi” tasla¤›n›n de¤erlendirildi¤i bir toplant› ya-
p›ld›.

● Dev Sa¤l›k-‹fl Sendikas›, sa¤l›k hizmetlerinin tafleronlaflt›r›lmas›na karfl›
tepki göstermek için 16 Aral›k 2004 tarihinde fiiflli Etfal Hastanesi’nde kitle-
sel bas›n aç›klamas› yapt›.

● Abdullah Bafltürk, 21 Aral›k 2004 tarihinde Zincirlikuyu’daki mezar› bafl›n-
da an›ld›.

● 21 Aral›k 2004 tarihinde ‹stanbul, Kocaeli, ‹zmir, Adana, Gaziantep, Edirne,
Samsun, Eskiflehir, Bursa ve Antalya illerinde bölge temsilciliklerimiz taraf›n-
dan, Bölge Çal›flma Müdürlükleri önünde kitlesel bas›n aç›klamalar› yap›ld›.

● Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu toplant›s› 29 Aral›k 2004 ta-
rihinde yap›ld›.

2005
● Ortak yap›lmas› düflünülen özellefltirme konulu sempozyumlar konusun-
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da “Özellefltirme Sempozyumu” Dan›flma Kurulu toplant›s› 13 Ocak 2005 ta-
rihinde yap›ld›.

● Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat›, Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik
Programlar› Merkezi Baflkanl›¤› taraf›ndan düzenlenen, Avrupa Birli¤i E¤itim
ve Gençlik Programlar› Yönlendirme ve ‹zleme Komitesi ile Dan›flma Kuru-
lu’nun Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›ndaki Yönetmeli¤i’nin ilgili maddesi
uyar›nca Dan›flma Kurulu 2. toplant›s› 12 Ocak 2005 tarihinde yap›ld›. 

● 6 Ocak 2005 tarihinde Emek Platformu bileflenlerinin kat›l›m› ile Ankara'da
Sosyal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤› önünde (Genel-‹fl Ankara 1. Bölge Top-
lanma), illerde il müdürlükleri önü ya da hastanelerde, kurumu koruma ve
kollama amaçl› etkinlikler yap›ld›. ‹stanbul'da yap›lan bas›n aç›klamas› SSK
Unkapan› önünde yap›ld›.

● Birleflik Metal-‹fl Sendikas›, Erciyas Boru iflçileri ile dayan›flman›n art›r›lma-
s›, kamuoyunun Erciyas Boru iflçilerinin hakl› direnifli konusunda bilgilendiril-
mesi için 7 Ocak 2005 tarihinde fabrika önünde kitlesel bir bas›n aç›klamas›
yapt›. 

● 8 Ocak 2005 tarihinde SEKA iflçileriyle dayan›flma amac›yla Kocaeli’nde bir
miting düzenlendi. 

● Hükümetin tüm uyar›lara ra¤men “Sosyal Sigortalar Kurumu Sa¤l›k Ku-
rumlar›n›n Sa¤l›k Bakanl›¤›’na Devrine ‹liflkin Kanun Tasar›s›”n› TBMM Genel
Kurulu’ndan geçirmesi üzerine Emek Platformu 29 Ocak 2005’ten itibaren
baflta büyük kentler olmak üzere ülke genelinde bölge toplant›lar› yap›ld›;
halk›m›z ve kamuoyu bilgilendirildi. Bu kapsamda haz›rlanan bildiri, afifl, bro-
flür ve görsel tan›t›m araçlar› tüm ülkede da¤›t›ld›. 16 fiubat 2005 tarihinde
81 ilde “‹ktidar› Genel Uyar› Eylemleri” gerçeklefltirildi.

● Yönetim Kurulumuz, sendikalar›m›z›n yöneticileri ve bölge flube baflkan-
lar› 26 Ocak 2005 tarihinde destek vermek amac›yla SEKA iflçilerini ziyaret
etti.

● ILO 7. Avrupa Bölge Toplant›s› 15-18 fiubat 2005 tarihlerinde Budapeflte’de
yap›ld›.

● Konfederasyonumuzun kurulufl y›ldönümü etkinlikleri çerçevesinde 12
fiubat 2005 Pazar günü çeflitli sanatç›lar›n katk›lar›yla ve tüm geliri Asya’da
meydana gelen deprem ve tsunami felaketi ma¤durlar›na aktar›lmak üzere
Yeflilköy Mydonose Showland Gösteri Merkezi’nde bir konser düzenlendi. 
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● Afla¤›daki tarihlerde Emek Platformu bölge toplant›lar› düzenlendi:

• 5 fiubat 2005, Cumartesi: ‹stanbul Bölge Toplant›s›, Samsun Bölge Top-
lant›s›;
• 6 fiubat 2005, Pazar: ‹zmir Bölge Toplant›s›, Çorlu Bölge Toplant›s›;
• 12 fiubat 2005, Cumartesi: Adana Bölge Toplant›s›;
• 13 fiubat 2005, Pazar: Diyarbak›r Bölge Toplant›s›.

● 27 Ocak 2005 tarihinde Konfederasyonumuz ve sendikalar›m›z›n yönetici-
leri destek vermek için SEKA iflçilerini ziyaret etti. 

● Emek Platformu ‹stanbul Bölge Toplant›lar› afla¤›daki tarih ve adreslerde

yap›ld›:

Anadolu Yakas› Toplant›s›
5 fiubat 2005, Petrol-‹fl Sendikas› Genel Merkezi Toplant› Salonu

Avrupa Yakas› Toplant›s›
5 fiubat 2005, Kad›rga Kültür Merkezi

● Konfederasyonumuzun da içinde bulundu¤u “‹nsanl›k için küresel kad›n
flart›” Dünya Kad›n Yürüyüflü çal›flmalar› ve 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü kut-
lamalar› organizasyonlar›n› planlamak için 9 fiubat 2005 tarihinde D‹SK Genel
Merkezi’nde toplant› yap›ld›. 

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Çal›flma Genel Müdürlü¤ü TAIEX Ofi-
si taraf›ndan 28 fiubat-1 Mart 2005 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da “Çal›flanlar›
Bilgilendirme ve ‹stiflare” konulu konferans düzenlendi. 

● D‹SK Kad›n Komisyonu oluflumu ve çal›flma ilkeleri, Dünya Kad›n Yürüyü-
flü ve 8 Mart Kutlamalar›n› görüflmek üzere 18 fiubat 2005 tarihinde D‹SK Ge-
nel Merkezi’nde toplant› yap›ld›.

● Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu Devlet Memurlar› Kanunu ve
‹fl Kanunu De¤iflikli¤i Alt Komisyonu toplant›s›15 fiubat 2005 tarihinde yap›ld›.

● Emek Platformu Baflkanlar Kurulu Kararlar› do¤rultusunda 16 fiubat 2005,

Çarflamba günü saat 12.30’da Unkapan› Tekel Önü ve D‹SK Genel-‹fl 2 Nolu
Bölge fiubesi önünde toplanarak 13.00’te Saraçhane Meydan›nda kitlesel ba-
s›n aç›klamas› yap›ld›.

● 23 fiubat 2005 tarihinde sendikalar›m›z›n Hukuk Daire Baflkanlar› ve hu-

kukçular›n›n kat›l›m›yla bir toplant› yap›ld›.
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● D‹SK, Türk-‹fl, Hak-‹fl, KESK, TMMOB, TDB, TEB, TTB, TVHB, TÜRMOB, ‹stanbul
Barosu öncülü¤ünde Irak ‹flgali’nin 2. y›l›nda 19 Mart 2005 Cumartesi günü ‹s-
tanbul Kad›köy Meydan›nda düzenlenen mitingle ilgili 19 fiubat 2005 Cumar-
tesi günü ‹stanbul TMMOB Makine Mühendisleri Odas›nda düzenleyici örgüt-
lerin genel baflkanlar›n›n kat›laca¤› bir bas›n toplant›s› yap›ld›.

● 9. Tüketici Konseyi 21-22 Mart 2005 tarihlerinde Ankara’da topland›.

● 8 Mart 2005, Sal› Dünya Kad›nlar Günü Kutlamalar› yap›ld›:

‹stanbul 
11:20 Taksim Oleyis Sendikas› toplanma
12:30 Taksim/ Kad›n fiart› Deklarasyonu 
14:00 D‹SK Kad›n Etkinli¤i/Oleyis ‹st. fib. Taksim 

Ankara
14:00 D‹SK Kad›n Etkinli¤i /Genel-‹fl Sendikas› Genel Merkezi 

● Konfederasyonumuz SEKA iflçilerinin bafllatt›¤› direnifl nedeniyle 4 Mart
2005 tarihinde gerçeklefltirilecek bir günlük iflyerini terk etmeme eylemine
destek verdi.

● DÖKK, 9 Mart 2005 tarihinde 19 Mart Irak ‹flgalinin 2. y›l›nda Küresel Eylem
Günü ve 1 May›s 2005 kutlamalar›n› görüflmek üzere D‹SK Genel Merkezi’nde
topland›.

● “Irak ‹flgalinin 2. Y›l›nda 19 Mart Küresel Eylem Günü” mitingi 19 Mart 2005,
Cumartesi günü Kad›köy Meydan›’nda yap›ld›.

● 25 Mart 2005 tarihinde yap›lan Ekonomik Sosyal Konsey Toplant›s›na Ge-
nel Baflkan Süleyman Çelebi, Genel Sekreter Musa Çam, Genel Baflkan Yar-
d›mc›s› Mahmut Seren kat›ld›. 

● ÇSGB Çal›flma Genel Müdürlü¤ü, Hollanda Hükümeti ile MATRA Program›
çerçevesinde yürüttü¤ü çal›flmalar›n bir parças› olarak 23-24 Mart 2005 ta-
rihlerinde Ankara’da bir konferans düzenledi. 

● D‹SK 1 May›s Merkez Komitesi, 31 Mart 2005 tarihinde D‹SK Genel Merke-
zi’nde topland›. 

● D‹SK AB Müzakere Süreci Çal›flma Grubu toplant›s› 8 Nisan 2005 tarihinde
D‹SK Genel Merkezi’nde yap›ld›.

● 1 May›s 2005 kutlamalar›na iliflkin çal›flmalar› görüflmek üzere 1 Nisan
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2005 tarihinde TÜRK-‹fi, HAK-‹fi, KESK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, TMMOB, TTB
temsilcileriyle D‹SK Genel Merkezi’nde toplant› yap›ld›.

● ILO taraf›ndan yürütülen, Avrupa Birli¤i’nde çal›flma ve istihdam koflullar›
ile ilgili projenin sonuçlar› ILO ve Avrupa Komisyonu taraf›ndan 14-15 Nisan
2005 tarihlerinde Brüksel’de ortaklafla düzenlenen bir konferansta tart›fl›ld›.

● D‹SK Baflkanlar Kurulu 8 Nisan 2005 tarihinde 1 May›s 2005 Etkinlikleri ve
“Ayd›nlar Solun Gelece¤ini Tart›fl›yor” adl› D‹SK Konferans›n› görüflmek üzere
D‹SK Genel Merkezi’nde topland›. 

● Konfederasyonumuz üyesi Emekli-Sen, kamuoyunda TÜFE farklar› diye bi-
linen, emeklilerin alacaklar›n›n ödenmesi ile ilgili olarak 7 Nisan 2005 tarihin-
de Ankara’da SSK Baflkanl›¤› önünde, flubelerinin bulundu¤u illerde ise, SSK
Bölge Müdürlükleri önünde bas›n aç›klamas› yapt›.

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan, üyesi bulundu¤umuz Tür-
kiye ‹fl Kurumu Genel Kurulu’nun II. toplant›s›nda al›nan kararlar›n izlenebil-
mesi için, bu kararlar do¤rultusunda kamu kurum ve kurulufllar›nca ve sos-
yal taraflarca gerçeklefltirilen ve devam eden çal›flmalar hakk›nda görüflme-
lerde bulunmak üzere 19 Nisan 2005 tarihinde bir toplant› yap›ld›.

● Yunanistan Genel Emek Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Kamu Gö-
revlileri Konfederasyonu’nun (ADDY) kurdu¤u Genel Emek Enstitüsü taraf›n-
dan 11-12 Nisan 2005 tarihlerinde Atina’da Avrupa ‹fl Konseyleri konulu bir
konferans düzenlendi.

● Türkiye ‹fl Kurumu Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan, ‹stihdam Teflvik Tedbirle-
ri (‹TT) topluluk program› 2005 y›l› çal›flma program› kapsam›nda 20 Nisan
2005 tarihinde Brüksel’de “Aktif Yafllanma için Kapsaml› Stratejiler” konulu
seminer düzenlendi.

● ETUC taraf›ndan, 21-22 Nisan 2005 tarihlerinde Sofya’da “Avrupa’da ve
aday ülkelerde, bireysel ve kolektif uyuflmazl›klar›n hukuki ve ekstra-huku-
ki yollardan çözümü ve önlenmesi” konulu bir konferans düzenlendi.

● G›da-‹fl Sendikas› 16 Nisan 2005, Cumartesi günü Rosa Luksemburg Vakf› des-
te¤iyle hayata geçirdi¤i “Türkiye’de Sendikalar ve Demokratikleflme Sorunlar›”
isimli projenin ve bu proje kapsam›nda yay›na bafllayan web sitesinin tan›t›m› için
Nippon Otel’de bir kokteyl ve 17 Nisan 2005 Pazar günü fiiflli Kültür Merkezi’n d e
“Türkiye-Avrupa Birli¤i ‹liflkileri Ça¤dafllaflma m›, Ba¤›ml›l›k m›?” konulu bir panel
düzenledi. Panel’e Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi konuflmac› olarak kat›ld›. 
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● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdür-
lü¤ü’nce 4-10 May›s 2005 tarihleri aras›nda düzenlenen “19. ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤i Haftas›” etkinliklerinin 4 May›s 2005 tarihinde yap›lan aç›l›fl törenine
Genel Sekreterimiz Musa Çam kat›ld›. 

● D‹SK 1 May›s Merkez Komitesi 13 Nisan 2005 tarihinde Genel-‹fl Sendikas›
3 No’lu Bölge fiube’de topland›. 

● Türk Tabipler Birli¤i Merkez Konseyi; “‹nsanca yaflanacak bir Türkiye için”
21 Nisan 2005 tarihinde (acil hizmetler ile çocuklar›n, hamilelerin, diyaliz has-
talar›n›n, yo¤un bak›m hastalar›n›n ve kanserli hastalar›n acil olmasa bile her
türlü t›bb› tedavisi aksat›lmamak kayd›yla) Türkiye çap›nda sa¤l›k hizmeti
sunmama eylemi yapt›. Konfederasyonumuzda bu eyleme destek verdi. 

● 24-25 May›s 2005 tarihinde Rotterdam’da yap›lan FNV Kongresine Genel
Sekreterimiz Musa Çam kat›ld›.

● 1 May›s Tertip Komitesi 26 Nisan 2005 tarihinde 1 May›s flehitlerini and›:

10:30 Türk-‹fl ‹stanbul Bölge’de toplan›ld›. 
11:00 Kazanc› Yokuflu Anma/Taksim 
12:00 fiiflhane Anma/Bar›fl An›t› 

13:00 Kad›köy Anma/Belediye Otopark›

● 1 May›s 2005 kutlamalar› Kad›köy meydan›nda yap›ld›. 

● 93. ILO Genel Konferans› 30 May›s-16 Haziran 2005 tarihleri aras›nda top-
land›.

● D‹SK 1 May›s Merkez Komitesi 26 Nisan 2005 tarihinde Birleflik Metal-‹fl
Sendikas› Genel Merkezi’nde topland›. 

● KESK taraf›ndan 6 May›s 2005 tarihinde Ankara’da yap›lan “Uluslararas›
Sözleflmeler Ba¤lam›nda Türkiye’de Çal›flma Yaflam›n›n Demokratikleflmesi”
konulu sempozyuma Konfederasyonumuz ad›na Genel Baflkan Yard›mc›m›z
ve Genel-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Mahmut Seren kat›ld›.

● “19. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Haftas›” etkinlikleri çerçevesinde Çal›flma Ba-
kanl›¤› taraf›ndan Ankara’da “AB Müzakere Sürecinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i”,
“‹flyerinde Fiziksel ve Kimyasal Etkenler-Yeni Düzenlemeler ve Uygulamalar”,
“‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inde CE ‹flareti” konulu paneller düzenlendi. 

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdür-
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lü¤ü taraf›ndan 6 May›s 2005 tarihinde yap›lan I. Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli-
¤i Konseyi toplant›s› düzenlendi.

● Dünya Kad›n Yürüyüflü Türkiye Program› etkinlikleri yap›ld›:

9 May›s 2005, Pazartesi 
12:00 Haydarpafla Gar›’nda Bas›n Aç›klamas› 
14:00 Türkiye Toplant›s› (E¤itim-Sen 2 No’lu fiube/Kad›köy)

10 May›s 2005, Sal›
11:00 Üsküdar ve Kabatafl/K›z Kulesi’ne gidifl
15:00 Atatürk Kültür Merkezi önünden Dolmabahçe’ye yürüyüfl
16:00 fienlik (Dolmabahçe)

● 23-25 May›s 2005 tarihlerinde Sofya’da yap›lan ETUF-TCL 4. Ola¤an Genel
Kuruluna Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi kat›ld›.

● ‹ngiltere Sendikalar Kongresi (TUC) ve ‹ngiltere Ekonomik Politikalar Direk-
törlü¤ü, D›fl ‹liflkiler ve ‹ngiliz Milletler Toplulu¤u Bakanl›¤› iflbirli¤iyle 1-3 Ha-
ziran 2005 tarihlerinde West Sussex’te “Küreselleflme, geliflmekte olan ülke-
ler ve sendikalar›n rolü” bafll›kl› bir konferans düzenlendi. 

● 1-4 Haziran 2005 tarihlerinde Madrid’de yap›lan UGT’nin 39. Ola¤an Kon-
gresi’ne Adnan Serdaro¤lu kat›ld›.

● 15-16 Haziran Büyük Direniflinin 35. y›l› nedeniyle bafllat›lan “15-16 Hazi-
ran’›n 35. Y›l›nda Yine Sendikal Haklar Yürüyüflü” ad› alt›nda yürütülen, 13-
17 Haziran tarihlerinde gerçekleflen kampanya kapsam›nda Kocaeli-Kartal
yürüyüflü ile ilgili karfl›lamalar ve u¤urlamalar›n, iflyerleri karfl›lamalar›n›n
planlanmas› için DÖKK toplant›s› 6 Haziran 2005 Pazartesi günü D‹SK Genel
Merkezi’nde yap›ld›.

● 17-18 Haziran 2005 tarihlerinde Türkiye –AB Sendikal Koordinasyon Ko-
misyonu taraf›ndan ‹stanbul’da Taksim Point Oteli’nde “‹flyerinde ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i konusunda iflçilerin temsil, bilgilendirilme ve dan›fl›lma haklar›n›n
örgütlenmesi ve hayat geçirilmesi” konulu bir konferans düzenlendi.

● 15-16 Haziran’›n 35. y›l›nda, Kocaeli-Kartal aras›nda “Sendikal Hak ve Öz-
gürlükler Yürüyüflü” 13-16 Haziran 2005 tarihleri aras›nda yap›ld›.

● D‹SK Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu 21 Haziran 2005 tarihinde; Geniflletil-
mifl Baflkanlar Kurulu’nun tarihinin görüflülüp karara ba¤lanmas›, ertelenen
27-29 May›s 2005 Ören Konferans› için yeni tarihin belirlenmesi ve 12 Ey-
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lül’ün 25. y›l› nedeniyle yap›lacak etkinliklerin planlanmas›n›n görüflülmesi
gündem maddeleriyle D‹SK Genel Merkezi’nde topland›. 

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ve Kurulufllar› ile yap›lan bölgesel
toplant›lar›n sonuçlar›n›n de¤erlendirildi¤i, 8 Temmuz 2005 tarihinde Anka-
ra’da yap›lan ve Çal›flma Bakan› ile merkez ve taflra teflkilat› yöneticilerinin
kat›ld›¤› koordinasyon toplant›s›na Genel Sekreterimiz Musa Çam kat›ld›.

● Irak Dünya Mahkemesi ‹stanbul Platformu 24-26 Haziran 2005 tarihlerin-
de ‹stanbul’da gerçeklefltirildi.

● D‹SK Baflkanlar Kurulu Genel-‹fl Sendikas›’na yap›lan sald›r›lar›n görüflülme-
si için 5 Temmuz 2005 tarihinde Genel-‹fl Sendikas› Genel Merkezi’nde acil
olarak topland›. 

● 5 Temmuz 2005 tarihli D‹SK Baflkanlar Kurulu Toplant›s› Kararlar› 8 Tem-
muz 2005 tarihinde saat 12.00’de tüm iflyerlerinde iflyeri temsilcileri taraf›n-
dan okundu. 

● Türkiye-AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu taraf›ndan 12-13 Tem-
muz 2005 tarihlerinde Kadadokya’da ISCOS Metal, Kimya ve Lastik Sektör-
lerinde, Türkiye'deki Avrupal› ‹flletmelerde iflçilerin bilgilendirilmesi ve iflçi-
lere dan›fl›lmas› alan›nda Türkiyeli iflçilerin Desteklenmesi E¤itim Semineri
d ü z e n l e n d i .

● Konfederasyonumuzun kurucular›ndan ve ‹lk Genel Baflkan›, T. Maden-‹fl
Sendikas› Genel Baflkan› Kemal Türkler, katlediliflinin 25. y›l›nda 22 Temmuz
2005 Cuma günü Topkap› Mezarl›¤›’nda mezar› bafl›nda an›ld›. 

● Konfederasyonumuz üyesi ‹lerici Deri-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Kenan
Budak katlediliflinin 24. y›l›nda 25 Temmuz 2005 Pazartesi günü Silivrikap›
Mezarl›¤›’nda mezar› bafl›nda an›ld›. 

● 23 A¤ustos 2005 tarihinde yap›lan Hukuk Dairesi toplant›s›nda 2821 ve
2822 say›l› yasa de¤ifliklikleri görüflüldü.

● D‹SK eski Genel Baflkan Vekili ve Genel-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› ‹smail
Hakk› Önal, ölümünün 3. y›l›nda Karfl›yaka Mezarl›¤›’ndaki mezar› bafl›nda
an›ld›. 

● NSZZ Solidarnosc’un (Polonya ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu) 30 A¤ustos
2005 tarihinde yap›lan 18. Ulusal Delegeler toplant›s› ve NSZZ 25. y›l› kutla-
mas›na Genel Baflkan Yard›mc›m›z Mahmut Seren kat›ld›. 

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:14 PM  Page 194



DiSK 13. GENEL KURUL ÇALIfiMA RAPORU 195

● ETUC taraf›ndan 4-6 Eylül 2005 tarihinde ‹talya’n›n Lecce kentinde “Toplu
Pazarl›k Koordinasyonu” konulu ETUC yaz semineri düzenlendi. 

● Konfederasyonumuz üyesi Nakliyat-‹fl Sendikas›nda örgütlenme sürecin-
de iflten ç›kar›lan Coca Cola iflçileriyle dayan›flma amac›yla 13 A¤ustos 2005
tarihinde Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi Taksim Gezi Park›’nda bir bas›n
aç›klamas› yaparak “Coca cola içmeme” ve gençlere yönelik “ROCK’N COKE”
festivaline kat›lmama kampanyas› bafllatt›.

● Konfederasyonumuz ‹stanbul Temsilciler Kurulu, “12 Eylül ve Çal›flma Ha-
yat›” gündemiyle 12 Eylül 2005 Pazartesi günü saat 13.00’te Taksim Hill
Otel’de topland›. 

● 12 Eylül 2005 tarihinde 12 Eylül'ün 25. y›l› nedeniyle Taksim Meydan› Oto-
büs duraklar›nda ve D‹SK Bölge Temsilciliklerinde bas›n aç›klamalar› yap›ld›.

● Konfederasyonumuz üyesi Nakliyat-‹fl Sendikas›na üye olduklar› için iflten
at›lan Coca Cola iflçileriyle dayan›flma amac›yla Coca Cola tüketilmemesine
yönelik afifller haz›rlanarak sendika merkezlerimize ve bölgelere gönderildi.
Bu afifller iflyerlerine da¤›t›ld›. Ve üyelerimiz ö¤len paydoslar›nda konuyla il-
gili bilgilendirildi. Bölge Temsilcilerimiz taraf›ndan 24 A¤ustos 2005 tarihinde
bölgelerde bas›n aç›klamalar› yap›ld›. Nakliyat-‹fl Sendikas› taraf›ndan ‹stan-
bul’da Taksim bölgesinde standlar kurularak Cola Cola tüketilmemesine yö-
nelik imzalar toplanarak “Rock’n Coke” festivaline kat›l›nmamas› için çal›fl-
malar yap›ld›. 27-28 A¤ustos 2005 tarihlerinde ‹stanbul’da yap›lan “Bar›fla-
rock” festivalinde stand aç›larak Coca Cola direnifli gündeme tafl›nd›. 

● DÖKK 5 Eylül 2005 tarihinde “25. y›l›nda 12 Eylül” gündemiyle Konfederas-
yonumuz Genel Merkezi’nde topland›.

● 9-10 Eylül 2005 tarihlerinde 78’liler Giriflimi taraf›ndan ‹stanbul Bilgi Üni-
versitesi Dolapdere Yerleflkesinde “Ayd›nl›k Bir Eylül Sabah›na Uyanmak ‹çin”
konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyuma Genel Sekreterimiz Musa
Çam kat›ld›.

● Türkiye’den D‹SK, HAK-‹fi ve KESK, Yunanistan’dan GSEE ve ADEDY, K›br›s’tan
PEO, DEV-‹fi, SEK, TURK-SEN, PASYDY ve KTAMS taraf›ndan, 16-18 Eylül 2005 ta-
rihleri aras›nda ‹stanbul Metro Park Otel’de ortak bir konferans düzenlendi. 

● USS’nin (‹sviçre Sendikalar Birli¤i) kuruluflunun 125. y›l› sebebiyle 5 Kas›m
2005 tarihinde düzenlenen ola¤anüstü kongresine Genel Sekreterimiz Musa
Çam kat›ld›.
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● 7 Ekim 2005 tarihinde TÜS‹AD’da yap›lan toplant›da, Finlandiya’dan gelen
bir heyetle TÜS‹AD Yöneticileri, D‹SK, Türk-‹fl ve T‹SK Genel Sekreterleri bira-
raya geldi. Avrupa Birli¤i ve Türkiye ekonomisi konular›nda görüflme yap›ld›.
Toplant›ya Genel Sekreterimiz Musa Çam kat›ld›. 

● Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu taraf›ndan 5 Ekim 2005 tarihin-
de Ankara’da “AB ve Aday Ülkeler aras›nda Sivil Toplum Diyalo¤u” konulu bir
toplant› düzenlendi.

● 27-29 Ekim 2005 tarihlerinde ETUC taraf›ndan Brüksel’de Ulusal Uyum Ko-
misyonlar› düzenlendi.

● 9 Eylül 2005 tarihinde Devlet Bakan› Ali Babacan ile yap›lan, Avrupa Birli¤i
Üyelik Müzakereleri ile ilgili “Sivil Toplum Zirvesi”ne Süleyman Çelebi kat›ld›. 

● Konfederasyonumuza üye Emekli-Sen, 30 Eylül 2005 tarihinde “Hükümeti
sendikam›zla toplu sözleflme masas›na ça¤›r›yoruz” ad› alt›nda Çal›flma Ba-
kanl›¤›’na toplu sözleflme tasla¤› vermek için bir yürüyüfl düzenledi. Yürüyü-
fle Ankara’da bulunan sendikalar›m›z da destek verdi.

● “Türkiye’de Ekonomik ve Siyasal Geliflmeler ve Solun Gelece¤i” konulu
toplant› ve D‹SK Baflkanlar Kurulu toplant›s› 13-16 Ekim 2005 tarihlerinde Bo-
lu Koru Hotel’de yap›ld›.

● Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanun Tasar›lar›na son durumu-
na iliflkin 12 Ekim 2005 tarihinde Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’nda
bir toplant› düzenlendi.

● Konfederasyonumuzun da organizasyonu içinde bulundu¤u “Dünya Kad›n
Yürüyüflü’nün” finali 17 Ekim 2005 tarihinde Kad›köy Et Bal›k Kurumu önün-
den Kad›köy Meydan›’na yürünerek yap›lan bir bas›n aç›klamas›yla sona erdi.

● 26 Ekim 2005 tarihinde 12. Genel Kurul Yönlendirici Belge Komisyonu D‹SK
Genel Merkezi’nde topland›.

● 14-15 Kas›m 2005 tarihlerinde D‹SK Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu Bolu
Koru Otel’de yap›ld›. 

● Türk Tabipler Birli¤i Merkez Konseyi taraf›ndan ‹stanbul Üniversitesi T›p
Fakültesi Gö¤üs Cerrahisi Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Göksel Kalayc›’n›n
u¤rad›¤› silahl› sald›r› sonucu yaflam›n› yitirmesi nedeniyle, Say›n Kalayc›’y›
anmak, fliddeti ortadan kald›rmak ve “Nereye Gidiyoruz” konusunu düflün-
meye davet etmek için 15 Kas›m 2005 tarihinde bir eylem düzenlendi. ‹l ge-
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nelinde gerçeklefltirilen eylemlere Konfederasyonumuz da kat›l›m sa¤laya-
rak destek verdi. 

● D‹SK ve Friedrich Ebert Stiftung iflbirli¤i ile 29 Kas›m 2005 tarihinde Arma-
da Otel’de “AB Sendikal Çal›flmalar; Problemler, F›rsatlar ve Türkiye’ye yans›-
malar›” konulu bir Yuvarlak Masa Toplant›s› gerçeklefltirildi. 

● Yönetim Kurulumuzun karar›yla 10 Aral›k 2005 tarihinde ‹stanbul Dede-
man Oteli’nde ülkemizin önde gelen Akademisyenleri, Siyasetçileri, Gazete-
cileri, Yazar ve Sanatç›lar›, Sendika ve Meslek Odalar› Temsilcileri, Demokra-
tik Kitle Örgütleri Temsilcileri ve D‹SK Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu Üyeleri-
nin kat›l›m›yla “Solda Yenilenme” toplant›s› düzenlendi.

● DÖKK, 13 Aral›k 2005 tarihinde Aral›k 2005-Haziran 2006 Çal›flma Program›
Etkinliklerinin Planlanmas› amac›yla Konfederasyonumuz Genel Merkezi’nde
topland›.

● D‹SK, KESK, TMMOB, TTB, TDB taraf›ndan 17 Aral›k 2005 tarihinde Ankara’da
“Demokratik Türkiye Halk ‹çin Bütçe” mitingi yap›ld›.

2006
● DÖKK; Sosyal Güvenlik, K›dem Tazminat›, 2821-2822 say›l› yasalarda de¤i-
fliklik ile ilgili taleplerimiz konular›nda bir kampanya düzenlenerek örgütü-
müzün öncelikle broflür, afifl, D‹SK’in Sesi vb. araçlarla bilgilendirilmesi ve ifl-
yeri, temsilciler kurulu vb. yerel etkinliklerini planlamak amac›yla 19 Ocak
2006 tarihinde Konfederasyonumuz Genel Merkezi’nde topland›. 

● 21 Ocak 2006 tarihinde ‹stanbul’da Petrol-‹fl Sendikas› Genel Merkezi’nde
Emek Platformu ‹stanbul Bileflenlerinin kat›l›m›yla “Sosyal Güvenlik Refor-
mu” ve “Genel Sa¤l›k Sigortas›” konular›nda bir bilgilendirme ve de¤erlendir-
me toplant›s› yap›ld›. Toplant›ya ‹stanbul’daki sendikalar›m›z›n flube yöneti-
cileri ve temsilcileri kat›ld›. 

● D‹SK, KESK, TÜRK-‹fi, TMMOB, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Eczac›lar Oda-
s›, ‹stanbul Difl Hekimleri Odas› ve ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›’n›n ka-
t›l›m›yla TBMM gündeminde bulunan “Sosyal Güvenlik” ve “Genel Sa¤l›k Si-
gortas›” yasa tasar›lar›na karfl› “Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Hakk›” tale-
biyle 18 Ocak 2006 tarihinde ‹stanbul Galatasaray Lisesi önünde kitlesel ba-
s›n aç›klamas› yap›ld› ve bildiri da¤›t›ld›.

● Emek Platformu Baflkanlar Kurulu 18 Ocak 2006 tarihinde toplanarak “Sos-
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yal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanun Tasar›s›”nda Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›nca yap›lan çal›flmalar ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanu-
nu” tasar›s›n› de¤erlendirdi. 

● 11 fiubat 2006 tarihinde Kocaeli’nde yap›lmas› planlanan “Sendikal Hak ve
Özgürlükler, Sosyal Adalet ve Demokratik Türkiye, Yoksullu¤a, Adaletsizli¤e
Hay›r” mitingi 19 fiubat 2006 tarihinde yap›ld›. Miting öncesi haz›rl›klar›n gö-
rüflülmesi amac›yla 25 Ocak 2006 tarihinde ‹stanbul, Kocaeli-Sakarya, Trak-
ya, Marmara-Eskiflehir fiube Baflkanlar›yla toplant›lar yap›ld›.

● 1 fiubat 1979 y›l›nda öldürülen Abdi ‹pekçi, 1 fiubat 2006 tarihinde Zincir-
likuyu Mezarl›¤›’ndaki mezar› bafl›nda an›ld›. Ayr›ca “Sürekli Ayd›nl›k için 1
Dakika Karanl›k” eyleminin an›s›na Hadi Çaman Tiyatrosu’nda toplan›ld›. Ve
Abdi ‹pekçi’nin an›t›na gidilerek karanfiller b›rak›ld›.

● ‹stanbul’da Konfederasyonumuzun da içinde bulundu¤u, Türk-‹fl, KESK,
TMMOB, TTB, Difl Hekimleri Odas› ve ‹stanbul Eczac›lar Odas› taraf›ndan yürü-
tülen “Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek” kampanyas› çerçevesinde 1 fiubat
2006 tarihinde Cerrahpafla T›p Fakültesi’nde, 4 fiubat 2006 tarihinde Kad›köy
‹skele Meydan›’nda bas›n aç›klamalar› yap›ld›.

● TBMM Komisyonlar›nda görüflülmekte olan, Sosyal Güvenlik Kurumu Tefl-
kilat› Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›lar› ile
ilgili olarak Emek Platformu’nu oluflturan örgütlerin baflkan ve yönetim ku-
rulu üyeleri 7 fiubat 2006 tarihinde partilerin grup baflkanl›klar› ziyaret edil-
di ve bas›n aç›klamas› yap›ld›.

● 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü nedeniyle 5 Mart 2006 tarihinde Kad›köy’de
Emek ve Meslek Örgütleri ile Siyasi Partilerin Kad›n Komisyonlar› taraf›ndan
bir miting düzenlendi.

● D‹SK Baflkanlar Kurulu 17 Mart 2006 tarihinde “19 fiubat Kocaeli mitinginin
de¤erlendirilmesi, 1 May›s haz›rl›klar›n›n görüflülmesi, “Sosyal Güvenlik” Re-
ferandumu’nun görüflülmesi, 2821 ve 2822 say›l› yasalar›n görüflülmesi ama-
c›yla Konfederasyonumuz Genel Merkezi’nde topland›.

● Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›’n›n Meclis’te görü-
flülmesine iliflkin yürütmüfl oldu¤umuz genel kampanya çerçevesinde D‹SK,
KESK, TTB taraf›ndan 27 Mart-1 Nisan 2006 tarihleri aras›nda yap›lacak olan
Referandum kampanyas› çal›flmalar›n› organize etmek için sendikalar›m›z›n
örgütlenme daire baflkanlar›yla 21 Mart 2006 tarihinde ve ‹stanbul’daki ça-
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l›flmalar› gözden geçirmek üzere, Bölge ve fiube Baflkanlar› ile iflyeri Bafl
Temsilcilerinin kat›l›m›yla 24 Mart 2006 tarihinde Konfederasyonumuz Genel
Merkezi’nde toplant›lar yap›ld›.

● “Sosyal Güvenlik Referandumu” kampanyas› çal›flmalar› 27 Mart 2006 ta-
rihinde Taksim PTT önünde yap›lan bas›n aç›klamas› ve oy verme ifllemi ile
bafllad›.

● DÖKK, 1 May›s 2006 kutlamalar›n› görüflmek üzere 4 Nisan 2006 tarihinde
Konfederasyonumuz Genel Merkezi’nde topland›.

● 1 May›s 2006 ‹stanbul kutlamalar›n›n planlanmas› için dört konfederasyo-
nun temsilcileriyle 31 Mart 2006 tarihinde Konfederasyonumuz Genel Mer-
kezi’nde toplant› yap›ld›. 

● ETUC taraf›ndan 4 Nisan 2006 tarihinde Fransa’da yap›lacak genel greve
destek verilmesi amac›yla 4 Nisan 2006 tarihinde Frans›z Konsoloslu¤u
önünde bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.

● Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›lar›n›n Mecliste gö-
rüflülmesi nedeniyle D‹SK, KESK, TTB ve TMMOB daha önce bafllat›lan kam-
panyaya destek veren di¤er örgütlerin de kat›l›m›yla 8 Nisan 2006 tarihinde
Ça¤layan Meydan›’ndan AKP ‹l Binas›na yürüdü.

● 1 May›s 2006 ‹stanbul kutlamalar›na iliflkin dört konfederasyonun temsil-
cileriyle 7 Nisan 2006 tarihinde Konfederasyonumuz Genel Merkezi’nde top-
lant› yap›ld›.

● Bak›rköy 2. ‹fl Mahkemesi’nin, Konfederasyonumuz üyesi G›da-‹fl Sendika-
s›’n›n bir k›s›m Yönetim Kurulu Üyelerinin 10 y›ll›k fiili çal›flma sürelerinin bu-
lunmad›¤› gerekçesiyle kapatma karar› almas› nedeniyle; Anayasa, yasa ve
uluslararas› sözleflme hükümlerine ayk›r› bu kapatma karar›n›n protesto
edilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amac›yla 14 Nisan 2006 tarihinde
Konfederasyonumuz Genel Merkezi’nde bas›n toplant›s› yap›ld› 

● 2821 ve 2822 say›l› yasalarda yap›lmas› düflünülen de¤iflikliklerle ilgili Hu-
kuk ve Toplu Sözleflme Dairesi Uzmanlar› toplant›s› 18 Nisan 2006 tarihinde
Konfederasyonumuz Genel Merkezi’nde yap›ld›.

● 1 May›s 2006 kutlamalar›na iliflkin çal›flmalar› görüflmek üzere Siyasi Par-
tiler, DKÖ’ler ve Dergi çevreleriyle 14 Nisan 2006 tarihinde Konfederasyonu-
muz Genel Merkezi’nde ortak bir toplant› yap›ld›.
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● D‹SK, KESK, TTB ve TMMOB taraf›ndan Sosyal Güvenlik Yasa Tasar›s›na ilifl-
kin yürütülen Kampanya çerçevesinde 18 Nisan 2006 tarihinde Ankara’da
TBMM önünde eylem yap›ld›.

● 1 May›s birlik, mücadele ve dayan›flma günü baflta ‹stanbul olmak üzere
temsilcili¤imizin bulundu¤u illerde yap›lan miting ve bas›n aç›klamalar›yla
kutland›.

● Demokratik Kitle Örgütlerinin kat›l›m›yla, Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik
sald›r›lar 17 May›s 2006 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi önünde protesto edildi.

● SSGSS Yasa Tasar›s›n›n Mecliste görüflülmeye bafllad›¤› 30 May›s 2006 ta-
rihinde 30 dakikal›k genel uyar› eylemleri gerçeklefltirildi ve iflyerlerinde bil-
diriler okundu. 31 May›s 2006 tarihinde TBMM önünde eylem yap›ld›.

● Birleflik Metal-‹fl Sendikas›’n›n örgütlü oldu¤u Tuzla’da kurulu M‹TO YAPI
MALZEMELER‹ San. ve Tic. Afi’de örgütlenme nedeniyle iflten ç›kar›lan iflçilere
destek vermek amac›yla 13 Haziran 2006 tarihinde iflyeri önünde bas›n aç›k-
lamas› yap›ld›.

● 12 Haziran 2006 tarihinde, ILO Türkiye Temsilcili¤i’nde 2821-2822 say›l› ya-
salarda hiçbir de¤ifliklik yap›lmamas› nedeniyle iflyerlerinde meydana gelen
yo¤un iflten at›lmalar› bir kez daha ILO gündemine tafl›mak ve kamuoyunu
bu konuda bilgilendirmek amac›yla etkinlik yap›ld›:

15 Haziran 2006 ‹stanbul
Ba¤c›lar Belediyesi karfl›s›nda toplan›larak, sendikalar›m›z›n kitlesel kat›l›-
m› ile yürüyüfl ve konuflmalar yap›ld›. Grev karar› belediyeye as›ld›. Bura-
dan kitlesel olarak kortej oluflturularak Bahçelievler Belediyesi’ne gidildi.
Belediye önünde konuflmalar yap›larak grev karar› as›ld›.

15 Haziran 2006 Ankara
Madenci An›t› önünde bas›n aç›klamas› yap›ld›.

15 Haziran 2006 Gaziantep
Direniflte olan NUMAfi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi iflyeri önünde toplan›-
larak Atatürk Bulvar›’na yürüyerek gidildi ve bas›n aç›klamas› yap›ld›.

● Özgürlük ve Dayan›flma Partisi taraf›ndan sürdürülen “Birlikte Yaflam› Sa-
vunal›m Kampanyas›” çerçevesinde 25 Haziran 2006 tarihinde Kad›köy Mey-
dan›’nda bir miting düzenlendi. Mitinge Konfederasyonumuz da destek verdi.

● 11 Haziran 2006 tarihinde tutuklanan Limter-‹fl Sendikas› Genel Baflkan›
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Cem Dinç ve Sendika E¤itim Uzman› Kamber Sayg›l›’n›n ilk duruflmas› 20
Temmuz 2006 tarihinde Tuzla Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›ld›. Duruflma-
ya dayan›flma amac›yla yönetim kurulu üyelerimiz ve sendikalar›m›z›n yö-
neticileri kat›ld›.

● Konfederasyonumuzun kurucular›ndan ve ilk Genel Baflkan›, T. Maden-‹fl
Sendikas› Genel Baflkan› Kemal Türkler, katlediliflinin 26. y›l›nda 22 Temmuz
2006 Cumartesi günü mezar› bafl›nda yap›lan törenle an›ld›. Ayr›ca Gönen
Kemal Türkler E¤itim ve Tatil Sitesi’nde tören ve “‹flçi S›n›f› Mücadelesi’nde
D‹SK ve Kemal Türkler’in Yeri” konulu bir panel yap›ld›.

● Konfederasyonumuz üyesi ‹lerici Deri-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Kenan
Budak, katlediliflinin 26. y›l›nda 25 Temmuz 2006 tarihinde mezar› bafl›nda
an›ld›.

● D‹SK eski Genel Baflkan Vekili ve Genel-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› ‹smail
Hakk› Önal ölümünün 4. y›l›nda mezar› bafl›nda an›ld›.

● Ortado¤u’da yaflanan geliflmeler ve ‹srail’in Filistin ve Lübnan’a karfl› bafl-
latt›¤› sald›r›lar›n artarak sürmesi nedeniyle Filistin ve Lübnan ile dayan›fl-
ma amac›yla ‹SRA‹L’‹ DURDURUN kampanyas› bafllat›ld›. Kampanya çerçeve-
sinde bütün bölgelerde bas›n aç›klamalar› yap›larak, iflyerlerinde bildiriler
okundu. ‹stanbul’da D‹SK Yönetim Kurulu Üyeleri, D‹SK Baflkanlar Kurulu
Üyeleri’nin de aralar›nda bulundu¤u 30 kiflilik bir grup taraf›ndan 26 Tem-
muz 2006 tarihinden 28 Temmuz 2006 akflam›na kadar Taksim Gezi Par-
k›’nda oturma eylemleri, meflaleli yürüyüfller, ‹srail Konsoloslu¤u’na yürü-
yüfller yap›ld›. Nihayetinde 28 Temmuz 2006 tarihinde Taksim Gezi Par-
k›’nda toplan›l›p Dolmabahçe’ye yap›lan bar›fl yürüyüflü ve bas›n aç›klama-
s› ile kampanya sona erdi.

● Bar›flarock karfl› festivali 26-27 A¤ustos 2006 tarihlerinde Sar›yer Mehmet
Akif Ersoy piknik alan›nda yap›ld›. Festival Organizasyonu’na Konfederasyo-
numuz da destek verdi. Festivalde D‹SK Stand›nda “D‹SK Nedir?”, “Gençli¤in
güncel sorunlar› ve sendikal mücadele” ad› alt›nda haz›rlanan broflürler, ga-
zete ekleri ve bildiriler da¤›t›ld›.

● Hükümet’in kamu emekçilerinin toplu sözleflme ve grev hakk›n› engel-
lemeye yönelik çal›flmalar› nedeniyle 29 A¤ustos 2006 tarihlerinde bütün
bölgelerde gerçeklefltirilen KESK eylemlerine Konfederasyonumuz da des-
tek verdi.
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● Konfederasyonumuz taraf›ndan bafllat›lan “‹NSANLARI TABUTLARDA GÖR-
MEK ‹STEM‹YORUZ! ASKER GÖNDERME” kampanyas› çerçevesinde, 1 Eylül
2006 tarihinde baflta ‹stanbul olmak üzere bütün bölge temsilciliklerinde kit-
lesel bas›n aç›klamalar› yap›ld›. 5 Eylül 2006 tarihinde gönderilen bildiriler ifl-
yerlerinde temsilcilik odalar›na as›ld› ve okundu.

● Lübnan’a asker gönderilmesi konusundaki tezkerenin tamamlanm›fl ol-
mas› ve Meclisin 5 Eylül’de bu gündemle toplanacak olmas› nedeniyle KESK,
TMMOB, TTB, TÜRMOB, Türk Difl Hekimleri Birli¤i, Tüm Emekliler Derne¤i ve
Tüm Ba¤-Kur Emeklileri Derne¤i taraf›ndan 5 Eylül 2006 tarihinde Ankara Ko-
laj park›nda toplan›larak Ziya Gökalp’e yürüyüfl düzenlendi.

● 12 Eylül’ün 26. y›l›nda Taksim Gezi Park›’nda bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.

● Konfederasyonumuz ve KESK iflbirli¤iyle 30 Eylül-1 Ekim 2006 tarihleri ara-
s›nda düzenlenen Türkiye Sosyal Forumu kapsam›nda 1 Ekim 2006 tarihin-
de Darphane-i Amire Binas›nda “Neoliberal politikalar›n sendikal harekete
etkileri ve alternatif çözüm önerileri” konulu konferans düzenlendi.

● TMMOB taraf›ndan 14 Ekim 2006 tarihinde Ankara’da “Eme¤e, ‹nsan›m›za,
Üyemize, Yaflama, Mesle¤imize, Ülkemize Sahip Ç›k›yoruz” ad› alt›nda bir mi-
ting düzenlendi. Mitinge Konfederasyonumuz da destek verdi.

● Emek Platformu Baflkanlar kurulunun kat›ld›¤› Avrupa Sosyal fiart› ile ilgi-
li kitlesel bas›n aç›klamas› 25 Eylül 2006 tarihinde Meclis Dikmen Kap›s›nda
yap›ld›.

● “Yönetici ve Temsilci E¤itimleri” ad› alt›nda bafllat›lan e¤itim program›n›n
ikinci toplant›s› 4 Ekim 2006 tarihinde D‹SK Genel Merkezi’nde yap›ld›.

● 18-19 Ekim 2006 tarihlerinde yap›lan Birleflmifl Milletler Kalk›nma Yard›m›
Çerçeve Belgesi’nin birinci y›ll›k de¤erlendirme toplant›s›na; Perihan Sar›
(D‹SK Genel Sekreter Yard›mc›s›), Hülya Yeflilgöz (Genel-‹fl Uzman›), Faruk Öz-
demir (Genel-‹fl E¤itim Daire Müdürü), Tevfik Günefl (Dev Maden-Sen Uzma-
n›), Mahsun Turan (Oleyis Uzman›) kat›ld›.

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Türkiye ‹fl Kurumu Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan 1 Kas›m 2006 tarihinde düzenlenen Mesleki Yeterlilik Kurumu Ça-
l›flma Grubu toplant›s›na Konfederasyonumuzu temsilen Genel Sekreter Yar-
d›mc›m›z Perihan Sar› kat›ld›.

● Konfederasyonumuz üyesi Tümka-‹fl Sendikas›’n›n Trakya Çorlu bölgesin-
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deki DS SMITH TRAKYA OLUKLU MUKAVVA KUTU SANAY‹ T‹C. A.fi. iflyerinde
sürdürdü¤ü örgütlenme çal›flmalar› sonucu meydana gelen iflten at›lmalar
nedeniyle 2 Kas›m 2006 tarihinde fabrika önünde Genel Sekreterimiz Musa
Çam taraf›ndan bas›n aç›klamas› yap›ld›.

● ‹stanbul fiube ve Bölge Baflkanlar› Ortak toplant›s› 9 Kas›m 2006 tarihinde
Konfederasyonumuz Genel Merkezi’nde yap›ld›.

● 9-11 Kas›m 2006 tarihlerinde ‹sviçre Bern’de düzenlenen SGB Kongresi’ne
Genel Sekreterimiz Musa Çam kat›ld›. 

● 12 Kas›m 2006 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Eczac›lar Odas›, ‹s-
tanbul Difl Hekimleri Odas›, ‹stanbul Veteriner Hekimleri Odas› ve SES ‹stan-
bul fiubeleri taraf›ndan “Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Hakk›” talebiyle
bafllat›lan kampanya çerçevesinde yap›labilecek çal›flmalara iliflkin bir top-
lant› yap›ld›. Toplant›ya Konfederasyonumuz flube baflkanlar› bilgilendirme
amaçl› olarak kat›ld›.

● 17. Milli E¤itim fiûras› 13-17 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda yap›ld›.

● Konfederasyonumuz, Friedrich Ebert Stiftung iflbirli¤i ile düzenlenen “Sos-
yal Adalet ‹çin Ekonomi Politikalar›” konular›n›n tart›fl›ld›¤›, II. Ulusal Sosyal
Politikalar Kongresi 23-24 Kas›m 2006 tarihlerinde Ankara’da yap›ld›.

● 24 Kas›m 2006 tarihinde yap›lan Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Sos-
yal Güvenlik Kurumu Genel Kuruluna, Genel Baflkan Süleyman Çelebi kat›ld›. 

● Friedrich Ebert Vakf› taraf›ndan 25 Kas›m 2006 tarihinde Türk-Alman Foru-
mu düzenlendi.

● D‹SK Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu Toplant›s› 25 Kas›m 2006 tarihinde Ge-
nel-‹fl Sendikas› Genel Merkezi’nde yap›ld›.

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Türkiye ‹fl Kurumu Genel Müdürlü-
¤ü “Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulu” 8 Aral›k 2006 tarihinde yap›ld›.

● 12 Aral›k 2006 tarihinde ‹stanbul Avrupa Yakas›’ndaki sendika merkez ve
flube baflkanlar›yla Asgari Ücret konusunda yap›lacak eylem ve etkinliklere
iliflkin bir toplant› yap›ld›. 

● KESK taraf›ndan 14 Aral›k 2006 tarihinde düzenlenen “‹nsanca Yaflam ‹çin
Hizmet Üretmiyoruz” eylemine kitlesel kat›l›mla destek verildi.

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdür-
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lü¤ü taraf›ndan 21 Aral›k 2006 tarihinde “V. Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kon-
seyi Toplant›s›” yap›ld›.

● 22 Aral›k 2006 tarihinde yap›lan TMMOB Y›lsonu Etkinli¤ine ve Kokteyle
Genel Baflkan Yard›mc›s› Mahmut Seren, Genel Sekreter Yard›mc›s› Perihan
Sar› ve D‹SK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün kat›ld›.

● Yönetim Kurulumuz, Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu de¤erlendirme ve ka-
rarlar› ›fl›¤›nda, “‹nsanca Bir Yaflam ‹çin Asgari Ücret” kampanyas› çerçevesin-
de bildiri, afifl, karton döviz, pankart ve D‹SK’in SES‹ haz›rlanarak bölge tem-
silciliklerine ve sendikalar›m›za gönderildi. 13 Aral›k 2006 tarihinde Kad›köy
‹skele Meydan›’nda ve di¤er bölgelerde bas›n aç›klamas› yap›larak bildiriler
da¤›t›ld›. 14 Aral›k 2006 tarihinde Unkapan› Bölge Çal›flma Müdürlü¤ü önün-
de bas›n aç›klamas› yap›ld›. 13-14 Aral›k 2006 tarihlerinde ses arac› dolaflt›-
r›larak bildiriler da¤›t›ld›. 15 Aral›k 2006 tarihinde Ankara T‹SK önünde bas›n
aç›klamas› yap›ld›.

● D‹SK Genel Baflkan› Abdullah Bafltürk ölümünün 15. y›ldönümünde 21 Ara-
l›k 2006 tarihinde Zincirlikuyu’daki mezar› bafl›nda an›ld›.

2007
● Konfederasyonumuz üyesi Emekli-Sen 11 Ocak 2007 tarihinde Ankara Ko-
catepe Kültür Merkezi’nde bir flölen düzenledi. fiölene Konfederasyonumuz
Genel Baflkan› Süleyman Çelebi de kat›ld›.

● Konfederasyonumuz üyesi G›da-‹fl ile Lüksemburg Vakf› aras›nda süren
proje kapsam›nda 21 Ocak 2007’de gerçeklefltirilen “Diyalog Birlefltirir, Daya-
n›flma Güçlendirir” konferans› çerçevesinde, “Dünya Halklar› Bar›fl› Ar›yor”
paneli düzenlendi. Panele, Konfederasyonumuz Genel Baflkan› Süleyman Çe-
lebi ve di¤er sendikalar›m›z›n yönetici ve üyeleri kat›ld›. 

● 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülen Agos Gazetesi yazar› Hrant D‹NK’in öldü-
rülmesinden itibaren Konfederasyonumuz ve Sendikalar›m›z›n yönetici ve
üyeleri olayla ilgili yap›lan tüm protesto etkinliklerinde ve 23 Ocak 2007 ta-
rihinde yap›lan cenaze töreninde düzenleyici ve kat›l›mc› olarak yer ald›.

● D‹SK Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu Toplant›s› 2-3 fiubat 2007 tarihlerinde
Bolu Koru Otel’de yap›ld›. 

● ETUC "‹flçileri Sendikalarda Birlefltirme ve Örgütlenme Semineri" 5-6 fiubat
2007 tarihlerinde Roma’da yap›ld›.
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● D‹SK’in 40. Y›l Etkinlikleri kapsam›nda 12 fiubat 2007 tarihinde 40 y›l önce
D‹SK’in Kurulufl Kongresinin yap›ld›¤› Çemberlitafl fiafak Sinemas›’nda bir ba-
s›n toplant›s› yap›ld›, D‹SK Arflivi aç›larak etkinlik program› aç›kland›. 13 fiu-
bat 2007 tarihinde Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde “D‹SK: Kurulufl Nedenle-
ri, Mücadelesi ve Kurumsal Kimli¤i” konulu bir toplant› düzenlendi.

● Konfederasyonumuzun üyesi oldu¤u ETUC, aday ülkeleriyle birlikte “Avru-
pa yurttafllar› ve iflçileri; aday ülkelerin üyelik sürecinin paylafl›lmas›” bafll›k-
l› bir proje kapsam›nda birincisi 6-10 Eylül 2006 tarihlerinde Brüksel’de ger-
çeklefltirilen e¤itim seminerinin ikincisi 14-18 fiubat 2007 tarihleri aras›nda
yine Brüksel’de geçeklefltirildi. 

● 10 Mart 2007 tarihinde “20 Mart 20.00’de Savafla Dur De!” kampanyas›na
Anadolu Yakas›’ndan kat›lan örgütlerin yönetici ve temsilcilerinin kat›l›m›y-
la Birleflik Metal-‹fl Sendikas› Genel Merkezi’nde bölge toplant›s› yap›ld›.

● Konfederasyonumuz D‹SK’in de aralar›nda bulundu¤u, KESK, TMMOB, TTB,
‹stanbul Barosu, ‹SMMMO, ‹stanbul Difl Hekimleri Odas› ve ‹stanbul Veteriner
Hekimler Odas› gibi örgütler taraf›ndan 15 fiubat 2007 tarihinde Irak ‹flgali’nin
4. y›l›nda bir kampanya bafllat›ld›. Kampanya 15 fiubat 2007 tarihinde yap›-
lan bir bas›n toplant›s›yla kamuoyuna duyuruldu. Kampanya kapsam›nda
broflürler, afifller ve bildiriler haz›rlanarak tüm ülkeye da¤›t›ld›. Bölgesel top-
lant›lar düzenlendi. Kampanya ile ilgili üyesi oldu¤umuz uluslararas› üst ör-
gütlerimiz bilgilendirilerek, Avrupa çap›nda kampanyan›n geniflletilmesine
çal›fl›ld›. Bütün flehirlerde bar›fl zincirleri oluflturuldu. 12 Mart 2007 tarihinde
‹stanbul Taksim Gezi Park›’nda kampanyaya kat›lan örgütlerin genel baflkan-
lar›n›n kat›l›m›yla bas›n aç›klamas› yap›larak ortak bildiri okundu. Ülke ça-
p›nda iflyerlerinde, hastanelerde, adliyelerde, okullarda ve meydanlarda or-
tak bildiri okuma eylemleri gerçeklefltirildi. Bu kampanya için haz›rlanan
www.savasadur.de adresinde Türkiye’de ilk defa bir e-miting düzenlendi.
Kampanya 20 Mart 2007 tarihinde saat 20:00’de, yani ABD’nin Irak’› bomba-
lamaya bafllad›¤› gün ve saatte “Savafla Dur De... Bir Ses Ver, Bir Ifl›k Yak” et-
kinli¤iyle son buldu. 

● ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME ve CEEP taraf›ndan ortak yürütülen “Sos-
yal Taraflar›n ‹htiyaçlar› Nelerdir?” bafll›kl› proje çerçevesinde Türkiye toplan-
t›s› 22-23 fiubat 2007 tarihlerinde ‹stanbul’da düzenlendi.

● ILO Türkiye Temsilcili¤i taraf›ndan, Çorum, Gaziantep ve Bursa illerinde yü-
rütülen “Türkiye’de Kay›td›fl› Ekonomi Sorununun Ele Al›nmas›nda Bir Araç
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Olarak Sosyal Diyalog” projesinin 22-23 fiubat 2007 tarihlerinde Ankara’da
düzenlenen nihai konferans›na Genel Baflkan Süleyman Çelebi kat›ld›.

● 25 fiubat 2007 tarihinde DSP taraf›ndan düzenlenen Emek Kurultay›’na Ge-
nel Baflkan Süleyman Çelebi kat›ld›.

● D‹SK 40. Y›l Etkinlikleri çerçevesinde 26 fiubat 2007 tarihinde Lütfü K›rdar
Kongre Merkezi’nde “D‹SK 40 Y›ll›k Dostlar›yla Bulufluyor” gecesi düzenlendi.

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdür-
lü¤ü taraf›ndan 27-28 fiubat 2007 tarihlerinde “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i” semi-
neri düzenlendi.

● Türk Tabipler Birli¤i, Türk Difl Hekimleri Birli¤i, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikas›, Dev Sa¤l›k-‹fl Sendikas›, ‹stanbul Eczac›lar Odas› ve ‹s-
tanbul Veteriner Hekimler Odas› ‹stanbul’da “Beyaz Eylemler” kampanyas›
kapsam›nda; 1 Mart 2007 tarihinde Kad›köy Merkez Sa¤l›k Oca¤›’nda topla-
n›larak Kad›köy Meydan›’na bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Kad›köy Merkez’de
kurulan Sa¤l›k Çad›r› vatandafllar taraf›ndan ziyaret edildi. 11 Mart 2007 tari-
hinde Ankara’da S›hhiye Meydan›’nda “Beyaz Miting” yap›ld›. 14 Mart 2007
tarihinde Galatasaray Postanesi önünde toplan›larak, Taksim’e yüründü ve
Atatürk An›t›’na çelenk konuldu. Yap›lan etkinliklere Konfederasyonumuz
da kat›l›m sa¤layarak destek verdi.  

● 28 fiubat 2007 tarihinde yap›lan Mesleki Yeterlilik Kurumu Baflkanl›¤›, Ola-
¤anüstü Genel Kurulu yap›ld›.

● Baflbakanl›k Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i, Avrupa Komisyonu iflbirli¤i
ile 22-23 Mart 2007 tarihlerinde Ankara’da “Sendikal Haklar” konulu TAIEX
semineri düzenlendi.

● 4 Mart 2007 tarihinde Ça¤layan Meydan›’nda “8 Mart Emekçi Kad›nlar Gü-
nü” yürüyüflü ve mitingi düzenlendi.

● GSEE/ADEDY taraf›ndan 9-10 Mart 2007 tarihleri aras›nda Yunanistan’›n Eret-
ria kentinde “Toplumsal Cinsiyet Üzerine” adl› ortak bir konferans düzenlendi.

● 14 Mart 2007 tarihinde, ‹çiflleri Bakanl›¤›’nca ülke genelinde ve ‹stanbul ili
özelinde terörle mücadele için yap›labilecek uygulamalar konusunda sendi-
kalar›n ve sivil toplum kurulufllar›n›n görüfl ve de¤erlendirmelerinin al›nma-
s› için görevlendirilen Mülkiye Baflmüfettifli A. Faruk Günefl D‹SK Genel Mer-
kezi’ni ziyaret etti.

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:14 PM  Page 206



DiSK 13. GENEL KURUL ÇALIfiMA RAPORU 207

● 5 Mart 2007 tarihinde Maliye Bakanl›¤› ve Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› iflbirli¤i
ile Vergi Konseyi Baflkanl›¤› ‹stanbul Bürosu’nda ücretlilerin gelir vergisi üze-
rindeki durumunu görüflmek üzere bir toplant› yap›ld›.

● Avrupal› Türk Demokratlar Birli¤i Berlin ve Türk-Alman Merkezi taraf›ndan
16 Mart 2007 tarihinde Berlin’de “Türk ve Alman ‹flçi Sendikalar› Aç›s›ndan
Avrupa Birli¤i ve Türkiye ‹liflkileri” konulu panel düzenlendi.

● 15-18 Mart 2007 tarihlerinde Yunanistan’da yap›lan GSEE’nin 33. Kongresi-
ne Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi kat›ld›.

● 16-18 Mart 2007 tarihlerinde Berlin’de FES taraf›ndan düzenlenen Sosyal
Taraflar Konferans›: Avro-Akdeniz Ortakl›¤› Çerçevesinde ‹stihdam ve Sosyal
Diyalog” toplant›s›na Konfederasyonumuz Genel Sekreteri Musa Çam kat›ld›.

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤› taraf›n-
dan 20 Mart 2007 tarihinde “Kay›t D›fl› ‹stihdamla Mücadele Koordinasyon
Kurulu Toplant›s›” düzenlendi.

● Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan 20 Mart 2007 tarihinde “Tüketicinin Korunmas› Mev-
zuat›n›n Tam Uyumu, Yürütülmesi ve Uygulanmas› Çal›flmalar›nda Türki-
ye’nin Kapasitesinin Güçlendirilmesi” isimli Efllefltirme Projesi kapan›fl toplan-
t›s› düzenlendi.

● D‹SK Baflkanlar Kurulu 29 Mart 2007 tarihinde D‹SK’in 40. Y›l Etkinlikleri ve
1 May›s 2007 haz›rl›klar›n› görüflmek üzere D‹SK Genel Merkezi’nde topland›.

● DÖKK ve Bölge Temsilcilerinin 1 May›s 2007 çal›flmalar›na iliflkin ortak top-
lant›s› 30 Mart 2007 tarihinde D‹SK Genel Merkezi’nde yap›ld›.

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Çal›flma Genel Müdürlü¤ü, Çal›flan
Çocuklar Bölümü ile ILO Türkiye Temsilcili¤i taraf›ndan yürütülen “Türkiye’de
Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kald›r›lmas›” projesi kapsam›n-
da, projenin 1. y›l›n›n de¤erlendirilmesi amac›yla 29-30 Mart 2007 tarihlerin-
de ‹stanbul’da “I. Ulusal Konferans”a Konfederasyonumuz Genel Baflkan› Sü-
leyman Çelebi kat›ld›.

● Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan 5-6 Nisan 2007 tarihlerinde “11. Tüketici Konseyi” dü-
zenlendi.

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdür-
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lü¤ü taraf›ndan, 3-4 May›s 2007 tarihlerinde düzenlenen “21. ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤i Haftas›” etkinliklerinin 3 May›s 2007 tarihinde yap›lan aç›l›fl törenine
Konfederasyonumuzun Genel Sekreteri Musa Çam kat›ld›.

● D‹SK’in kuruluflunun 40. y›l› nedeniyle, dünyada ve Türkiye’de çal›flma yafla-
m› ve sendikal hareketin içinde bulundu¤u durumu tart›flmak üzere yap›lmas›
planlanan toplant›lardan ilki “Türkiye’de ‹flsizli¤in Çözüm Yollar› ve Sendikalar”
bafll›¤› alt›nda 14 Nisan 2007 tarihinde ‹stanbul Dedeman Oteli’nde yap›ld›.

● 8-10 May›s 2007 tarihlerinde Stokholm'de yap›lan ‹sveç TCO 23. Kongresi-
ne Konfederasyonumuz Genel Baflkan› Süleyman Çelebi kat›ld›.

● 20-21 Mart 2007 tarihlerinde yap›lan ETUC Yürütme Kurulu Toplant›s›’na
Konfederasyonumuz Genel Baflkan› Süleyman Çelebi kat›ld›.

● 4 Nisan 2007 tarihinde 1 May›s 2007 çal›flmalar›na iliflkin geliflmeleri gö-
rüflmek üzere D‹SK Genel Merkezi’nde Siyasi Partiler, Meslek Odalar›, DKÖ’ler

ve dergi çevreleriyle toplant› yap›ld›.

● 5 Nisan 2007 tarihinde ‹stanbul Avrupa Yakas› 1 May›s Komitesi ve ‹stan-
bul Anadolu Yakas› 1 May›s Komitesi toplant›lar› yap›ld›.

● 1 May›s 2007 kutlamalar›na iliflkin uluslararas› çal›flmalar› organize etmek
üzere oluflturulan 1 May›s Uluslararas› ‹liflkiler Komitesi 5 Nisan 2007 tarihin-
de D‹SK Genel Merkezi’nde topland›.

● 7-8 Nisan 2007 tarihlerinde KESK’e ba¤l› E¤itim-Sen taraf›ndan Türkiye’nin
çeflitli bölgelerinde “‹nsanca Yaflam, Demokratik Türkiye” mitingi düzenlen-
di. Mitinge Konfederasyonumuz bölgelerde kitlesel kat›l›mla destek verdi.

● D‹SK 1 May›s Komitesi’nin oluflturdu¤u takvim çerçevesinde 11 Nisan 2007
tarihinde tüm Türkiye’de bas›n aç›klamalar› yap›ld›. 13 Nisan 2007 tarihinde
tüm iflyerlerinde bildiriler okundu.

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdür-
lü¤ü taraf›ndan 17 Nisan 2007 tarihinde Avrupa ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ajan-
s› “Ulusal A¤ Üyeleri Toplant›s›” düzenlendi.

● 24 Nisan 2007 tarihinde D‹SK 1 May›s Komitesi, D‹SK Genel Merkezi’nde
Sendikalar›n ‹stanbul fiube Baflkanlar›n›n kat›l›m›yla bir toplant› yapt›.

● “1 May›s 1977’nin 30. Y›l›nda ‹kili Görev” kampanyas› kapsam›nda 1 Ma-

y›s’›n Eme¤in Bayram› Olarak Yasalaflmas›, Resmi Tatil ‹lan Edilmesi, 1977 1
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May›s Katliam›n›n sorumlular›n›n aç›¤a ç›kar›larak faillerden hesap sorulma-
s› için meclis araflt›rma komisyonu kurulmas› için çeflitli bölgelerde imza
standlar› aç›ld›.

● D‹SK’in kuruluflunun 40. y›l› nedeniyle, dünyada ve Tükiye’de çal›flma ya-
flam› ve sendikal hareketin içinde bulundu¤u durumu tart›flmak üzere yap›l-
mas› planlanan toplant›lar›n ikincisi “‹flçi S›n›f›, Siyaset ve Oy Verme Neden-
leri” konusunda 28 Nisan 2007 tarihinde ‹stanbul Dedeman Oteli’nde yap›ld›.

● 1 May›s 2007 haz›rl›k etkinlikleri ile ilgili olarak 27 Nisan 2007 tarihinde Ka-
d›köy Belediyesi önünde, fiiflhane An›t› önünde anma töreni düzenlendi.

● ‹flçi s›n›f›n›n uluslararas› birlik, mücadele ve dayan›flma günü tüm engel-
lemelere karfl›n 1 May›s 2007 tarihinde Taksim’de kutland›.

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, ‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› taraf›ndan
2007-2009 y›llar› aras›nda yürütülmek üzere haz›rlanan “Çocuk ‹flçili¤inin En
Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi Projesi Önerisi”ne iliflkin 2 May›s 2007 ta-
rihinde bir toplant› yap›ld›.

● D‹SK’in kuruluflunun 40. y›l› nedeniyle, dünyada ve Tükiye’de çal›flma ya-
flam› ve sendikal hareketin içinde bulundu¤u durumu tart›flmak üzere yap›l-
mas› planlanan toplant›lar kapsam›nda “‹fl ve Sosyal Güvenlik Yasalar›nda
De¤iflim: Yeni E¤ilimler” konusundaki toplant› 11 May›s 2007 tarihinde ‹stan-
bul Dedeman Oteli’nde yap›ld›.

● 1 May›s 2007 tarihinde Taksim’de yap›lan anma etkinli¤ine kat›lan örgüt
yöneticileriyle birlikte 1 May›s 2007 günü ‹stanbul’da Valilik ve Emniyet Güç-
leri taraf›ndan gerçeklefltirilen hak ihlallerine karfl› 9 May›s 2007 tarihinde
Sultanahmet Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunuldu.

● D‹SK Baflkanlar Kurulu, 14-29 Nisan mitinglerinin, 1 May›s’›n, 15-16 Haziran
etkinli¤inin ve Temmuz 2007 genel seçimlerinin de¤erlendirilmesi amac›yla
18 May›s 2007 tarihinde D‹SK Genel Merkezi’nde topland›.

● ETUC Kongresi 21-24 May›s 2007 tarihlerinde yap›ld›.

● D‹SK’in kuruluflunun 40. y›l› nedeniyle, dünyada ve Türkiye’de çal›flma ya-
flam› ve sendikal hareketin içinde bulundu¤u durumu tart›flmak üzere yap›l-
mas› planlanan toplant›lar›n ikincisi “Sosyal Politika da Dönüflüm: Sa¤l›k ve
Sosyal Güvenlik” konusunda 12 May›s 2007 tarihinde ‹stanbul Dedeman Ote-
li’nde yap›ld›.
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● 27 May›s 2007 tarihinde Genç-Sen taraf›ndan Maçka Park›’nda gençlik-ö¤-
renci flenli¤i düzenlendi.

● D‹SK’in kuruluflunun 40. y›l› nedeniyle, dünyada ve Tükiye’de çal›flma ya-
flam› ve sendikal hareketin içinde bulundu¤u durumu tart›flmak üzere yap›l-
mas› planlanan toplant›lar›n beflincisi “Avrupa Birli¤i Sürecinde Sendikalar”
konusunda 9 Haziran 2007 tarihinde ‹stanbul Dedeman Oteli’nde yap›ld›.

● D‹SK’in kuruluflunun 40. y›l› nedeniyle, dünyada ve Tükiye’de çal›flma ya-
flam› ve sendikal hareketin içinde bulundu¤u durumu tart›flmak üzere yap›l-
mas› planlanan toplant›lar›n alt›nc›s› “E¤itim ve Mesleki E¤itimde Yap›sal Dö-
nüflüm” konusunda 16 Haziran 2007 tarihinde ‹stanbul Dedeman Oteli’nde
yap›ld›.

● Baflbakanl›k Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i ve Avrupa Komisyonu iflbirli-
¤iyle 12-13 Haziran 2007 tarihinde Ankara’da “Avrupa ve Uluslararas› ‹nsan
Haklar› Hukuku” alan›nda “Toplanma ve Örgütlenme Özgürlü¤ü” konulu se-
miner düzenlendi.

● D‹SK Baflkanlar Kurulu Temmuz 2007 seçim sürecinin de¤erlendirilmesi
amac›yla 14 Haziran 2007 tarihinde D‹SK Genel Merkezi’nde topland›.

● ‹stanbul Bölge Temsilciler Kurulu toplant›s› ve 37. Y›l›nda 15-16 Haziran
konulu panel 15 Haziran 2007 tarihinde Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde ya-
p›ld›.

● Genel-‹fl Sendikas›’n›n 1994 y›l›ndan beri örgütlü bulundu¤u Ba¤c›lar Bele-
diyesi’ndeki iflçilerin Ba¤c›lar Belediye Baflkanl›¤›’n›n bask›s›yla Genel-‹fl Sen-
dikas›’ndan istifa ettirilerek, Hizmet-‹fl Sendikas›na üye yap›lmaya çal›fl›lma-
s› nedeniyle 20 Haziran 2007 tarihinde Ba¤c›lar Belediyesi önünde Genel Bafl-
kan›m›z Süleyman Çelebi taraf›ndan bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.

● Baflbakanl›k Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü’nün 28-29 Haziran 2007 ta-
rihlerinde düzenledi¤i Görme Engelli Kad›nlar Kurultay›’na, Emekli-Sen Yöne-
tim Kurulu Üyesi Nevin Kz›löz kat›ld›.

● 13 Temmuz 2007 tarihinde TTB Merkez Konseyi’nde seçimlere kat›lan tüm
siyasi partilerin sa¤l›k alan›nda söz söyleyebilecek yetkili temsilcileri ile bir
toplant› yap›ld›.

● Konfederasyonumuz kurucular›ndan ve ilk Genel Baflkan›, T. Maden-‹fl
Sendikas› Genel Baflkan› Kemal Türkler’in katlediliflinin 27. y›l› nedeniyle 22
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Temmuz 2007 tarihinde yap›lacak olan anma, genel seçimler nedeniyle 20
Temmuz 2007 tarihinde Topkap› Mezarl›¤›’ndaki mezar› bafl›nda yap›ld›.

● Konfederasyonumuz eski Genel Baflkan Vekili ve Genel-‹fl Sendikas› Genel
Baflkan› ‹smail Hakk› Önal, ölümünün 5. y›l›nda 24 Temmuz 2007 tarihinde
Ankara Karfl›yaka Mezarl›¤›’ndaki mezar› bafl›nda an›ld›.

● Konfederasyonumuz üyesi ‹lerici Deri-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Kenan
Budak ise katlediliflinin 26. y›l›nda 25 Temmuz 2007 tarihinde Silivrikap› Me-
zarl›¤›’ndaki mezar› bafl›nda an›ld›.

● Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan 2-3 A¤ustos 2007 tarihinde ‹zmir’de 1. Kü-
resel Temel ‹fl Sa¤l›¤› Hizmetleri Planlama toplant›s› düzenlendi.

● Konfederasyonumuzun kurucular›ndan ve eski Genel Baflkan›m›z Kemal
Nebio¤lu ölümünün 1. y›l›nda 10 A¤ustos 2007 tarihinde Zincirlikuyu Mezar-
l›¤›’ndaki mezar› bafl›nda an›ld›.

● 15 A¤ustos 2007 tarihinde D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül, Beflir Atalay, Agâh
Kafkas ve beraberindeki heyetle D‹SK Yönetim Kurulu’nu Ankara Genel-‹fl
Sendikas› Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

● 17 A¤ustos 2007 tarihinde Çinli Sendikac›lar, Konfederasyonumuzu ziyaret
etti.

● 24 A¤ustos 2007 tarihinde Dikili Belediyesi taraf›ndan düzenlenen “Bar›fl,
Demokrasi ve Emek fienlikleri” kapsam›nda “Çal›flma Hayat›m›z›n Sorunlar›
ve Yeni Umutlar-Yeni Ufuklar” konulu panele Konfederasyonumuz Genel
Baflkan› Süleyman Çelebi kat›ld›.

● 27-29 A¤ustos 2007 tarihleri aras›nda ‹stanbul’dan Ankara’ya KESK’in “‹n-
sanca Yaflam ‹çin Toplu Sözleflmeye Yürüyoruz” temal› yürüyüflü gerçeklefl-
tirildi. Yürüyüfl Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin de kat›ld›¤› 27 A¤us-
tos 2007 tarihinde Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda yap›lan bir bas›n aç›kla-
mas› ile bafllad›. Yürüyüfle Konfederasyonumuz da destek verdi.

● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdür-
lü¤ü taraf›ndan 4 Eylül 2007 tarihinde yap›lan 2. Ulusal ‹SG A¤ üyeleri toplan-
t›s›na Dev Maden-Sen Uzman› Tevfik Günefl kat›ld›.

● Konfederasyonumuz Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, 6 A¤ustos 2007 ta-
rihinde ‹sveç Belediye ‹flçileri Sendikas› Yönetim Kurulu ile Armada Otel’de
görüfltü.
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● Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Çal›flma Genel Müdürlü¤ü Çal›flan Ço-
cuklar Bölümü taraf›ndan ILO Türkiye Temsilcili¤i’nin teknik deste¤i ile yürü-
tülmekte olan, “Türkiye’de Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kal-
d›r›lmas›” projesi kapsam›nda 7 Eylül 2007 tarihinde bir toplant› yap›ld›.

● ISCOS-CISL Koordinasyon toplant›s› 8 Eylül 2007 tarihinde ‹talya’n›n Floran-
sa kentinde yap›ld›.

● 12 Eylül darbesinin 27. y›l›nda D‹SK’in ça¤r›s›yla D‹SK, KESK, TMMOB, TTB,
TÜRMOB, Türk Difl Hekimleri Birli¤i, Türk Eczac›lar Birli¤i’nin kat›l›m›yla Prof. Dr.
‹brahim Kabo¤lu, Prof. Dr. Y›lmaz Ali Efendio¤lu, Prof. Dr. Mesut Gülmez, Prof.
Dr. A.Ülkü Azrak, Dr. Abdullah Sezer, Av. Fikret ‹lkiz, Av. Necdet Okcan’dan olu-
flan bir komisyon oluflturularak, 12 Eylül 2007 tarihinde Gazeteciler Cemiyeti
Konferans Salonunda yap›lan bir bas›n aç›klamas› ile “Özgür-Demokratik bir
Türkiye Yolunda Yeni Anayasa” ad› alt›nda bir kampanya bafllat›ld›.

● 12 Eylül 2007 tarihinde AB Delegasyonu D‹SK’i Genel-‹fl Sendikas›’nda ziya-
ret etti.

● 10 Eylül 2007 tarihinde Dev-‹fl Yönetim Kurulu D‹SK’i ziyaret etti.

● 11 Eylül 2007 Güney Kore’den KFTU sendikas› delegasyonu D‹SK’i ziyaret
etti.

● ETUC Gençlik Komitesi toplant›s› 18-20 Eylül 2007 tarihlerinde yap›ld›.

● D‹SK Yönetim Kurulu 28 Eylül 2007 tarihinde Çal›flma Bakan› Faruk Çelik’i
ziyaret etti.

● D‹SK Yönetim Kurulu 28 Eylül 2007 tarihinde, Türkiye Eczac›lar Birli¤i’ni,
TÜRMOB’u ve TESK Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

● 19 Eylül 2007 tarihinde Alman Verdi Sendikas›’ndan 20 kiflilik bir gençlik
grubu D‹SK’i ziyaret etti.

● Konfederasyonumuzun 40. y›l› nedeniyle düzenlenen Emek Toplant›lar›-
n›n yedincisi 15 Eylül 2007 tarihinde “Türkiye’de Kad›n ve Sendikalar” bafll›-
¤›yla ‹stanbul Dedeman Oteli’düzenlendi.

● Konfederasyonumuzun 40. y›l› nedeniyle düzenlenen Emek Toplant›lar›-
n›n sekizincisi 29 Eylül 2007 tarihinde “Dünyada Sendikal Hareket” bafll›¤›yla
‹stanbul Dedeman Oteli’düzenlendi. 

● 1-5 Ekim 2007 tarihinde, TCO ile D‹SK, Türk-‹fl, Hak-‹fl, KESK’in iflbirli¤iyle “‹fl
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Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Konferans›” Ankara’da yap›ld›.

● 27 Ekim-3 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda ‹stanbul TÜYAP Fuar Alan›nda
Konfederasyonumuz için bir stand aç›ld›. Konfederasyonumuz ve sendikala-
r›m›z›n yay›nlar› bu standda sergilendi.

● Ülkemizde son dönemde yaflanan geliflmelere iliflkin, D‹SK Yönetim Kuru-
lu taraf›ndan, “Çözümsüzlük ve Kutuplaflmay› artt›racak terör eylemlerine ve
fliddete hay›r! Bafll›kl› bir bildiri haz›rlanarak 23 Ekim 2007 tarihinde saat
12.00’de tüm iflyerlerinde okundu.

● 6 Ekim 2007 tarihinde Üniversite Ö¤retim Üyeleri Derne¤i ve 78’liler Türki-
ye Girifliminin “Nas›l bir anayasa istiyoruz?” bafll›kl› toplant›s›na Süleyman
Çelebi kat›ld›.

● D‹SK Yönetim Kurulu, greve ç›kan Haber-‹fl Sendikas› üyesi Telekom iflçi-
lerini ziyaret etti.

● 7 Ekim 2007 tarihinde Genç-Sen’in “E¤itim Hakt›r Sat›lamaz” bafll›kl› bas›n
aç›klamas› Taksim Tramvay Dura¤›’nda yap›ld›.

● 8 Ekim 2007 tarihinde Emekli-Sen ‹stanbul, ‹zmir, Ankara’dan gelen üyele-
rinin kat›l›m›yla Emekli-Sen’in kapat›lmas›na iliflkin ‹çiflleri Bakanl›¤› önünde
bir bas›n aç›klamas› ve Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi yapt›.

● D‹SK’in kurucular›ndan R›za Kuas, ölümünün 26. y›ldönümünde 30 Ekim
2007 tarihinde Edirnekap› Askeri Hava fiehitli¤i’ndeki mezar› bafl›nda an›ld›.

● ETUC Araflt›rma Enstitüsü taraf›ndan 8-11 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda Po-
lonya’da bir e¤itim toplant›s› düzenlendi.

● Avrupa ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ajans› taraf›ndan Avrupa ‹fl Sa¤l›¤› ve Güven-
li¤i Haftas› ad› alt›nda düzenlenen kampanya çerçevesinde 8 Kas›m 2007 ta-
rihinde ‹stanbul Dedeman Oteli’nde “‹fle Ba¤l› Kas-‹skelet Sistemi Hastal›kla-
r› ve Önlenmesi” konulu bir seminer düzenlendi.

● Türkiye ‹fl Kurumu IV. Genel Kurulu 28 Kas›m 2007 tarihinde yap›ld›.

● ETUC Kad›n Komitesi Toplant›s›, 14-15 Kas›m 2007 tarihlerinde Brüksel’de
yap›ld›.

● ILO ile Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülen “Türki-
ye’de Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kald›r›lmas› Projesi”
2.Ulusal Konferans› 8 Kas›m 2007 tarihinde yap›ld›.

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:14 PM  Page 213



DiSK 13. GENEL KURUL ÇALIfiMA RAPORU214

● ‹fl Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi taraf›ndan 15-16
Kas›m 2007 tarihlerinde “Yarg›tay ‹fl Hukuku Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi
Semineri” düzenlendi.

● Sa¤l›k alan›nda tafleron çal›flt›rmaya karfl›, 17 Kas›m 2007 tarihinde, Anka-
ra’da Sa¤l›k Bakanl›¤› önünde Genel Baflkan Süleyman Çelebi, SES ve TTB’nin
kat›l›m›yla, farkl› kentlerden gelen tafleron sa¤l›k emekçileri ve di¤er çal›flan-
lar ile birlikte bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.

● 5510 say›l›, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› de¤ifliklik ta-
sar›s› ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Dan›flma Kurulu’nun
emek kanad›n› temsil eden örgütlerin (TÜRK-‹fi, D‹SK, HAK-‹fi, KESK, Kamu-
sen, Memur-Sen, TMMOB, TTB, TDB, TEB, TBB, TÜRMOB, Tüm ‹flçi Emeklileri
Derne¤i, Türkiye ‹flçi Emeklileri Derne¤i) kat›l›m›yla 21 Kas›m 2007 tarihinde
TTB Genel Merkezi’nde toplant› yap›ld›.

● Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat› ve Avrupa Birli¤i taraf›ndan, 10-11
Aral›k 2007 tarihlerinde Ankara’da “AB Uyum Sürecinde Mesleki Rehberlik ve
Dan›flmanl›k Hizmetleri Konferans›” düzenlendi.

● Türk Sosyal Bilimler Derne¤i taraf›ndan, Konfederasyonumuzun da des-
tekçileri aras›nda bulundu¤u 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 28-30 Kas›m
2007 tarihleri aras›nda Ankara Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Kültür ve Kon-
gre Merkezi’nde yap›ld›. Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi 29 Kas›m 2007
tarihindeki (Prof. Dr. Cahit Talas An›s›na) “40. Y›l›nda D‹SK ve Türkiye’de Sen-
dikac›l›k” konulu oturuma baflkanl›k etti.

● Avrupa Mesleki E¤itimi Gelifltirme Merkezi’nin (CEDEFOP) ülkemizdeki faali-
yetleri konusunda 17-18 Aral›k 2007 tarihlerinde ‹stanbul’da uluslararas› bir
konferans düzenlendi.

● Avrupa E¤itim Vakf›, ülkemizdeki faaliyetleri çerçevesinde mesleki ve tek-
nik e¤itime katk›da bulunmak ve ileriye dönük kurumsal kapasitenin gelifl-
mesini desteklemek için yeni etkinlikler gerçeklefltirmek amac›yla, 7 Aral›k
2007 tarihinde Ankara’da bir konferans düzenledi.

● ILO taraf›ndan yürütülen 90. Uluslararas› Çal›flma Konferans›’n›n üçlü yap›
ve sosyal diyalog ile ilgili karar›n›n uygulanmas› çerçevesinde Çorum, Gazi-
antep ve Bursa illerinde yürütülmüfl olan “Türkiye’de Kay›td›fl› Ekonomi So-
rununun Ele Al›nmas›nda bir Araç Olarak Sosyal Diyalog” adl› ILO-AB projesi-
nin etki de¤erlendirme toplant›s› 3 Aral›k 2007 tarihinde yap›ld›.
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● D‹SK Baflkanlar Kurulu 6 Aral›k 2007 tarihinde D‹SK Genel Merkezi’nde top-
land›.

● 3 Aral›k 2007 tarihinde Ankara’da, SGK Yüksek Dan›flma Kurulu emek ka-
nad› üyesi örgütlerin, siyasal partilerin ve parlamenterlerin kat›l›m›yla 5510
Say›l› Kanun De¤iflikli¤i Tasar›s›’na iliflkin bir toplant› yap›ld›.

● Küresel Is›nmaya Karfl› Küresel Eylem Günü 8 Aral›k 2007 tarihinde, Küre-
sel Eylem Grubu taraf›ndan ‹stanbul Kad›köy ‹skele meydan›nda bir miting
düzenlendi. Mitinge Konfederasyonumuz da destek verdi.

● ILO taraf›ndan 10 Aral›k 2007 tarihinde Ankara’da “Türkiye’de Kad›n ‹stih-
dam›n›n Durumu” konulu konferans düzenledi.

● Konfederasyonumuz üyesi Emekli-Sen, sendika hakk›nda verilmifl olan
kapatma karar›na AKP’nin demokrasi söyleminin aksine, ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n
davay› ›srarla takip etmesinin neden olmas› nedeniyle, iktidar partisinin bu
tavr›na tepki göstermek ve demokrasi söyleminin gerçek olmad›¤›n› kamu-
oyuna duyurmak amac›yla 22 Kas›m 2007 tarihinde Ankara’da AKP Genel
Merkezi önünde, flubelerinin oldu¤u yerlerde ise il ve ilçe baflkanl›klar› önün-
de bas›n aç›klamas› yaparak, siyah çelenk b›rakt›.

Ayr›ca; kapatma karar›n›n uygulanmamas› için, daha çok emekliyi örgütle-
yerek, güçlü bir durufl sergilemek amac›yla Türkiye çap›nda bir örgütlenme
kampanyas› bafllatt›. Kampanya kapsam›nda baz› illerde afla¤›daki tarihler-
de emeklilerle toplant›lar yap›ld›.

23 Kas›m 2007, Emekli-Sen Gaziantep fiubesi
14 Aral›k 2007, Trakya Bölge Toplant›s›
15 Aral›k 2007, ‹stanbul Avrupa Yakas› Bölge Toplant›s› 
16 Aral›k 2007, ‹stanbul Anadolu Yakas› Bölge Toplant›s› 

● Baflbakanl›k, DPT, Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi Bafl-
kanl›¤› taraf›ndan 10-11 2007 tarihlerinde Ankara’da “”AB Uyum Sürecinde
Mesleki Rehberlik ve Dan›flmanl›k Hizmetleri Konferans›’ düzenlendi. 

● Türk Sosyal Bilimleri Derne¤i taraf›ndan düzenlenen , destekleyicileri ara-
s›nda Konfederasyonumuzun da bulundu¤u 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kon-
gre”si 28-30 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Kül-
tür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 29 Kas›m 2007 tarihinde Prof. Dr. Ca-
hit Tarlas An›s›na düzenlenen “40. y›l›nda D‹SK ve Türkiye’de Sendikac›l›k”
konulu toplant›ya Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi kat›ld›. 
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● Avrupa Mesleki E¤itimi Gelifltirme Merkezi (CEDEFOB)’nin ülkemizdeki faali-
yetleri konusunda 17-18 Aral›k 2007 tarihlerinde ‹stanbul’da Uluslararas› bir
konferans düzenlendi. 

● Avrupa E¤itim Vakf› taraf›ndan mesleki ve teknik e¤itime katk›da bulun-
mak amac›yla 7 Aral›k 2007 tarihinde Ankara’da bir Konferans düzenlendi. 

● ILO taraf›ndan “Türkiye’de Kay›td›fl› Ekonomi Sorununun Ele Al›nmas›nda
bir Araç Olarak Sosyal Diyalog” ILO-AB projesi çerçevesinde 3 Aral›k 2007 ta-
rihinde Ankara’da bir de¤erlendirme toplant›s› yap›ld›. 

● Baflkanlar Kurulumuz, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigor-
tas› Yasas› ile ilgili bilgilendirme, 2821-2822 say›l› yasalar ile ilgili Bakanl›kta
yap›lan toplant› sonuçlar› ve Genel Kurul Haz›rl›klar›n› görüflmek üzere 6 Ara-
l›k 2007 tarihinde toplant›. 

● Avrupa Sendikalar Enstitüsü (ETUI) taraf›ndan Polonya’da “Örgütlenme
Stratejileri” bafll›k bir sendikal e¤itim toplant›s› düzenlendi. 

● Çal›flma Bakanl›¤›, Türkiye ‹fl Kurumu D›fl ‹liflkiler Dairesi Baflkanl›¤› taraf›n-
dan, Aktif ‹stihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde ‹fiKUR’a Destek Projesi kap-
sam›nda 7 Aral›k 2007 tarihinde hibe baflvuru rehberi çal›fltay› düzenlendi. 

● Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu toplant›s› 6 Aral›k 2007 ta-
rihinde topland›. 

● 8 Aral›k 2007 tarihinde ‹stanbul Kad›köy ‹skele Meydan›nda küresel ›s›n-
man›n durdurulmas› için önlemler al›nmas› ve Türkiye’nin Kyoto Protoko-
lü’nü imzalanmas› talebiyle bir mitin düzenlendi. 

● ILO taraf›ndan 10 Aral›k 2007 tarihinde Ankara’da Prof. Dr. Gülay Toksöz
taraf›ndan haz›rlanan “Türkiye’de Kad›n ‹stihdam› Durumu Raporu”nun su-
nulaca¤› bir toplant› düzenlendi. Toplant›ya Genel Baflkan›m›z Süleyman Çe-
lebi onur konu¤u olarak kat›ld›.

● Emekli-Sen taraf›ndan hakk›nda verilmifl olan kapatma karar›n›n uygulanma-
mas› için, daha çok emekli¤i örgütleyerek, güçlü bir karfl› durufl sergilemek ama-
c›yla Türkiye çap›nda bir örgütlenme kampanyas› kapsam›nda 14 Aral›k 2007 ta-
rihinde Trakya, 15 Aral›k 2007 tarihinde ‹stanbul Avrupa Yakas› Toplant›s›, 16 Ara-
l›k 2007 tarihinde ‹stanbul Anadolu Yakas› Toplant›s›, 4 Ocak 2008 tarihinde Ma-
nisa’da, 5 Ocak 2008 tarihinde ‹zmir’de, 12 Ocak 2008 tarihinde Kocaeli’nde, 13
Ocak 2008 tarihinde Antalya’da, 19 Ocak 2008 tarihinde Adana’da düzenlendi. 
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● Çal›flma Bakanl›¤›, Avrupa Birli¤i Koordinasyon Dairesi Baflkanl›¤› taraf›n-
dan 13 Aral›k 2007 tarihinde “‹nsan Kaynaklar›n› Gelifltirme Gölge ‹zleme Ko-
mite”si toplant›s› düzenlendi. 

● 12 Aral›k 2007 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas› taraf›ndan “Herkese Sa¤l›k
Güvenli Gelecek Hakk›” için bir yürüyüfl ve Galatasaray Lisesi önünde Bas›n
Aç›klamas› yapt›. Konfederasyonumuzda destek verdi. 

● ILO Türkiye Temsilcili¤i taraf›ndan yürütülen “Çocuk ‹flçili¤inin Sona Erdiril-
mesi Uluslar aras› Program› (IPEC) kapsam›nda 2004-2007 y›llar› aras›nda Tür-
kiye’de yürütülen çal›flmalar›n nihai raporuna katk›da bulunmak amac›yla
14 Aral›k 2007 tarihinde Ankara’da de¤erlendirme toplant›s› düzenlendi. 

● Dünya Bankas› ve Baflbakanl›k DPT Müsteflarl›¤› taraf›ndan 17 Aral›k 2007
tarihinde Ankara’da “Türkiye’nin Gelecek Nesillerine Yat›r›m Yapmak: Okul-
dan ‹fle Geçifl ve Türkiye’nin Kalk›nmas›” konulu bir toplant› düzenlendi. 

● 3 Ocak 2008 tarihinde Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›l›m›yla ya-
p›lacak, Sosyal Güvenlik Yasas› Tasar›s›n›n görüflülece¤i, Ekonomik ve Sosyal
Konsey toplant›s›na Konfederasyonumuzun kat›lmama nedenleri Genel Bafl-
kan›m›z Süleyman Çelebi taraf›ndan ayn› tarihte yap›lan bir bas›n toplant›-
s›yla aç›kland›. 

● 24-25 Ocak 2008 tarihlerinde Avrupa E¤itim Vakf› taraf›ndan Ülkemizdeki
faaliyetleri çerçevesinde mesleki ve teknik e¤itime katk›da bulunmak ama-
c›yla Uluslararas› bir konferans düzenlendi. 

● D‹SK Denetim Kurulu 9 Ocak 2007 tarihinde topland›. 

● TBMM’nde görüflülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
yasa tasar›s›na iliflkin olarak sürdürdü¤ümüz “D‹KKAT Emeklili¤imiz-Sa¤l›¤›-
m›z Tehlikede” kampanyas› çerçevesinde KESK, TMMOB, TTB, TDB baflta ol-
mak üzere di¤er kat›l›mc› örgütlerin kat›l›m›yla; 

• 10 Ocak 2008 tarihinde bütün illerde bas›n aç›klamalar› yap›ld›. 
• 15 Ocak 2008 tarihinde afla¤›daki program çerçevesinde ‹stanbul ve ‹z-
mir’den otobüslerle Ankara’ya yürüyüfl düzenlendi. 
• 17 Ocak 2008 tarihinde Ankara Kurtulufl Park›nda toplan›larak TBMM
önünde bas›n aç›klamas› yap›ld›. 

● 10 Ocak 2008 tarihinde Ankara’da emek-meslek örgütleri ve sendika tem-
silcilerinin kat›l›m›yla Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›’na kar›fl yü-
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rütülen etkinliklerin gözden geçirilmesi amac›yla bir toplant› düzenlendi. 

● Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu toplant›s› 1-2 fiubat 2008 tarihleri aras›nda
Bolu Koru Motel’de yap›ld›. 

● Türkiye ‹fl Kurumu ‹stanbul ‹l Müdürlü¤ü taraf›ndan 21 Ocak 2008 tarihin-
de ‹stanbul’da “Aktif ‹stihdam Tedbirleri Hibe Program› Projesi Bilgilendirme”
toplant›s› düzenlendi. 

● 31 Ocak 2008 tarihinde ‹stanbul Davutpafla’da 5 katl› bir ifl merkezinin ka-
zan dairesinde meydana gelen patlamada, “Önce insan!” yerine, “önce kâr”,
“önce sermaye” anlay›fl› ile kaybetti¤imiz 23 emekçinin ölümüyle sonuçla-
nan bu ifl cinayetlerini protesto etmek amac›yla, 6 fiubat 2008, Çarflamba gü-
nü saat 12:00’de Davutpafla Terazidere Mevkii Shell Benzin ‹stasyonu yan›n-
da topland›ktan sonra, D‹SK, KESK, TTB, TMMOB ve TÜRMOB’un da aralar›nda
bulundu¤u di¤er emek ve meslek örgütleriyle birlikte patlaman›n meydana
geldi¤i yere yürünerek burada bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.
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HAZ‹RAN - ARALIK 2004 
● 4 Haziran 2004/69 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, ‹stanbul Grand
Cevahir Kongre Merkezi’nde yap›lan D‹SK 12. Genel Kurulu’nu aç›fl konuflma-
s›: “Bar›fl, Özgürlük ve Demokrasi ‹çin…”

● 7 Haziran 2004/70 D‹SK 12. Genel Kurulu çal›flmalar›n› tamamlad›.

● 10 Haziran 2004/71 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, yaflanan geliflme-
ler üzerine yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Türkiye’nin Çeliflkileri Bitmiyor!”

● 11 Haziran 2004/72 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, 2821 Say›l› Sendi-
kalar Kanunu ile 2822 Say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi ve Grev Lokavt Kanunu’nda
yap›lmas› düflünülen de¤ifliklikler hakk›nda Dünya Gazetesi’ne yapt›¤› özel
aç›klama: “Sendikal Haklar›m›z› Özgürce Kullanabilmeyi ve Toplu Sözleflme
Özerkli¤ini Talep Ediyoruz”.

● 13 Haziran 2004/73 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, “Sol Gelece-
¤ini Ar›yor” yaz› dizisi için Cumhuriyet Gazetesi’ne özel aç›klamas›: “Sol Her
Alanda ‹ktidara Haz›r Oldu¤unu Göstermelidir”.

● 15 Haziran 2004/74 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Yönetim Ku-
rulumuzun, sendikal haklar için direniflin simgesi olan 15-16 Haziran’da, grev
hakk› için direnen lastik iflçileriyle Kocaeli’de buluflmalar›n›n bas›n duyurusu 

● 15 Haziran 2004/75 D‹SK 12. Genel Kurulu’nda oluflan yeni Yönetim Ku-
rulu’nun görev da¤›l›m› bas›n aç›klamas›.

● 21 Haziran 2004/76 D‹SK’in, bir hafta sürecek “Savafla ve Savafl Örgütü
NATO’ya Hay›r!” etkinlikleri takvimi bas›n aç›klamas›.

● 21 Haziran 2004/77 “Savafla ve Savafl Örgütü NATO’ya Hay›r!” eylem
program› bas›n toplant›s› duyurusu.

● 22 Haziran 2004/78 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK’in NATO
karfl›t› etkinliklerinin bafllamas› nedeniyle düzenledi¤i bas›n toplant›s› met-
ni: “Savafla ve Savafl Örgütü NATO’ya Hay›r!”

● 23 Haziran 2004/79 “Savafla Ve Savafl Örgütü NATO’ya Hay›r!” eylem prog-
ram› çerçevesinde düzenlenen “NATO’ya Hay›r Araç Konvoyu” bas›n duyurusu

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:14 PM  Page 220



DiSK 13. GENEL KURUL ÇALIfiMA RAPORU 221

● 23 Haziran 2004/80 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, asgari ücret
ve SSK’da yap›lmak istenen de¤ifliklikle ilgili bas›n aç›klamas›: “‹ktidardan Ça-
l›flanlara Çifte Darbe”.

● 24 Haziran 2004/81 D‹SK ‹stanbul Temsilciler Meclisi toplant›s›n›n ard›n-
dan Taksim’den Tepebafl›’na yap›lan “Savafla ve Savafl Örgütü NATO’ya Ha-
y›r!” yürüyüflü ve bas›n aç›klamas› duyurusu.

● 25 Haziran 2004/82 “Savafla ve Savafl Örgütü NATO’ya Hay›r!” etkinlikle-
rinin 4. gününde D‹SK üyelerinin Kad›köy ve Aksaray’da D‹SK’in Sesi gazete-
si özel say›lar›n›n da¤›t›m›n› yapmas› ve halk›n 27 Haziran Büyük Buluflma-
s›’na davet edilmesi bas›n duyurusu.

● 26 Haziran 2004/83 Emekçilerin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi
partilerin kat›laca¤› 27 Haziran Büyük Buluflmas› bas›n aç›klamas›: “‹stanbul
Büyük Buluflmaya Haz›r!”

● 28 Haziran 2004/84 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, kaç›r›lan ifl-
çilerimiz için Irak halk›na yapt›¤› ça¤r›: “Irak Halk› Sesimize Kulak Versin!”  

● 29 Haziran 2004/85 D‹SK/Tekstil Meslek Lisesi 3. Dönem mezuniyet töre-
ni bas›n duyurusu.

● 2 Temmuz 2004/86 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Sivas Katlia-
m›’n›n y›ldönümü nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Sivas; Bir Yang›n ki
Yüre¤imizde Unutmak Ne Mümkün!”

● 15 Temmuz 2004/87 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Dünya Ga-
zetesi’ne özel aç›klamas›: “Üçlü Dan›flma Kurulu ve Sosyal Diyalog”.

● 21 Temmuz 2004/88 Konfederasyonumuzun kurucusu ve ilk Genel Bafl-
kan› Kemal Türkler’in katlediliflinin 24. y›l›nda mezar› bafl›nda yap›lan anma
töreni bas›n duyurusu.

● 21 Temmuz 2004/89 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 78’liler Bir-
li¤i Vakf› yay›n organ› Tükenmez Dergisi için özel aç›klamas›: “Sosyal Devle-
tin Temel Ayaklar› K›r›l›yor!”

● 22 Temmuz 2004/90 Yönetim Kurulumuz ve Baflkanlar Kurulumuzun
toplant›lar›nda yeni dönemin mücadele hedefleri ve eylem takvimi bas›n
duyurusu: “Emekçileri Saran 12 Eylül Zincirleri K›r›lacak!”

● 23 Temmuz 2004/91 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Adapaza-
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r›’nda meydana gelen tren kazas› ile ilgili bas›n aç›klamas›: “Tren Kazas› M›
Yoksa Toplu K›y›m M›?”

● 23 Temmuz 2004/92 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Yunus Em-
re Kültür Merkezi’nde toplanan D‹SK ‹stanbul Temsilciler Kurulu aç›fl konufl-
mas›: “12 Eylül Zincirlerini K›raca¤›z!”

● 23 Temmuz 2004/93 Konfederasyonumuzun eski Genel Baflkan Vekili ve
Genel-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› ‹smail Hakk› Önal’›n ölümünün 2. y›l›nda
mezar› bafl›nda yap›lan anma töreni bas›n duyurusu.

● 24 Temmuz 2004/94 Konfederasyonumuz üyesi ‹lerici Deri-‹fl Sendikas›
Genel Baflkan› Kenan Budak’›n katlediliflinin 23. y›l›nda yap›lan anma töreni
bas›n duyurusu.

● 26 Temmuz 2004/95 D‹SK Kocaeli Temsilciler Kurulu toplant›s› bas›n du-
yurusu.

● 28 Temmuz 2004/96 D‹SK Marmara Temsilciler Kurulu toplant›s› bas›n
duyurusu.

● 30 Temmuz 2004/97 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Genel Sekre-
terimiz Musa Çam’›n imzalar›yla Türk-‹fl’e gönderilen mektup: “12 Eylül Yasa-
lar›yla Sorunlar Bitmez!” 

● 2 A¤ustos 2004/98 D‹SK Ege Temsilciler Kurulu toplant›s› bas›n duyurusu.

● 3 A¤ustos 2004/99 D‹SK Trakya Bölge Temsilciler Kurulu toplant›s› bas›n
duyurusu.

● 4 A¤ustos 2004/100 ‹ran taraf›ndan ülkemizde kad›nlara dini ayr›mc›l›k
yap›ld›¤› iddias›yla ILO raporlar›na yans›yan flikâyet konusunda D‹SK’in Çal›fl-
ma Bakanl›¤›’na iletti¤i görüfl: “ILO’da Yapay Gündem”.

● 9 A¤ustos 2004/101 D‹SK Çukurova Bölge Temsilciler Kurulu toplant›s›
bas›n duyurusu.

● 10 A¤ustos 2004/102 D‹SK Gaziantep Bölge Temsilciler Kurulu toplant›s›
bas›n duyurusu.

● 11 A¤ustos 2004/103 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Yönetim Ku-
rulumuzun Saraçhane Park›’nda çeflitli belediyelerden yerel yönetim emek-
çileriyle bir araya gelerek yapt›klar› bas›n aç›klamas› duyurusu: “Yerel Yöne-
tim Emekçileri Hakk›n› ‹stiyor!”
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● 12 A¤ustos 2004/104 D‹SK/Genel-‹fl üyelerine yönelik siyasi bask›lar ne-
deniyle Denizli’ye giden Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Yönetim Ku-
rulumuzun yapt›¤› bas›n toplant›s› duyurusu.

● 16 A¤ustos 2004/105 D‹SK/Birleflik Metal-‹fl Sendikas›’n›n örgütlü oldu¤u
Bursa’da kurulu Grammer A.fi.’de yetki süreciyle ilgili duruflman›n bas›n du-
yurusu: “Grammer ‹flçisinin Hukuk Mücadelesi”.

● 19 A¤ustos 2004/106 Genel Baflkan Yard›mc›m›z Adnan Serdaro¤lu’nun,
D‹SK/Tekstil ‹flçileri Sendikas›’n›n örgütlenme çal›flmalar›n› bafllatt›¤› Çerkez-
köy’de kurulu Serfil ‹plik ve Kumafl Fabrikalar› A.fi.’de çal›flan iflçilerin hukuk
d›fl› yöntemlerle iflten at›lmalar›na iliflkin fabrika önünde önünde yapt›¤› ba-
s›n aç›klamas›: “Sendikal› Olman›n Bedeli ‹flsizlik”.

23 A¤ustos 2004/107 D‹SK Akdeniz Bölge Temsilciler Kurulu toplant›s› ba-
s›n duyurusu.

24 A¤ustos 2004/108 D‹SK Ankara Bölge Temsilciler Kurulu toplant›s› bas›n
duyurusu.

26 A¤ustos 2004/109 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Bahçelievler
Belediyesi’nde greve ç›kan yerel yönetim iflçilerine destek ziyareti bas›n du-
yurusu.

● 27 A¤ustos 2004/110 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Irak’ta on-
larca kiflinin katledilmesine iliflkin bas›n aç›klamas›: “Irak’taki K›y›ma Dur Di-
yelim!”

● 27 A¤ustos 2004/111 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Antalya’da
orman yang›n›nda yaflam›n› yitiren orman iflçileri için yay›nlad›¤› baflsa¤l›¤›
mesaj›: “Alevler 6 Can›m›z› Ald›!”

● 31 A¤ustos 2004/112 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü etkinlikleri bas›n duyu-
rusu.

● 3 Eylül 2004/113 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Osetya’da ço-
cuklar›n rehin al›nmas›na iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Çocuklara Dönmüfl
Namlular ‹nsanl›¤›n Yitiriliflidir”.

● 4 Eylül 2004/114 Yönetim Kurulumuzun, Çal›flma Meclisi toplant›s›n›n is-
tihdam, yoksulluk, kay›t d›fl› ekonomi gibi gündem konular› aras›na k›dem
tazminat›n›n konulmas›na tepki olarak Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›-
¤›’na gönderdi¤i itiraz yaz›s›: “Çal›flma Meclisi’nde Gündem Uyuflmazl›¤›”.
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● 7 A¤ustos 2004/115 D‹SK, TMMOB ve TTB’nin açt›¤› davayla, Dan›fltay 10. Da-
iresi’nin “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤i”nin yürütülmesinin durdurulmas›
karar› bas›n aç›klamas›: “‹fl sa¤l›¤› ‹ktidar›n Yanl›flta Israr› Yarg›dan Döndü”.

● 8 Eylül 2004/116 D‹SK’in, 12 Eylül’ün 24. y›l› kapsam›nda düzenledi¤i etkin-
liklerin bas›n aç›klamas›: “12 Eylül Darbecilerini ve Hukukunu Yarg›layal›m!”

● 8 Eylül 2004/117 AB Genifllemeden Sorumlu Üyesi Verheugen’in emekçi
ve iflveren örgütleri temsilcileriyle yapt›¤› görüflmenin bas›n duyurusu: “Ver-
heugen Çal›flma Hayat›n›n Sosyal Taraflar›yla Biraraya Geliyor”.

● 9 Eylül 2004/118 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Verheugen’le
yapt›¤› görüflmenin bas›n aç›klamas›: “D‹SK Gerçeklerin Üzerindeki Örtüyü
Att›!”

● 10 Eylül 2004/119 Kat›ld›¤› bir TV program›nda D‹SK hakk›nda çeflitli suç-
lamalarda bulunan Hak-‹fl Baflkan› Uslu’ya, Genel Baflkan›m›z Süleyman Çe-
lebi’nin bir bas›n aç›klamas›yla yan›t verece¤i, bas›n duyurusu: “Hak-‹fl Bafl-
kan› Gerçeklerin Üzerine Kara Perde Çekmeye Çal›fl›yor. D‹SK Genel Baflkan›
Çelebi Pandoran›n Kutusunu Aç›yor”.

● 10 Eylül 2004/120 D‹SK/Genel ‹fl Sendikas› ile Eminönü Belediyesi aras›n-
da yap›lacak toplusözleflme imza töreni bas›n duyurusu.

● 10 Eylül 2004/121 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Hak-‹fl Baflkan›
Uslu’nun iddialar›yla ilgili düzenledi¤i bas›n toplant›s› metni: “AB Süreci Demok-
ratik, Sosyal ve Adil Bir Türkiye Hedefine Destek Verdi¤i Ölçüde Anlaml›d›r”.

● 10 Eylül 2004/122 D‹SK’in, “12 Eylül Zincirlerini K›ral›m!” kampanyas› kap-
sam›nda yap›lan etkinliklerin duyurusu: “12 Eylül Darbecilerini ve Hukukunu
Yarg›layal›m!”

● 13 Eylül 2004/123 12 Eylül darbecilerinin iflledikleri insanl›k suçlar› ve hu-
kuk d›fl› ifllemleri için savc›l›¤a yap›lan suç duyurusu aç›klamas›.

● 14 Eylül 2004/124 D‹SK Baflkanlar Kurulu’nun Ankara’da Genel-‹fl Genel
Merkezi’nde toplanmas›na iliflkin bas›n aç›klamas›: “Haklar›m›za Yönelik Teh-
ditlere Direnece¤iz!” 

● 15 Eylül 2004/125 Baflkanlar Kurulumuzun, Çal›flma Meclisi toplant›s›n›
terk etmesi ve iktidar›n dayatmalar›na karfl› tüm bölge merkezlerinde yap›-
lacak protesto eylemlerine iliflkin bas›n aç›klamas›: “D‹SK’ten K›dem Tazmi-
nat› Fonu Dayatmas›na Tepki”.
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● 15 Eylül 2004/126 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Çal›flma Mecli-
si toplant›s›n›n terk edilmesine iliflkin bas›n toplant›s›nda yapt›¤› aç›klama:
“D‹SK Dayatmay› Kabul Etmedi!”

● 16 Eylül 2004/127 D‹SK Bölge Temsilcilikleri taraf›ndan ÇSGB Bölge Çal›fl-
ma Müdürlükleri önünde gerçeklefltirilen bas›n aç›klamalar›nda okunan or-
tak metin: “K›dem Tazminat› Hakk› S›n›rlanamaz!”

● 19 Eylül 2004/128 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK/Birleflik
Metal-‹fl Sendikas›’n›n metal iflçilerinin yaflam ve çal›flma koflullar› üzerine
yapt›¤› araflt›rmay› aç›klayaca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 28 Eylül 2004/129 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, kamu emek-
çilerinin toplu görüflme süreciyle ilgili bas›n aç›klamas›: “Kamu Çal›flanlar›na
‹nsanca Yaflam Hakk›!” 

● 13 Ekim 2004/130 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, ÇSGB taraf›ndan An-
kara’da düzenlenen “III. Uluslararas› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Bölgesel Konferan-
s›”ndaki konuflmas›: “Sa¤l›kl› ve Güvenli Koflullarda Çal›flma Hakk› Yaflama
Hakk› Kadar Temel Bir Hakt›r”.

● 4 Ekim 2004/131 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, ‹stanbul’da top-
lanan Uluslararas› Tekstil, Giyim ve Deri ‹flçileri Federasyonu (ITGLWF) 9. Ge-
nel Kurulu’ndaki konuflmas›ndan bafll›klar: “Bar›fl, Demokrasi ve Özgürlük
‹çin Mücadele!..”

● 6 Ekim 2004/132 Genel Baflkan›m›z Çelebi ve Avrupa Tekstil Sendikalar›
Federasyonu Genel Sekreteri Itschert’in Söke’ye giderek iflçilerin sendikalafl-
ma mücadelesine destek verece¤ine iliflkin bas›n duyurusu: “Lee Fabrikas›
‹flçilerine ETUF ve D‹SK’ten Destek!” 

● 6 Ekim 2004/133 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, AB Komisyo-
nu’nun Türkiye ‹lerleme Raporu hakk›ndaki de¤erlendirmesi: “Hedef Demok-
ratik ve Sosyal Alanda Kesintisiz ‹lerleme Olmal›! Müzakerelerin Bafllamas›
Son De¤il Bafllang›ç!” 

● 7 Ekim 2004/134 D‹SK’in düzenledi¤i “Ekonomik ve Temel Haklar Kapsa-
m›nda Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakk› ve Sa¤l›k Hakk›” sempozyumu
bas›n aç›klamas›.

● 12 Ekim 2004/135 Aralar›nda D‹SK Yönetim Kurulu’nun da bulundu¤u
sa¤l›k emekçilerinin, halk›n sa¤l›k hakk›, insanca yaflam için gerçeklefltirdik-
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leri eylemlere destek veren örgütlerin yöneticilerinin yarg›lanmas›na iliflkin
yap›lan bas›n aç›klamas› duyurusu: “‹nsanca Yaflam ve Sa¤l›k Hakk› ‹steyen-
ler Yarg›lan›yor!”

● 13 Ekim 2004/136 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Ekmek ve Ada-
let Dergisi’ne özel aç›klamas›: “F Tipi Cezaevi ve Tecrit Uygulamas› En Temel
‹nsan Haklar›na Ayk›r›d›r!”

● 19 Ekim 2004/137 Genel Baflkan›m›z Çelebi’nin, Bakanlar Kurulu’nun hasta-
nelerle ilgili ald›¤› karara iliflkin bas›n aç›klamas›: “SSK Devredilemez, Sat›lamaz!” 

● 20 Ekim 2004/138 Yönetim Kurulumuzun, SSK hastanelerinin Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’na devredilmesine karfl› çeflitli illerde SSK hastaneleri önünde yap›lan
kitlesel bas›n aç›klamas› duyurusu: “Emekçiler Kendi Kurumlar›na, Hastane-
lerine Sahip Ç›k›yor. SSK Bizimdir, Sat›lamaz!” 

● 21 Ekim 2004/139 SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmesine
karfl› SSK Göztepe Hastanesi önünde yap›lan kitlesel bas›n aç›klamas› duyu-
rusu: “SSK ‹flçinindir, Sat›lamaz!”

● 22 Ekim 2004/140 SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmesine
karfl› çeflitli illerde SSK hastaneleri önünde yap›lan kitlesel bas›n aç›klamas›
metni: “SSK ‹flçinindir, Sat›lamaz!”

● 22 Ekim 2004/141 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, ‹stanbul SSK
Göztepe Hastanesi önünde yapt›¤› bas›n toplant›s› metni: “SSK Hastaneleri
Bizimdir, Sat›lamaz!”

● 22 Ekim 2004/142 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, ‹stanbul SSK
Göztepe Hastanesi önündeki bas›n aç›klamas› duyurusu: “SSK Hastaneleri Bi-
zimdir, Sat›lamaz!”

● 25 Ekim 2004/143 Yönetim Kurulumuz taraf›ndan bafllat›lan etkinlik çer-
çevesinde SSK hastaneleri önünde koruma çad›rlar›n›n kurulaca¤›na iliflkin
bas›n duyurusu: “Emekçiler Kendi Kurumlar›na, Hastanelerine Sahip Ç›k›yor.
D‹SK SSK Hastaneleri Önlerinde Koruma Çad›rlar› Kuruyor!” 

● 26 Ekim 2004/144 SSK hastaneleri önünde koruma çad›rlar›n›n kurulaca-
¤›na iliflkin bas›n duyurusu: “SSK Hastanelerini Savunma Hatt› Güçleniyor”.

● 27 Ekim 2004/145 SSK hastanelerini koruma çad›r›n›n kurulmas› nede-
niyle Yönetim Kurulumuzun yapt›¤› bas›n aç›klamas›: SSK Hastanelerini Ko-
rumakta Kararl›y›z! 
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● 28 Ekim 2004/146 Türkiye iflçi s›n›f› hareketinin unutulmaz önderlerin-
den, T‹P’in Kurucular›ndan, 1965- 1973 seçimlerine kadar 2 dönem T‹P Millet-
vekilli¤i yapm›fl, Konfederasyonumuzun kurucusu ve Lastik-‹fl Sendikam›z›n
Genel Baflkan› R›za KUAS’›n ölümünün 23. y›l›nda mezar› bafl›nda yapt›¤›m›z
anmaya kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 27 Ekim 2004/147 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, ‹zmir’de yafla-
nan bir kavga nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Tüm Emekçiler Mücade-
lede Birleflmeli!”

● 2 Kas›m 2004/148 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, ‹nsan Haklar›
Dan›flma Kurulu Baflkan› Kabo¤lu’na yönelik sald›r›ya iliflkin bas›n aç›klama-
s›: “‹nsan Haklar›na Tahammülsüzlük!”

● 2 Kas›m 2004/149 Yönetim Kurulumuzun, Beyo¤lu Belediyesi’nde greve ç›-
kan D‹SK/Genel-‹fl Sendikas› üyelerini ziyaret edeceklerine iliflkin bas›n duyurusu.

● 3 Kas›m 2004/150 D‹SK/Genel-‹fl Sendikas› ve Befliktafl Belediyesi aras›n-
da imzalanacak toplusözleflme töreni bas›n duyurusu.

● 3 Kas›m 2004/151 Genel Baflkan Yard›mc›m›z Mahmut Seren’in, Beyo¤lu
Belediyesi’nde süren toplusözleflme görüflmelerinin uyuflmazl›kla sonuçlan-
mas›n›n ard›ndan, Beyo¤lu Belediye Baflkan›’yla yapaca¤› görüflmenin bas›n
duyurusu.

● 4 Kas›m 2004/152 Yönetim Kurulumuz’un, Baflbakan Erdo¤an’›n SSK has-
tanelerinin çal›flanlara devrine iliflkin önerisini de¤erlendirerek, bu öneriyi
kabul etti¤ine dair Baflbakan’a gönderdi¤i mektup: “D‹SK Yönetim Kuru-
lu’ndan Baflbakan’a Aç›k Mektup: SSK Hastanelerini Devralmaya Haz›r›z!” 

● 1 Kas›m 2004/153 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Baflbakan Tay-
yip Erdo¤an’›n SSK hastaneleri hakk›ndaki demeçleri ile ilgili bas›n aç›klama-
s›: “Say›n Baflbakan’a Sesleniyoruz: SSK Hastaneleri Ticarethane De¤ildir! Tüc-
car Mant›¤›yla Yönetilemez!” 

● 5 Kas›m 2004/154 Sosyal güvenlik, iflsizlik sigortas› ve k›dem tazminat›
haklar›na yönelik sald›r›lara karfl›, Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n ‹zmir’de
yapaca¤› bas›n toplant›s› duyurusu: “Emekçilerin Haklar›n› Koruyaca¤›z!” 

● 6 Kas›m 2004/155 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, D‹SK Ege Bölge Tem-
silcisi Azad Fazla’n›n göreve bafllamas› nedeniyle düzenlenen törende yapt›-
¤› konuflma: “‹ktidar›n Yeni Sald›r›lar›na Direnece¤iz!” 

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:14 PM  Page 227



DiSK 13. GENEL KURUL ÇALIfiMA RAPORU228

● 8 Kas›m 2004/156 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, SSK Bölge Müdürlü-
¤ü önünde yapt›¤› bas›n toplant›s› duyurusu: “Say›n Baflbakan’a Sesleniyo-
ruz: SSK Hastaneleri Ticarethane De¤ildir! Tüccar Mant›¤›yla Yönetilemez!” 

● 10 Kas›m 2004/157 Emek Platformu Baflkanlar Kurulu’nun kararlar› çer-
çevesinde bütün ülke çap›nda SSK hastaneleri ziyaretleri bas›n duyurusu:
“SSK Hastaneleri Bizimdir, Sat›lamaz! SSK Hastanelerinin Yönetimine Talibiz!”

● 11 Kas›m 2004/158 Emek Platformu Baflkanlar Kurulu’nun bütün ülke ça-
p›nda SSK hastane ziyaretleri karar› çerçevesinde, Genel Baflkan›m›z Süley-
man Çelebi’nin SSK Vak›f Guraba E¤itim Hastanesi ziyareti bas›n duyurusu:
“SSK Hastaneleri Bizimdir, Sat›lamaz! SSK Hastanelerinin Yönetimine Talibiz!”

● 19 Kas›m 2004/159 Emek Platformu Baflkanlar Kurulu’nun kararlar› çer-
çevesinde, Ankara’da düzenlenen “Sosyal Devlet, Sosyal Adalet ‹stiyoruz!”
mitingi bas›n duyurusu.

● 20 Kas›m 2004/160 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Emek Platfor-
mu taraf›ndan Ankara S›hhiye Meydan›’nda düzenlenen “Sosyal Devlet, Sos-
yal Adalet ‹stiyoruz!” mitingi konuflma metni: “Tasar›y› Geri Çekin!”

● 22 Kas›m 2004/161 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Baflbakan
Tayyip Erdo¤an’›n Emek Platformu’nun eylemi ile ilgili yorumu hakk›ndaki
bas›n aç›klamas›: “Baflbakan Bizi Suçlayaca¤›na Verdi¤i Sözü Tutsun!”

● 23 Kas›m 2004/162 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Radikal Gazete-
si’nde yay›nlanan bir söylefli nedeniyle Nefle Düzel’e gönderdi¤i düzeltme
yaz›s›: “D‹SK Ba¤›ms›z Bir Örgüttür ve Kararlar›n› Yetkili Organlar›yla Al›r!”

● 23 Kas›m 2004/163 Aralar›nda D‹SK Yönetim Kurulu’nun da bulundu¤u
sa¤l›k emekçilerinin, halk›n sa¤l›k hakk›, insanca yaflam için gerçeklefltirdik-
leri eylemlere destek veren örgütlerin yöneticilerinin yarg›lanmas›na iliflkin
yap›lan bas›n aç›klamas› duyurusu: “Sa¤l›k Hakk› Yarg›lan›yor!”

● 30 Kas›m 2004/164 Emek Platformu Baflkanlar Kurulu’nun 29 Kas›m 2004
tarihinde alm›fl oldu¤u kararlar çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun örgütlü
tüm iflyerlerinde uyar› eylemleri yap›lmas› karar›n›n bas›n duyurusu.

● 1 Aral›k 2004/165 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, SSK hastane-
lerinin devri konusunda Sa¤l›k Bakan› Akda¤’a yan›t›: “Sa¤l›k Bakan› Hangi
Marjinal Gruplar ‹çin Konufluyor!”

● 2 Aral›ks 2004/166 ‹ktidar›n emekçilerin haklar›na yönelik sald›r›lar›na
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karfl› Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve KESK Genel Baflkan› Sami Ev-

ren’in ortak bas›n toplant›s› duyurusu: “Dayatmalara Karfl› Ortak Mücadele!”

● 2 Aral›k 2004/167 ‹ktidar›n emekçilerin haklar›na yönelik sald›r›lar›na

karfl› Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve KESK Genel Baflkan› Sami Ev-

ren’in ortak bas›n toplant›s› metni: “Dayatmalara Karfl› Ortak Mücadele!”

● 2 Aral›k 2004/168 SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmesi ko-

nusunda iktidar›n dayatmas›na karfl›, yasa tasar›s› geri çekilinceye kadar böl-

ge müdürlükleri önünde yap›lan koruma eylemlerinin bas›n duyurusu

● 9 Aral›k 2004/169 D‹SK Baflkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi: “Bar›fl, Demokra-
si ve Sosyal Adalet ‹çin!..” 

● 17 Aral›k 2004/170 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, AB Konseyi

karar› hakk›ndaki bas›n aç›klamas›: “Müzakerelerin Bafllamas› Bütün Sorun-

lar›m›z› Çözmeyecek!”

● 20 Aral›k 2004/171 D‹SK’in Asgari Ücret Tesbit Komisyonu toplant›s›n›

protesto karar› bas›n duyurusu.

● 20 Aral›k 2004/172 ‹flçi s›n›f›n›n onur tarihine ad›n› yazd›ran, D‹SK'in unu-

tulmaz Genel Baflkanlar›ndan Abdullah Bafltürk'ün ölümünün 13. y›l›nda me-

zar› bafl›nda yap›lan anma etkinli¤i için yap›lan bas›n duyurusu.

● 21 Aral›k 2004/173 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, asgari ücrete
iliflkin olarak ‹stanbul Bölge Çal›flma Müdürlü¤ü önünde yapt›¤› bas›n aç›kla-

mas›: “Yoksulluk ‹çin De¤il, Onurlu ve ‹nsanca Bir Yaflam ‹çin Asgari Ücret!”

● 21 Aral›k 2004/174 D‹SK taraf›ndan yürütülmekte olan “Herkes ‹çin Bü-

tün ‹nsan Haklar› Projesi” kapan›fl konferans› bas›n duyurusu.

● 24 Aral›k 2004/175 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK/Tekstil

‹flçileri Sendikas› ile Türkiye Tekstil Sanayii ‹flverenleri Sendikas› aras›nda sü-

ren 20. Dönem grup toplu ifl sözleflme görüflmelerinin uyuflmazl›kla sonuç-

lanmas› üzerine yaflanan geliflmeleri ve al›nan grev karar›n› de¤erlendirdi¤i
bas›n aç›klamas› metni: “Dayatmalara Karfl› Haklar›m›z› Sonuna Kadar Savu-

naca¤›z!” 

● 25 Aral›k 2004/176 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, T‹SK’in Genel

Kurulu’nda yapt›¤› konuflma metni: “Müzakere Sürecinde Sosyal Konular Öne

Ç›kmal›d›r!” 
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● 28 Aral›k 2004/177 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, ekonomiden
siyasete ülkemizde ve dünyada 2004 y›l›nda yaflanan geliflmeleri de¤erlen-
dirdi¤i bas›n toplant›s› duyurusu.

● 29 Aral›k 2004/178 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 2004 y›l›n›n
genel de¤erlendirilmesi amac›yla Ankara’da D‹SK Genel-‹fl Genel Merkezi’nde
düzenledi¤i bas›n toplant›s› metni: “2005 Y›l›n›n Tüm ‹nsanl›¤a Bar›fl, Adalet
ve Eflitlik Getirmesini Diliyoruz!”

2005
● 6 Ocak 2005/01 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Ekonomist dergi-
sine özel aç›klamas›: “Sosyal Güvenlik Bir Kamu Hizmetidir!”

● 12 Ocak 2005/02 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Köy Hizmetleri
Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lmas›n› düzenleyen yasa tasar›s›na iliflkin aç›k-
lamas›.

● 18 Ocak 2005/03 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin D‹SK/Nakliyat-
‹fl’in örgütlü oldu¤u Resa Demir Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti’de örgütlenme hak-
k› elinden al›nmaya çal›fl›lan, sendikaya üyelikten istifaya zorlan ve iflten at›-
lan iflçiler üzerindeki bask›lar› ve iflten at›lmalar› protesto etmek amac›yla ifl-
yeri önünde yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 18 Ocak 2005/04 Tekstil iflçisi bayrama toplu sözleflme gerginli¤iyle giri-
yor!

● 18 Ocak 2005/05 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin 12 Eylül hukuku
ve cal›flma yaflam›na etkileri konusunda Güncel Hukuk dergisine yapt›¤› özel
aç›klama: “Çal›flma Yaflam›nda 12 Eylül Hukuku Sürüyor!”

● 24 Ocak 2005/06 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin U¤ur Mum-
cu’nun ölüm y›ldönümü nedeniyle yapt›¤› aç›klama.

● 24 Ocak 2005/07 D‹SK ve Tekstil Genel Baflkan› Süleyman Çelebi’nin Teks-
türe Çorap iflvereninin hukuk d›fl› uygulamalar›n› protesto etmek için iflyeri
önünde yapaca¤› bas›n toplant›s› duyurusu.

● 25 Ocak 2005/08 D‹SK/Genel-‹fl Sendikas›’n›n örgütlü oldu¤u Keflan Bele-
diyesi’nde düzenlenen toplusözleflme imza töreni bas›n duyurusu.

● 26 Ocak 2005/09 Yönetim Kurulumuzun, SEKA fabrikas› iflçilerine destek
ziyareti bas›n duyurusu.
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● 28 Ocak 2005/10 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Dünya gazetesi
için özel aç›klamas›: “Büyüme istihdam ve refah art›fl› sa¤lamad›!”

● 8 fiubat 2005/11 D‹SK’in kuruluflunun 38. y›ldönümünde, “Marmara’y›
unutma, Hakkari ve Güney Asya’ya elini uzat!” slogan›yla, yüzy›l›n en büyük
felaketini yaflayan Güney Asyal› ve Hakkarili depremzedeler için düzenledi-
¤i dayan›flma gecesi bas›n duyurusu.

● 8 fiubat 2005/12 D‹SK/Sosyal-‹fl Sendikas› ile Metro AG Türkiye aras›nda
yap›lan toplusözleflme imza töreni bas›n duyurusu.

● 9 fiubat 2005/13 D‹SK’in 38. kurulufl y›ldönümünde deprem ve tsunami

ma¤durlar›yla yapt›¤› dayan›flma gecesi bas›n aç›klamas› duyurusu.

● 11 fiubat 2005/14 D‹SK’in 38. kurulufl y›ldönümünde deprem ve tsunami
ma¤durlar›yla yapt›¤› dayan›flma gecesi bas›n duyurusu.

● 11 fiubat 2005/15 D‹SK’in 38. kurulufl y›ldönümü de¤erlendirme yaz›s›.

● 12 fiubat 2005/16 D‹SK’in 38. kurulufl y›ldönümünde deprem ve tsunami
ma¤durlar›yla yapt›¤› dayan›flma gecesi bas›n duyurusu.

● 12 fiubat 2005/17 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK’in 38. ku-
rulufl y›ldönümünde ‹stanbul’da düzenlenen “Marmara’y› unutma, Hakkari
ve Güney Asya’ya elini uzat!” dayan›flma gecesinde yapt›¤› aç›fl konuflmas›:
“Yüreklerimiz Hakkari ve Güney Asya için birlefliyor!”

● 16 fiubat 2005/18 Emek Platformu Baflkanlar Kurulu taraf›ndan ilan edi-
len genel uyar› eylemi nedeniyle yap›lan bas›n aç›klamalar›nda okunan me-
tin: “‹nsanca Yaflanacak Bir Türkiye ‹çin Halk›m›za Ça¤r›”

● 17 fiubat 2005/19 Yönetim Kurulumuzun çeflitli örgütlerle ortak gerçek-

lefltirilen 19 Mart küresel eylemi nedeniyle yay›nlad›¤› genelge: “Savafla Kar-
fl› Bar›fl Için Mücadele Sürüyor!”

● 17 fiubat 2005/20 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Emek Platfor-
mu uyar› eyleminde sendikac›lara yönelik sald›r› ve gözalt›lara iliflkin bas›n

aç›klamas›: “‹ktidardan Demokrasiye S›f›r Tolerans!”

● 17 fiubat 2005/21 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Anayasa Mah-
kemesi’nin SSK hastanelerinin devredilmesini öngören yasaya yönelik ka-
rar› nedeniyle yapt›¤› aç›klama: “Hastanelerimize Sonuna Kadar Sahip Ç›ka-

c a ¤ › z ! ”
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● 22 fiubat 2005/22 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, AKP’nin sa¤l›k politi-
kas›na iliflkin Devrimci Sa¤l›k-‹fl Sendikas› Genel Merkezi’nde yapt›¤› bas›n
toplant›s› duyurusu.

● 2 Mart 2005/23 Yönetim Kurulumuzun, iktidar›n özellefltirme sald›r›s› ve
Türk-‹fl’in eylem karar›na iliflkin olarak yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Emekçiler
Baflbakan”a Hak Etti¤i Yan›t› Verecektir!”

● 3 Mart 2005/24 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi baflkanl›¤›nda, D‹SK
Yönetim Kurulu ve D‹SK Baflkanlar Kurulu’nun SEKA iflçileriyle dayan›flma nö-
beti bas›n duyurusu.

● 4 Mart 2005/25 Yönetim Kurulumuzun SEKA’n›n kapat›lmas› ve özellefl-
tirme uygulamalar›na karfl› yap›lan 4 Mart genel eylemine destek kampan-
yas› nedeniyle yay›nlad›¤› bas›n aç›klamas›: “D‹SK ‹flçi S›n›f›n›n Kazan›mlar›na
Yönelen Tehditlere Karfl› Mücadeleye Haz›rd›r!”

● 4 Mart 2005/26 Yönetim Kurulumuzun SEKA’n›n kapat›lmas› ve özellefl-
tirme uygulamalar›na karfl› ald›¤›, ülke çap›nda destek eylemleri karar› ba-
s›n duyurusu.

● 7 Mart 2005/27 D‹SK’in, 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nde Dünya Kad›n Yü-
rüyüflü Türkiye A¤›’n›n gerçeklefltirece¤i bas›n toplant›s›na kat›lma duyurusu.

● 7 Mart 2005/28 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Hikmet Çetinkaya’n›n
Cumhuriyet gazetesindeki yaz› dizisinin mahkeme karar›yla durdurulmas›na
iliflkin aç›klamas›: “Cumhuriyet Gazetesi Sansürlenmifltir!”

● 8 Mart 2005/29 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n Dünya Kad›nlar Günü
nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “fiiddete, Ayr›mc›l›¤a, Adaletsizli¤e Karfl›
Yaflas›n 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü!”

● 11 Mart 2005/30 Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Genel Baflkan›m›z Süley-
man Çelebi’nin Güney Asya’da yaflanan deprem ve tsunami felaketzedele-
riyle dayan›flma gecesinden elde edilen gelirin ‹stanbul Valili¤i’ne teslim
edece¤ine iliflkin bas›n duyurusu.

● 17 Mart 2005/31 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin 19 Mart 2005 ta-
rihinde Kad›köy’de yap›lan “‹flgale ve Savafla Karfl›” miting ile ilgili bas›n aç›k-
lamas›.

● 18 Mart 2005/32 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤i Genel Müdürlü¤ü’nün ‹SAG Projesi çerçevesinde on ilde gerçeklefltire-
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ce¤i “Güvenlik Kültürü” konusunda sosyal taraflar› bilgilendirme ve duyarl›-
l›k art›rma seminerleri dizisinin aç›l›fl töreninde yapt›¤› konuflma.

● 18 Mart 2005/32 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin yeni Ceza Yasa-
s›’na iliflkin de¤erlendirmesi: “Yeni Ceza Yasasi Temel Haklar› Tehdit Ediyor!”

● 23 Mart 2005/33 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Mersin’de yafla-

nan bayrak olay› ve sonras›ndaki geliflmeler ile ilgili bas›n aç›klamas›: “Bay-
rak Bu Ülkede Yaflayan Tüm Yurttafllar›n Bayra¤›d›r!”

● 24 Mart 2005/34 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, SSK ve BA⁄-KUR
emeklilerinin TÜFE fark› alacaklar›n›n mahkeme kararlar› ile ilgili bas›n aç›k-

lamas›.

● 24 Mart 2005/35 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin 25 Mart 2005 ta-
rihinde Ankara’da yap›lan “1. Alevi Konferans›”nda yapt›¤› konuflma.

● 30 Mart 2005/36 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n 1 May›s 2005 kutlama-
lar›na iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 6 Nisan 2005/37 Türk-‹fl, D‹SK, Hak-‹fl ve KESK’in 1 May›s’› birlikte kutla-
yacaklar›na iliflkin, dört emek konfederasyonunun oluflturdu¤u 1 May›s Ter-
tip Komitesi taraf›ndan D‹SK Genel Merkezi’nde yap›lan bas›n toplant›s› du-
yurusu.

● 7 Nisan 2005/38 1 May›s 2005 kutlamalar›na kitlesel kat›l›m konusunda
siyasi destek veren CHP, EMEP, HADEP, ÖDP, SHP, DS‹P, SDP ve TKP’yle yap›lan
toplant›n›n bas›n aç›klamas›.

● 7 Nisan 2005/39 Trabzon’da 4 ö¤rencinin demokratik haklar›n› kullan-
mak isterken, linç edilmeye çal›fl›lmalar›na tepki olarak yap›lan bas›n aç›kla-
mas›: “Trabzon’da Yaflanan Halk›n Tepkisi De¤il, Vahflettir!”

● 12 Nisan 2005/40 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Platin dergisinin
kay›t d›fl› istihdam konusundaki sorular›na verdi¤i yan›tlar.

● 14 Nisan 2005/41 1 May›s Tertip Komitesi’nin demokratik kitle örgütleri

ve meslek odalar› temsilcileriyle yapt›¤› ikinci toplant›n›n bas›n aç›klamas›.

● 20 Nisan 2005/42 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin T‹SK taraf›ndan
20 Nisan 2005 tarihinde Ankara’da düzenlenen “AB Yolunda Esneklik ve ‹s-
tihdam” Uluslararas› Semineri’nde yapt›¤› konuflma: “Esneklik, ‹stihdam So-

rununa Çare De¤ildir”.
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● 20 Nisan 2005/43 1 May›s kutlamalar›n› organize eden Türk-‹fl, D‹SK, Hak-
‹fl ve KESK genel baflkanlar›n›n 1 May›s’›n resmi tatil ilan edilmesi için gere-
ken çal›flmalara Meclis düzeyinde bafllad›klar›n› bildiren bas›n aç›klamas›.

● 20 Nisan 2005/44 Emniyet dergisinin Genel Baflkan›m›z Süleyman Çele-
bi’yle yapt›¤› röportaj.

● 22 Nisan 2005/45 D‹SK’in 1500 ayd›n, sanatç› ve akademisyene yapt›¤›,
2005 1 May›s’›nda ayd›nlar ve sanatç›larla kolkola yürüme ça¤r›s›.

● 23 Nisan 2005/46 Kütahya’n›n Gediz ilçesindeki maden oca¤›nda meyda-
na gelen grizu patlamas›nda, madende çal›flan 18 iflçinin hayat›n› kaybetme-

sine tepki olarak yap›lan bas›n aç›klamas›: “Grizu Facias›n›n Sorumlusu Hü-
kümettir!”

● 25 Nisan 2005/47 1 May›s Tertip Komitesi’nin, 1 May›s flehitlerini anma
etkinlikleri bas›n duyurusu.

● 26 Nisan 2005/48 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n 1 May›s 1977 flehitle-
ri an›s›na Kazanc› Yokuflu’nda yapt›¤› konuflma metni.

● 27 Nisan 2005/49 1 May›s Tertip Komitesi’nin, 1 May›s 2005 kutlamala-
r›yla ilgili bas›n toplant›s› duyurusu.

● 27 Nisan 2005/50 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Birleflik Metal-‹fl
Sendikas› Genel Baflkan› ve Genel Baflkan Yard›mc›m›z Adnan Serdaro¤-
lu’nun, ‹zmir/Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Lisi Aerospace (FT
Bestafl) iflyerinde greve ç›kan 175 iflçiyle birlikte yapt›¤› bas›n aç›klamas› du-
yurusu.

● 28 Nisan 2005/51 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 1 May›s 2005
haz›rl›klar›n› de¤erlendirip, Türkiye’deki geliflmeler karfl›s›nda D‹SK’in siyasal
süreçteki rolünü aç›klad›¤› bas›n toplant›s› duyurusu.

● 28 Nisan 2005/52 1 May›s 2005’te bölge mitinglerinde okunan konuflma
metni.

● 28 Nisan 2005/53 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 1 May›s 2005
ve süreçle ilgili bas›n aç›klamas›.

● 1 May›s 2005/54 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 1 May›s 2005’te
Kad›köy Meydan›’nda yapt›¤› konuflma: “Halktan Yana Çözüm Mümkündür.

Çözüm Ellerimizdedir!”
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● 1 May›s 2005/55 1 May›s kutlamalar›n›n Taksim An›t›’na çelenk konulma-
s›, 1 May›s 1977’de flehit edilenlerin an›s›na Kazanc› Yokuflu’na karafil b›ra-
k›lmas›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 1 May›s 2005/56 1 May›s Düzenleme Kurulu Baflkan›, Genel Sekreterimiz
Musa Çam’›n 1 May›s 2005’te Kad›köy Meydan›’nda yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›.

4 May›s 2005/57 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Haftas›” aç›l›fl töreninde yapt›¤› konuflma.

5 May›s 2005/58 Dünya Kad›n Yürüyüflü’nün Türkiye aya¤›n› organize eden
DK‹K’in (D‹SK Kad›n ‹flçiler Komisyonu), yürüyüflü ve Kad›n Dayan›flma Yorga-
n›’n› anlatmak için, D‹SK Genel Merkezi’nde yapt›¤› bas›n toplant›s› duyurusu.

● 5 May›s 2005/59 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, idam edilmelerinin
33’üncü y›l›nda Deniz Gezmifl, Yusuf Aslan ve Hüseyin ‹nan’›n, yeniden yar-
g›lanmalar› ve itibarlar›n›n iade edilmesi, 12 Mart ve 12 Eylül cuntac›lar›na
yarg› yolunun aç›lmas›na iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 5 May›s 2005/60 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, TBMM Baflkan›
Bülent Ar›nç’›n türban konusundaki görüfllerini be¤enmedi¤i Anayasa Mah-
kemesi Baflkan›’n›, “Gerekirse Anayasa Mahkemesi’ni kapat›r›z” diyerek elefl-
tirmesine iliflkin bas›n aç›klamas›: “Hukuk birgün Bülent Ar›nç’a da Laz›m
Olur”.

● 5 May›s 2005/61 1 May›s Tertip Komitesi’nin, 1 May›s kutlamalar›n›n bafl-
ta ‹stanbul olmak üzere tüm ülkede baflar›yla tamamlanmas›na iliflkin bas›n
aç›klamas›.

● 6 May›s 2005/62 D‹SK Kad›n ‹flçiler Komisyonu (DK‹K) ad›na Nebile Ir-
mak’›n Dünya Kad›n Yürüyüflü hakk›ndaki konuflma metni.

● 6 May›s 2005/63 1 May›s Tertip Komitesi’nin, 1 May›s 2005 de¤erlendir-
me toplant›s› bas›n duyurusu.

● 6 May›s 2005/64 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, çal›flma yasalar›nda
yeni düzenlemeler yap›lmas›n› ve Türkiye’de iflten ç›karmalarda OECD ülke-
lerinin ortalamas›n›n üzerinde ödenen tazminatlar›n afla¤› çekilmesini söyle-
yen IMF Birinci Baflkan Yard›mc›s› Anne Krueger’e hitaben yapt›¤› bas›n aç›k-
lamas›: “Kazan›lm›fl Haklar›m›z› IMF Bizden Alamaz!”

● 9 May›s 2005/65 Genel Sekreterimiz ve 1 May›s Tertip Komitesi Baflkan›
Musa Çam’›n 1 May›s kutlamalar›na iliflkin de¤erlendirmesi.
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● 6 May›s 2005/66 Dünya Kad›n Yürüyüflü Türkiye Program› bas›n duyurusu.

● 12 May›s 2005/67 D‹SK/Emekli-Sen’in, “‹nsanca yaflayacak ücret istiyoruz”
slogan›yla düzenledi¤i mitingle ilgili bas›n toplant›s› duyurusu: “Emeklilerin
Ç›¤l›¤›n› Duyun!”

● 24 May›s 2005/68 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Seydiflehir Alü-
minyum tesislerinde özellefltirmeye direnen iflçilere polisin sald›rmas› sonu-
cu 32 iflçinin yaralanmas› olay›yla ilgili bas›n aç›klamas›: “Seydiflehir Alümin-
yum Özellefltirilemez!”

● 25 May›s 2005/69 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, ülkede yafla-
nan anti-demokratik olaylara iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 31 May›s 2005/70 Tekstil ve konfeksiyon sektörünün ara teknik eleman
ihtiyac›na çözüm üretmek, ülkemizin mesleki teknik e¤itiminin geliflimine
katk›da bulunmak amac›yla kurulmufl olan D‹SK Anadolu Tekstil ve Tekstil
Meslek Lisesi’nin 4. Dönem mezuniyet töreni bas›n duyurusu.

● 31 May›s 2005/71 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Fransa’daki
Anayasa Referandumu’yla ilgili bas›n aç›klamas›: “Frans›z Emekçileri Sosyal
Devletin ve Sosyal Haklar›n›n Gaspedilmesine Karfl› Ç›kt›”.

● 3 Haziran 2005/72 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, ABD kökenli
uluslararas› flirketlerden biri olan Coca Cola'n›n da¤›t›m›n› yapan Trakya Nak.
ve Tic. Ltd. fiti. iflçilerinin anayasal sendikal haklar›n› kulland›klar› için iflten
at›lmalar›na iliflkin Taksim Meydan›’nda yapt›¤› bas›n aç›klamas› duyurusu.

● 6 Haziran 2005/73 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›’n›n Ankara’daki ilkö¤retim okullar›nda yapt›rd›¤› ça¤d›fl› anket ile ilgi-
li bas›n aç›klamas›: “Ça¤dafl, Laik Cumhuriyet’e Sahip Ç›kaca¤›z!”

● 9 Haziran 2005/74 15-16 Haziran direnifllerinin 35. y›l›nda Kocaeli’nden ‹s-
tanbul’a yap›lan büyük yürüyüflümüzde yer almalar› için bas›n emekçilerine
yap›lan ça¤r›.

● 13 Haziran 2005/75 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Yönetim Kurulu-
muz, Baflkanlar Kurulumuz ve iflten ç›kar›lan iflçilerin kat›l›m›yla gerçekleflti-
rilen, 15-16 Haziran mücadelesinin 35. y›l›nda sendikal haklar ve özgürlükler
için Kocaeli’nden, ‹stanbul’a yap›lan yürüyüflle ilgili bas›n aç›klamas›.

● 10 Haziran 2005/76 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, 15-16 Haziran mü-
cadelesinin 35. y›l›nda sendikal hak ve özgürlükler için Yönetim Kurulumuz,
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Baflkanlar Kurulumuz ve sendikal› olduklar› için iflten ç›kart›lan iflçilerin Ko-
caeli’nden ‹stanbul’a yürümesiyle ilgili D‹SK Kocaeli Bölge Temsilcili¤i’nde
yapt›¤› bas›n toplant›s› duyurusu.

● 14 Haziran 2005/77 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 15-16 Hazi-
ran mücadelesinin 35. y›l›nda sendikal hak ve özgürlükler için Yönetim Ku-
rulumuz, Baflkanlar Kurulumuz ve sendikal› olduklar› için iflten ç›kart›lan ifl-
çilerin Kocaeli’nden ‹stanbul’a yürümesiyle ilgili D‹SK Genel Merkezi’nde yap-
t›¤› bas›n toplant›s› duyurusu.

● 14 Haziran 2005/78 15-16 Haziran “Sendikal Hak ve Özgürlüklerimiz ‹çin
Yürüyoruz” Kocaeli-Kartal yürüyüfl program› bas›n duyurusu.

● 14 Haziran 2005/79 Yönetim Kurulumuz, Baflkanlar Kurulumuz ve sendi-
kal› olduklar› için iflten ç›kart›lan iflçilerin kat›ld›¤› büyük yürüyüfl için Birle-
flik Metal-‹fl Sendikas› Genel Merkezi’nden u¤urlanmalar›yla ilgili bas›n duyu-
rusu.

● 15 Haziran 2005/80 “Sendikal Hak ve Özgürlükler Yürüyüflü”nün son hal-
kas›nda Kartal Meydan›’nda yap›lacak bas›n aç›klamas› duyurusu.

● 16 Haziran 2005/81 “Sendikal Hak ve Özgürlükler Yürüyüflü”nün son hal-
kas›nda Kartal Meydan›’nda yap›lacak bas›n aç›klamas› duyurusu.

● 17 Haziran 2005/82 Yaflam›n› yitiren, D‹SK ve üye sendikalar›n çeflitli ka-
demelerinde görev yapm›fl, iflçi s›n›f›n›n mücadele neferlerinden U¤ur Can-
koçak’la ilgili bas›n aç›klamas›.

● 17 Haziran 2005/83 Oleyis’e ba¤l› Hilton Oteli ve Birleflik Metal-‹fl’e ba¤l›
Gimas Girgin Makine’daki iflçilere destek vermek amac›yla Yönetim Kurulu-
muz ve Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin iflçilerle greve kat›lmalar›na
iliflkin bas›n aç›klamas› duyurusu.

● 17 Haziran 2005/84 D‹SK’in kurucular›ndan ve ilk Genel Baflkan›m›z olan
Kemal Türkler’in 1980 y›l›nda katledilmesiyle ilgili beraatle sonuçlanan mah-
keme karar›n›n ard›ndan Yarg›tay’›n verdi¤i bozma karar› nedeniyle yeniden
bafllayan davayla ilgili bas›n aç›klamas›.

● 20 Haziran 2005/85 Oleyis’e ba¤l› Hilton Oteli ve Birleflik Metal-‹fl’e ba¤-
l› Gimas Girgin Makine’daki grevci iflçilere destek vermek amac›yla Yönetim
Kurulumuz ve Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin bas›n aç›klamas› du-
y u r u s u.
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● 21 Haziran 2005/86 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin MESS taraf›n-
dan yay›nlanan Mercek dergisine gönderdi¤i yaz›: “Sosyal Diyalogda Temel
Ölçüt Samimiyet ve Haklara Sayg›d›r”.

● 23 Haziran 2005/87 Anayasal bir hak olan sendikalaflma hakk›na sahip
ç›kt›klar› için Coca Cola’da iflten ç›kar›lan Nakliyat-‹fl’e ba¤l› toplam 107 iflçi-
nin Yenibosna De¤irmenbahçe’de kurduklar› çad›rlar›n önünde yap›lan bas›-
na aç›klamas› duyurusu.

● 30 Haziran 2005/88 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 28-30 Hazi-
ran 2005 tarihlerinde ‹spanya Ekonomik ve Sosyal Konseyi taraf›ndan Trens-
med-2 Projesi kapsam›nda ‹stanbul Conrad Oteli’nde düzenlenen “Ekonomik
ve Sosyal Taraflar›n ‹stiflari Rolleri ve Avrupa-Akdeniz Ortakl›¤›na Katk›lar›”
konulu seminerde yapt›¤› konuflma: “Müzakere Sürecinde Sosyal Konular
Öncelikle Ele Al›nmal›d›r”.

● 1 Haziran 2005/89 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, AKP'li beledi-
ye baflkanlar› taraf›ndan D‹SK/Genel-‹fl sendikam›za yönelik, sistematik bir
yok etme politikas› izlenmesine ve iflçilerin Genel-‹fl'ten zorla, tehditle bas-
k›yla kopart›l›p, Hak-‹fl Konfederasyonu’na üye Hizmet-‹fl Sendikas›n’a üye
yap›lmas›na iliflkin yapt›¤› aç›klama.

● 2 Temmuz 2005/90 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Sivas Katlia-
m›’n›n 12. y›l› nedeniyle yapt›¤› aç›klama: “Sivas Katliam›’n›n Yaralar› Sar›l-
mal›d›r”.

● 6 Temmuz 2005/91 Ankara’da 5 Temmuz 2005 tarihinde toplanan D‹SK
Baflkanlar Kurulu sonuç bildirgesinin aç›klanmas›na iliflkin bas›n toplant›s›
duyurusu.

● 6 Temmuz 2005/92 Ankara’da 5 Temmuz 2005 tarihinde toplanan D‹SK
Baflkanlar Kurulu Kararlar›: “D‹SK, Demokrasi ve Sosyal Haklar ‹çin Hükümeti
Uyar›yor; Temel Hak ve Özgürlükler için Birlikte Mücadeleye Haz›r Oldu¤unu
‹lan Ediyor!”

● 18 Temmuz 2005/93 D‹SK/Genel-‹fl Sendikas› ile ‹zmir Büyükflehir Beledi-
yesi aras›nda ‹zelman flirketinden 5 bin iflçi ad›na imzalanacak toplusözlefl-
me töreni bas›n duyurusu.

● 21 Temmuz 2005/94 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK/Nakli-
yat-‹fl Sendikas›’n›n örgütlenme çal›flmalar›n› sürdürdü¤ü Coco Cola iflyerin-
de yaflanan vahflet ve sald›r›lara iliflkin yapt›¤› bas›n toplant›s› duyurusu.
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● 21 Temmuz 2005/95 Konfederasyonumuzun kurucusu ve ilk Genel Bafl-
kan›, T. Maden-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Kemal Türkler’in katlediliflinin 25.
y›l›nda; Konfederasyonumuzun eski Genel Baflkan Vekili ve Genel-‹fl Sendi-
kas› Genel Baflkan› ‹smail Hakk› Önal’›n ölümünün 3. y›l›nda; Konfederasyo-
numuz üyesi ‹lerici Deri-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Kenan Budak’›n katledili-
flinin 24. y›l›nda yap›lan anma töreni bas›n duyurusu.

● 21 Temmuz 2005/96 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK/Nakli-
yat-‹fl Sendikas›’n›n örgütlenme çal›flmalar›n› sürdürdü¤ü Coco Cola iflyerin-
de yaflanan vahflet ve sald›r›lara iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Sadece Co-
la Iflçisine De¤il, Örgütlenme Özgürlü¤üne Sald›rd›lar!”

● 22 Temmuz 2005/97 Konfederasyonumuzun eski Genel Baflkan Vekili ve
Genel-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› ‹smail Hakk› Önal ve Konfederasyonumuz
üyesi ‹lerici Deri-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Kenan Budak’›n anmalar› için ya-
p›lan bas›n duyurusu.

● 22 Temmuz 2005/98 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Lozan Ant-
laflmas›’n›n 82. y›ldönümü nedeniyle yapt›¤› aç›klama.

● 5 A¤ustos 2005/99 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Kartal’daki Ör-
san Tekstil’de yaflanan hukuksuzluk sonucunda 26 iflçinin iflten at›larak açl›-
¤a ve yoksullu¤a mahkum edilmeleri üzerine yapt›¤› bas›n aç›klamas› duyu-
rusu.

● 6 A¤ustos 2005/100 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Kartal’daki
Örsan Tekstil’de 26 iflçinin iflten at›lmas› üzerine yapt›¤› bas›n aç›klamas›:
“Hukuksuzluk Gelenek Haline Geldi!”

● 11 A¤ustos 2005/101 Genel Baflkan› Süleyman Çelebi ve Yönetim Kuru-
lumuzun, KESK Yönetim Kurulu’nu ziyaretlerine iliflkin bas›n duyurusu.

● 11 A¤ustos 2005/102 Yönetim Kurulumuzun, TÖB-DER Genel Baflkan›
Gültekin Gazio¤lu’nun ölümü üzerine yapt›¤› aç›klama.

● 12 A¤ustos 2005/103 Sendikal› olduklar› için 19 May›s 2005'te ifllerinden
at›lan Coca Cola iflçilerine, Bar›flaRock Festivali sanatç›lar›n›n destek vererek
Taksim Gezi Park›'nda iflçilerle buluflmalar›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 24 A¤ustos 2005/104 D‹SK Bölge Temsilciliklerinde yap›lan bas›n aç›kla-
malar›nda okunan bildiri metni: “Coca-Cola ‹çme! Zulme Ortak Olma!”

● 26 A¤ustos 2005/105 Rock müzi¤in devrimci yap›s›n› içinde bar›nd›ran
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Bar›flaRock Festivali’ne D‹SK’in destek vererek stand açaca¤›na iliflkin bas›n
duyurusu.

● 1 Eylül 2005/106 Yönetim Kurulumuzun 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü nede-
niyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Kal›c› Bar›fl Kal›c› Demokrasiyle Sa¤lan›r!”

● 5 Eylül 2005/107 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 12 Eylül hakk›n-

da Birgün Gazetesi’nin sorular›na verdi¤i yan›t.

● 7 Eylül 2005/108 Yönetim Kurulumuzun, 12 Eylül’ün 25. Y›l› dolay›s›yla
yapt›¤› bas›n aç›klamas› duyurusu.

● 8 Eylül 2005/109 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK Yönetim
Kurulu ad›na D‹SK Genel Merkezi’nde yapt›¤› 12 Eylül’ün 25. y›ldönümü ve ül-
kemizde yaflanan son geliflmeler hakk›ndaki bas›n aç›klamas›: “12 Eylül’ü 25
Y›ld›r Unutmad›k! Ne Unuturuz Ne Affederiz!”

● 9 Eylül 2005/110 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Yönetim Kurulu-
muzun, 12 Eylül'ün 25. y›l› nedeniyle Taksim Meydan›’nda yapt›¤› bas›n aç›k-
lamas› duyurusu.

● 12 Eylül 2005/111 12 Eylül’ün 25. y›l› nedeniyle D‹SK Bölge Temsilcilikle-
rinde okunan bas›n aç›klamas› metni: “12 Eylül’ü Ne Unuturuz Ne Affederiz!”

● 12 Eylül 2005/112 12 Eylül’ün 25. y›l› nedeniyle Genel Baflkan›m›z Süley-
man Çelebi’nin bas›n aç›klamas› metni: “Darbecilerle Hesaplaflma A‹HM’e Ta-
fl›nd›”.

● 15 Eylül 2005/113 Türkiye, K›br›s ve Yunanistan’dan sendikalar›n ortak
düzenledikleri K›br›s, Türkiye ve Yunanistan iflçi hareketlerinin genel duru-
mu ve bölgemizde bar›fla katk›lar› konulu konferans›n bas›n duyurusu.

● 16 Eylül 2005/114 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 16 Eylül 2005
tarihinde ‹stanbul’da yap›lan Türkiye, Yunanistan ve K›br›s sendikalar› ortak
toplant›s›nda yapt›¤› konuflma: “K›br›s Sorununun Çözümü Bar›fl ve Dostlu¤u
Pekifltirecektir”.

● 16 Eylül 2005/115 K›br›s, Türkiye ve Yunanistan iflçi hareketlerinin genel
durumu ve bölgemizde bar›fla katk›lar› konulu konferans›n sonuç bildirgesi-
nin aç›kland›¤› bas›n toplant›s› duyurusu.

● 16 Eylül 2005/116 D‹SK’in kurulcular›ndan ve ilk Genel Baflkan›m›z Kemal

Türkler’in 1980 y›l›nda katledilmesiyle ilgili dava duruflmas› bas›n duyurusu.
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● 19 Eylül 2005/117 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Güncel Hukuk
Dergisi’nin Ekim Say›s› için haz›rlanan sorulara verdi¤i yan›tlar.

● 21 Eylül 2005/118 AB üyeli¤i sürecinden en çok etkilenecek kesimlerden
biri olan ve Türkiye nüfusunun büyük ço¤unlu¤unu oluflturan ücretlilerin AB
sürecine yönelik yaklafl›mlar›n›, yaklafl›mlar›n›n nedenlerini, beklentilerini,
endiflelerini ve düflüncelerini ortaya ç›karmak amac›yla Konfederasyonumu-
za üye G›da-‹fl Sendikas› taraf›ndan yapt›r›lan araflt›rma sonuçlar›n›n aç›kla-
naca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 23 Eylül 2005/119 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Ermeni Konfe-
rans›’n›n yap›lmas›n› durduran mahkeme karar›na iliflkin bas›n aç›klamas›:
“Ermeni Konferans›’n›n Yap›lmas›n› Durduran Karar Hukuka Ayk›r› Oldu¤u Gi-
bi Bilimsel Özerkli¤e de Ayk›r›d›r”.

● 6 Ekim 2005/120 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, AB müzakere
sürecinin bafllamas› ile ilgili bas›n aç›klamas›: “Müzakere Sürecinde Daha De-
mokratik, Daha Sosyal, Daha Özgür Bir Türkiye Için Çaba Gösterece¤iz”.

● 10 Ekim 2005/121 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, “Kamu Personel Re-
jimi” hakk›ndaki bas›n aç›klamas›: “Kamu Emekçisinin ‹fl Güvencesi Elinden
Al›namaz”.

● 11 Ekim 2005/122 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, “Türkiye Solu-
nun Genel Durumu ve Gelece¤i” konferans›ndan sonra çeflitli bas›n organla-
r›nda ç›kan “D‹SK Parti Kuruyor” bafll›¤›yla verilen haberlerle ilgili bas›n aç›k-
lamas› duyurusu.

● 11 Ekim 2005/123 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin T‹SK ‹flveren
Dergisi’nin Ekim 2005 say›s› için haz›rlad›¤› yaz›: “Müzakare Sürecinde Aktif
Rol Oynayaca¤›z”.

● 12 Ekim 2005/124 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 14-15 Ekim
2005 tarihlerinde Bolu’da yap›lan toplant› ile ilgili bas›n aç›klamas›: “Bolu
Toplant›s›n›n Amac› Türkiye’nin Gelece¤ini De¤erlendirmek ve Solda Yeni Bir
Tart›flma Süreci Bafllatmakt›r”.

● 14 Ekim 2005/125 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin 14-15 Ekim
2005 tarihlerinde Bolu’da düzenlenen toplant›da yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›
metni.

● 16 Ekim 2005/126 D‹SK taraf›ndan düzenlenen “Türkiye’de Ekonomik ve
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Siyasal Geliflmeler ve Solun Gelece¤i” konulu Bolu Toplant›s›’n›n sonuç bildir-

gesi: “‹lk Ad›m At›ld›”.

● 18 Ekim 2005/127 16 Ekim 2005 tarihinde Bolu’da yap›lan D‹SK Baflkan-

lar Kurulu Sonuç Bildirgesi.

● 25 Ekim 2005/128 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, “AKP Hükümeti Halk-

la Bar›flmal›d›r!” konulu bas›n aç›klamas›.

● 28 Ekim 2005/129 Genel Sekreterimiz Musa Çam'›n, E¤itim-Sen davas›n›n

düflmesi ile ilgili yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 29 Ekim 2005/130 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Cumhuriyet

Bayram›’n›n 82. y›l› nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›: "Cumhuriyet Bilhas-

sa Kimsesizlerin, Kimsesidir”.

● 31 Ekim 2005/131 D‹SK/Dev Sa¤l›k-‹fl Sendikas›’n›n, Sultanahmet Adliye-

si'nde Malatya Çocuk Yuvas› olay›yla ilgili gerçek sorumlular›n›n yarg›lanma-

s› için Sa¤l›k Bakan› ve Malatya Sa¤l›k Müdürlü¤ü hakk›nda suç duyurusun-

da bulunaca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 1 Kas›m 2005/132 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Ramazan Bay-

ram› nedeniyle yay›nlad›¤› mesaj.

● 1 Kas›m 2005/133 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 1 Kas›m 2005

tarihinde yap›lan Ekonomik Sosyal Konsey toplant›s›nda yapt›¤› konuflma
metni.

● 10 Kas›m 2005/134 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Atatürk’ün ölümü-

nün 67. y›l› nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 10 Kas›m 2005/135 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Bekir Cofl-

kun’un 9 Kas›m 2005 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yay›nlanan “Zavall› Sol”

bafll›kl› yaz›s› için de¤erlendirmesi.

● 10 Kas›m 2005/136 Konfederasyonumuz üyesi Dev Maden-Sen taraf›n-

dan gerçeklefltirilen, “AB Aktif ‹flgücü Programlar› Projesi” kapsam›nda des-

teklenen, Kütahya’n›n Tavflanl› ilçesinde “Madencilik faaliyetleri sonucu iflsiz

kalan kesimlerin yeniden istihdam› projesi” uygulama ve gözlem program›

çerçevesinde 16 Kas›m 2005 tarihinde Tavflanl›/Ayval› Köyü Sa¤›m Üniteli Süt

Toplama Merkezi’nin Aç›l›fl› ve Tavflanl› Ömerli Mahallesinde Triko E¤itim

Merkezi ve Atölyesi’nin tan›t›m›na iliflkin bas›n duyurusu.
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● 10 Kas›m 2005/137 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, AB Kat›l›m Or-
takl›¤› Belgesi ve 2005 ‹lerleme Raporu hakk›ndaki de¤erlendirmesi: “Sendi-
kal Haklar Önündeki Engellerin Kald›r›lmas› Ertelenemez”.

● 11 Kas›m 2005/138 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, fiemdinli’de
yaflanan olaylarla ilgili bas›n aç›klamas›d›r: “Devlet ‹çindeki Çeteler Temizlen-
medikçe Gerçek Demokrasi Olmaz”.

● 12 Kas›m 2005/139 Türkiye'deki geliflmeleri, çal›flma yaflam›n›, iflsizli¤i,
özellefltirme politikalar›n› ve AB sürecini de¤erlendirmek için 14 Kas›m’da
Bolu Koru Otel'de yap›lan Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu toplant›s› bas›n du-
yurusu.

● 14 Kas›m 2005/140 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 14 Kas›m
2005 tarihinde Bolu Koru Oteli’nde toplanan D‹SK Geniflletilmifl Baflkanlar Ku-
rulu aç›fl konuflmas›.

● 18 Kas›m 2005/141 Yönetim Kurulumuzun, 14-15 Kas›m 2005 tarihlerin-
de Bolu Koru Oteli’nde yap›lan D‹SK Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu toplant›-
s› sonuçlar› hakk›ndaki aç›klamas›: “D‹SK Önümüzdeki Dönemde Daha Aktif
Mücadeleye Haz›rd›r”.

● 28 Kas›m 2005/142 Genel Sekreterimiz Musa Çam, ‹stanbul Tabibler Oda-
s› Baflkan› Gençay Gürsoy, KESK, TMMOB, TDB, di¤er meslek odalar› ve sivil
toplum örgütleri temsilcilerinin E¤itim-Sen’e destek olmak amac›yla D‹SK Ge-
nel Merkezi’nde yapt›klar› bas›n aç›klamas› duyurusu: “E¤itim-Sen’e Yap›lan
Sald›r›y› K›n›yoruz!”

● 3 Aral›k 2005/143 12 Eylül cuntas›na bakan veren, 12 Eylül yasalar›na ilk
evet diyen örgütlerin D‹SK’i karalamaya çal›flmalar›na D‹SK’ten yan›t: “D‹SK’e
Sald›ranlara Hodri Meydan!”

● 9 Aral›k 2005/144 D‹SK taraf›ndan ilki Bolu'da yap›lan “Türkiye’de Ekono-
mik ve Siyasal Geliflmeler ve Solun Gelece¤i” konulu toplant›n›n, ‹stanbul’da
yap›lan “Solda Yenilenme” bafll›kl› ikinci konferans›n bas›n duyurusu.

● 10 Aral›k 2005/145 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 10 Aral›k Sol-
da Yenilenme Konferans›’nda yapt›¤› aç›fl konuflmas›.

● 17 Aral›k 2005/146 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK, KESK,
TMMOB ve TTB taraf›ndan Ankara’da düzenlenen “Demokratik Türkiye-Halk
‹çin Bütçe” mitinginde yapt›¤› konuflma metni.
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● 19 Aral›k 2005/147 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n Sendikalar Kanunu
Tasar› Tasla¤› ile ilgili bas›n aç›klamas›: “Sendikalar Kanunu Tasar›s› Toplusöz-
leflme, Grev ve Lokavt Kanunu Tasar›s› ‹le Birlikte Bir Bütün Olarak Ele Al›n-
mal›d›r”.

● 21 Aral›k 2005/148 D‹SK'in unutulmaz Genel Baflkan› Abdullah Bafl-
türk'ün ölümünün 14. y›ldönümü anma duyurusu.

● 21 Aral›k 2005/149 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Dan›fltay 12. Daire-
si’nin SSK Genel Kurulu’nda yap›lan Yönetim Kurulu Seçimleri ve Yönetmelik
iptaliyle ilgili davada verdi¤i yürütmeyi durdurma karar› ile ilgili aç›klamas›.

● 21 Aral›k 2005/150 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Adana'da,
Konfederasyonumuza üye Dev Sa¤l›k-‹fl Sendikas›’n›n üyesi Çukurova Üni-
versitesi bünyesindeki sa¤l›k çal›flanlar›n› ziyaretiyle ilgili bas›n duyurusu.

● 22 Aral›k 2005/151 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, asgari ücret-
le ilgili bas›n aç›klamas›: “Asgari Ücret De¤il, Sefalet Ücreti”.

● 30 Aral›k 2005/152 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Yönetim Ku-
rulumuzun, D‹SK’in 2005 y›l› de¤erlendirmesi ve 2006 y›l›na dair hedeflerini
aç›klad›klar› bas›n toplant›s› duyurusu.

● 29 Aral›k 2005/153 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, MESS Mercek
Dergisi’nin Ocak 2006 say›s›nda yay›nlanmak üzere haz›rlanan yaz›s›: “Türki-
ye-AB Karma ‹stiflare Komitesi Müzakere Sürecinde Aktif Rol Oynamal›d›r”.

● 30 Aral›k 2005/154 Yönetim Kurulumuzun, 2005 y›l› de¤erlendirmesi ve
2006 y›l›na dair hedefleri.

2006
● 6 Ocak 2006/01 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Kurban Bayram›
mesaj›.

● 13 Ocak 2006/02 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, katil Mehmet
Ali A¤ca’n›n tahliyesi ile ilgili bas›n aç›klamas›: “Adalet Bakan›’na Ça¤r›m›zd›r:
A¤ca’n›n Tahliyesine Müdahale Ediniz! A¤ca’ya At›lan Her Çiçek Yeniden Kur-
flun At Demektir!”

● 18 Ocak 2006/03 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin SSK’n›n 47. Ola-
¤anüstü Genel Kurulu Toplant›s› ile ilgili bas›n aç›klamas›: “SSK Genel Kuru-
lu’nda Hukuk Yine Yok Ediliyor”.
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● 21 Ocak 2006/04 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Mehmet Ali A⁄-
CA’n›n tekrar cezaevine konmas›yla ilgili bas›n aç›klamas›: “Yanl›fl Hesap Yar-
g›tay’dan Döndü”.

● 22 Ocak 2006/05 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Ayd›n Güven
Gürkan’›n vefat› dolay›s›yla yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 24 Ocak 2006/06 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin U¤ur Mum-
cu’nun ölüm y›ldönümü dolay›s›yla yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 24 Ocak2006/07 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, SHP Genel Baflkan› Murat
Karayalç›n’a yan›t›: “D‹SK’e Liberal Suçlamas› Yapmak Tek Kelimeyle Ay›pt›r”.

● 6 fiubat 2006/08 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Andrea Santore’nin vu-
rulmas›na iliflkin bas›n aç›klamas›: “Andrea Santore’un Vurulmas›n› fiiddetle
Protesto Ediyoruz!”

● 7 fiubat 2006/09 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, 11 fiubat Kocaeli Mitin-
gi’ne iliflkin bas›n aç›klamas›: “Yoksullu¤a - Adaletsizli¤e Hay›r!”

● 8 fiubat 2006/10 Yönetim Kurulumuzun 11 fiubat Kocaeli Mitingi’nin er-
telenmesine iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 10 fiubat 2006/11 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin T‹SK’in Conrad
Otel’de düzenledi¤i “Kad›n ‹stihdam› Zirvesi” konulu seminerde yapt›¤› ko-
nuflma.

● 12 fiubat 2006/12 Yönetim Kurulumuzun, D‹SK’in kuruluflununun 39. y›l-
dönümü nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “D‹SK’in Tarihi, Demokrasi Mü-
cadelesi Tarihidir!”

● 15 fiubat 2006/13 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, 19 fiubat Kocaeli Mi-
tingi’ne iliflkin bas›n aç›klamas›: “Yoksullu¤a – Adaletsizli¤e Hay›r!”

● 19 fiubat 2006/14 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin “Yoksullu¤a-
Adaletsizli¤e Hay›r” mitingi konuflma metni.

● 22 fiubat 2006/15 D‹SK’ten ETUC’a mektup: D‹SK, ETUC (Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu) Genel Sekreteri John Monks’a bir mektup göndererek Mu-
hammed karikatürleri ve sonras›ndaki geliflmelerle ilgili kayg›lar›n› iletti.

● 23 fiubat 2006/16 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, son günlerde yafla-
nan intihar olaylar›na iliflkin bas›n aç›klamas›: “‹ntiharlar›n Kayna¤› Ekonomik
ve Sosyal Y›k›msa, Suç Orta¤› da Basiretsiz Yöneticilerdir!”
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● 28 fiubat 2006/17 D‹SK ve K›z›lay’›n gönüllü kan ba¤›fl› ile ilgili imzalaya-
ca¤› protokole iliflkin bas›n duyurusu.

● 1 Mart 2006/18 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, K›z›lay’la gönüllü
kan ba¤›fl› ile ilgili protokol konuflmas›.

● 3 Mart 2006/19 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin 5 Mart 2005 tari-

hinde Ankara’da ILO taraf›ndan düzenlenen “Üçlü Yap›da Sosyal Diyalog ve
Kay›td›fl› Konferans›”ndaki konuflmas›: “Kay›td›fl› Ekonomi Önlenmeden Hiç-
bir Sorun Çözülemez!”

● 3 Mart 2006/20 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 03.03.2006 tarih-

li Milliyet gazetesinde yay›nlanan Melih Afl›k’›n yaz›s›na verdi¤i yan›t.

● 4 Mart 2006/21 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, 12 Eylül Cunta lideri Ke-
nan Evren’in yarg›lanmas›na iliflkin bas›n aç›klamas›: “12 Eylül’ü Unutmad›k,
Unutmayaca¤›z! Darbeciler Yarg›lanmal›d›r!”

● 8 Mart 2006/22 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n Dünya Kad›nlar Günü
nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “fiiddete, Ayr›mc›l›¤a, Adaletsizli¤e Hay›r!
Yaflas›n 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü!”

● 10 Mart 2006/23 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Çal›flma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n düzenledi¤i “Sosyal Diyalog” Projesi’yle ilgili konfe-
ransta yapt›¤› konuflma.

● 14 Mart 2006/24 Van 100. Y›l Üniversitesi Rektörü Say›n Prof. Dr. Yücel
Aflk›n’›n D‹SK ziyaretine iliflkin bas›n duyurusu.

● 18 Mart 2006/25 Yönetim Kurulumuzun Nevruz/Newroz Bayram› dolay›-
s›yla yay›nlad›¤› kutlama mesaj›: “Halk›m›z›n Nevruz/Newroz Bayram› Kutlu
Olsun!”

● 23 Mart 2006/26 D‹SK Baflkanlar Kurulu’nun 17 Mart 2006 tarhinde yap-
t›¤› toplant›n›n ard›ndan ç›kar›lan sonuç bildirgesi.

● 24 Mart 2006/27 D‹SK’in kurucular›ndan ve ilk genel baflkan› olan Kemal

Türkler’in 1980 y›l›nda katledilmesiyle ilgili Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nde süren davaya kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 29 Mart 2006/28 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, fiiflli Belediyesi iflyerin-
de kurulan Referandum 2006 sand›¤›na yap›lan sald›r›y› protesto için yapt›-

¤› bas›n aç›klamas›.

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:14 PM  Page 246



DiSK 13. GENEL KURUL ÇALIfiMA RAPORU 247

● 31 Mart 2006/29 Yönetim Kurulumuzun, Sakarya, Siirt, Batman ve Diyar-
bak›r’da artan fliddet olaylar› konusunda bas›na ve kamuoyuna yapt›¤› aç›k-
lama: “Geliflen fiiddet Olaylar› Karfl›s›nda Toplumsal Bir Mutabakat Sa¤lanma-
l›d›r!”

● 1 Nisan 2006/30 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, ‹fl Müfettiflleri Derne-
¤i’nin ‹fl Yaflam› ve Denetim Kongresi’nde yapt›¤› konuflma.

● 3 Nisan 2006/31 Fransa’da iflçilerin yeni ifle al›m yasas› CPE’nin geri çekil-
mesi talebiyle ilan ettikleri ikinci bir ulusal eylem gününde yapacaklar› ge-
nel grevle dayan›flmak için D‹SK’in, Fransa Konsoloslu¤u önünde yasay› pro-
testo edece¤ine iliflkin bas›n duyurusu!

● 4 Nisan 2006/32 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Fransa’da iflçilerin ya-
pacaklar› genel grevle dayan›flmak için Fransa Konsoloslu¤u önünde yapt›¤›
bas›n aç›klamas›.

● 12 Nisan 2006/33 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Bak›rköy 2. ‹fl
Mahkemesi’nin G›da-‹fl Sendikas›’n› kapatma karar›na iliflkin D‹SK Genel Mer-
kezi’nde yapaca¤› bas›n aç›klamas›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 14 Nisan 2006/34 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Yönetim Kuru-
lu ad›na, D‹SK’in kurucu sendikalar›ndan G›da-‹fl hakk›nda verilen kapatma
karar› hakk›nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “D‹SK/G›da-‹fl Hakk›ndaki Kapatma
Karar› Hukuksuzdur!”

● 18 Nisan 2006/35 D‹SK-TÜRK-‹fi-KESK taraf›ndan oluflturulan 1 May›s Ter-
tip Komitesi’nin ‹stanbul Valili¤i’ne baflvuruda bulunaca¤›na iliflkin bas›n du-
yurusu.

● 19 Nisan 2006/36 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Metraco’da ifl-
ten at›lan üyelerimizle ilgili yapaca¤› bas›n aç›klamas›na iliflkin bas›n duyu-
rusu.

● 26 Nisan 2006/37 D‹SK Genel Sekreteri ve 1 May›s 2006 Tertip Komitesi
Baflkan› Musa Çam’›n 1 May›s 2006 kutlamalar› için yapt›¤› bas›n aç›klamas›:
“Eflitlik, Özgürlük, Adalet ve Bar›fl ‹çin 1 May›s’ta Alanlara!”

● 27 Nisan 2006/38 1 May›s 2006 Kad›köy Kutlamalar› Etkinlik Program›.

● 27 Nisan 2006/39 1 May›s 2006 kutlamalar› çerçevesinde bölge mitingle-
rinde okunan konuflma metni: “Eflitlik, Özgürlük, Adalet ve Bar›fl ‹çin 1 Ma-
y›s’ta Alanlara!”
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● 1 May›s 2006/40 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 1 May›s 2006
konuflma metni.

● 1 May›s 2006/41 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, 1 May›s 2006 Düzen-
leme Komitesi ad›na yapt›¤› aç›fl konuflmas›: “Sadece Eflitlik, Sadece Özgür-
lük, Sadece Adalet ve Sadece Bar›fl Demek ‹çin De¤il, Hepsini Birlikte ‹stedi-
¤imiz ‹çin Alanlarday›z!”

● 4 May›s 2006/42 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Çal›flma ve Sosyal Güven-
lik Bakanl›¤› 20. ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Haftas›’›nda yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›.

● 6 May›s 2006/43 Yönetim Kurulumuzun, “Ermeni Sorunu”na iliflkin Fran-
sa Ulusal Meclisi’nde görüflülecek yasa tasar›s›na karfl› ç›kmalar› için Fransa
iflçi sendikalar›na ve sosyalist parti grup temsilcilerine gönderdi¤i yaz›: “Er-
meni Sorununda Diyalogtan Baflka Çözüm Var M›?”

● 8 May›s 2006/44 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Terörle Mücade-
le Yasa Tasar›s›’n›n kald›r›lmas›na iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›: TMY’ye
‘Do¤rudan’ ve ‘Duraksamadan’ Hay›r! TMY Tasar›s›yla Amaç Süresiz OHAL, ‹s-
tikamet ise 12 Eylül’dür!

● 10 May›s 2006/45 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, SSGSS Yasa-
s›’n›n veto edilmesine iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Cumhurbaflkan› Sezer
Sosyal Devletin Tasfiyesine ‹zin Vermedi!”

● 11 May›s 2006/46 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Cumhuriyet
Gazetesi’ne yönelik sald›r›lara iliflkin bas›n aç›klamas›: “Üçüncü Sald›r›y› M›
Bekleyece¤iz!”

● 17 May›s 2006/47 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Genel Sekrete-
rimiz Musa Çam’›n, veto edilen SSGSS yasas›n›n yeniden düzenlenmesine ilifl-
kin Baflbakan Say›n Recep Tayyip Erdo¤an’a görüflme yapmak için gönder-
di¤i ça¤r› mektubu.

● 17 May›s 2006/48 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ile D‹SK Yönetim
Kurulu Üyesi ve Oleyis Genel Baflkan› Kamer AKTAfi’›n kat›l›m›yla CONRAD
Otelinde yap›lacak Toplu Sözleflme ‹mza Töreni’ne kat›l›m için yap›lan bas›n
duyurusu.

● 17 May›s 2006/49 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Dan›fltay 2. Da-
iresi’ne yönelik sald›r›ya iliflkin bas›n aç›klamas›: “Karanl›¤a Karfl› Özgür ve
Demokratik Türkiye!”
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● 18 May›s 2006/50 Emek Platformu Baflkanlar Kurulu’nun, Emek Platfor-
mu Dönem Sözcüsü ve D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi baflkanl›¤›nda,
5489 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’n›n Cumhurbafl-
kanl›¤› taraf›ndan veto edilmesinden sonra yap›lacak etkinlikleri görüflmek
üzere yapaca¤› toplant›ya kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 22 May›s 2006/51 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin GATA’da Say›n
Bülent Ecevit’e yapaca¤› ziyarete kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 29 May›s 2006/52 Yönetim Kurulumuzun, hükümetin çal›flma yaflam›yla
ilgili uygulamalar› konusunda yapaca¤› durum de¤erlendirmesi toplant›s›na
kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 29 May›s 2006/53 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK Yönetim
Kurulu ad›na D‹SK’in çeflitli diyalog mekanizmalar›ndaki üyeli¤ini ask›ya al-
mas›yla ilgili bas›n aç›klamas›: “Hükümeti, Çal›flma Hayat›n› ILO Kararlar›na
Uygun fiekilde Yeniden Düzenlemeye Davet Ediyoruz”.

● 29 May›s 2006/54 Emek Platformu’nda al›nan kararlar do¤rultusunda ya-
p›lacak 30 dakikal›k Genel Uyar› Eylemleri için Genel Sekreterimiz Musa
Çam’›n Topkap› Ambarlar’da nakliyat iflçileriyle birlikte yapaca¤› eyleme ka-
t›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 30 May›s 2006/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›-
s›’n›n yeniden geçmemesi için yap›lan 30 dakikal›k Genel Uyar› Eylemleri’ne
iliflkin bas›n bilgilendirilmesi.

● 31 May›s 2006/56 Genel Sekreterimiz Musa Çam, D‹SK/Limter ‹fl’e yap›lan
sald›r›y› k›nad›.

● 2 Haziran 2006/57 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, grizu patlamas›nda
17 iflçinin ölmesini “madencili¤in tabiat›” olarak gören Bakan Hilmi Güler’e
yan›t›: “AKP Hükümeti Bir Kez Daha Suçüstü Yakalanm›flt›r!”

● 2 Haziran 2006/58 D‹SK/Limter ‹fl, Desan Tersanesi’ndeki hak gasplar›na
karfl› direniflinin 12. gününde, tersane önünde yapaca¤› bas›n aç›klamas›na
kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 9 Haziran 2006/59 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin de kat›ld›¤› ILO
Türkiye Temsilcili¤i önünde yap›lan eyleme kat›l›m için yap›lan bas›n duyu-
rusu.

● 12 Haziran 2006/60 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, sendikalaflan
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iflçilerin iflten at›lmas›n› protesto için, ILO Türkiye Temsilcili¤i önünde yapt›¤›
bas›n aç›klamas› metni: “Hükümet ILO Kararlar›n› Hayata Geçirmelidir!”

● 12 Haziran 2006/61 Birleflik Metal-‹fl Sendikam›z›n, 2006 y›l› Mart ay›nda
örgütlenmesi sonucunda iflten ç›kar›lan 45 üyesi için M‹TO Yap› Malzemele-
ri San. ve Tic. A.fi. iflyeri önünde yap›lacak bas›n aç›klamas›na kat›l›m için ya-
p›lan bas›n duyurusu.

● 12 Haziran 2006/62 Genel Sekreterimiz Musa Çam, D‹SK/Limter ‹fl Genel Bafl-
kan› Cem Dinç ve E¤itim Uzman› Kamber Sayg›l›’n›n tutuklanmalar›n› k›nad›.

● 14 Haziran 2006/63 Türkiye iflçi s›n›f› tarihine flanl› bir sayfa açan 15-16
Haziran 1970 Büyük ‹flçi Direniflinin 36. y›l›nda Türkiye genelinde birçok et-
kinliklerle kutland›. Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Yönetim Kurulu
üyelerimizin de kat›ld›klar› ‹stanbul etkinliklerine kat›l›m için yap›lan bas›n
duyurusu.

● 16 Haziran 2006/64 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi, Sar›yer Belediye-
si kap›s›na ald›klar› grev karar›n› asmak isteyen D‹SK/Genel-‹fl 4 Nolu flubeye
üye iflçilere yap›lan sald›r›y› k›nad›!

● 20 Haziran 2006/65 D‹SK, “Birarada Yaflam› Savunal›m” mitingine kat›lma
karar› ald›!

● 27 Haziran 2006/66 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 27 Haziran
2006 tarihinde Hürriyet gazetesi internet sitesinde ç›kan “D‹SK parti kuruyor”
bafll›kl› haber ile ilgili “D‹SK Parti Kurmuyor” bafll›kl› de¤erlendirmesi.

● 30 Haziran 2006/67 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Sivas Katliam›’n›n
13. y›l› nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 6 Temmuz 2006/68 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, ‹srail’in Filis-
tin’e yönelik yeni sald›r›lar›na iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “‹srail, Filis-
tin’de Uygulad›¤› ‹nsan Haklar› ‹hlaline, ‹lan Edilmemifl Savafla Son Vermeli-
dir. Bar›fl›n Sa¤lanmas›n› Engelleyen Her Türlü fiiddet Yöntemleri Karfl›l›kl›
Olarak Durdurulmal›d›r!”

● 12 Temmuz 2006/69 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, IMF aç›kla-
malar›na iliflkin bas›n aç›klamas›: “Sermayenin ‹flçi S›n›f›na Sald›r›lar› Giderek
Art›yor!”

● 18 Temmuz 2006/70 Yönetim Kurulumuzun, sendikal hak özgürlüklerle
ilgili yaflanan yak›c› sorunlar› görüflmek ve gündemde bulunan yasa de¤iflik-
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liklerinin ILO, AB normlar› ve D‹SK’in talepleri do¤rultusunda bir an önce ger-
çeklefltirilmesi için Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baflesgio¤lu’na
yapt›¤› ziyarete kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 19 Temmuz 2006/71 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Yönetim Ku-
rulumuzun, dayan›flma amac›yla, Kartal H Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan
Limter-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Cem Dinç ve Sendika E¤itim Uzman› Kam-
ber Sayg›l›’n›n ilk duruflmas›na kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 19 Temmuz 2006/72 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Do¤u ve Güney-
do¤u’da 13 askerin öldürülmesiyle yeniden yükselen çat›flmalara iliflkin yap-
t›¤› bas›n aç›klamas›: “Akan Kan, Terör ve fiiddet Durmal›, Durdurulmal›d›r!”

● 21 Temmuz 2006/73 Konfederasyonumuzun kurucusu ve ilk Genel Bafl-
kan›, T. Maden-‹fl Sendikas› Genel Baflkan›, Türkiye iflçi s›n›f›n›n unutulmaz
önderlerinden Kemal Türkler’in katlediliflinin 26. y›l›nda Topkap›’daki mezar›
bafl›nda yap›lan anmaya kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 24 Temmuz 2006/74 D‹SK/Tekstil Genel Baflkan› Süleyman Çelebi’nin,
MENSA’da 94 iflçinin iflten at›lmas›, sendikas›zlaflt›rma ve sosyal haklar›n gas-
pedilmesine, iflverenin yasalara uymamas›na iliflkin bafllat›lan oturma eyle-
minde yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 25 Temmuz 2006/75 Üç günü kapsayan “Dünyan›n Bütün Bar›flç›lar› Bir-
leflin! ‹srail’i Durdurun!” kampanyas›n›n kamuoyuna aç›klanmas› için yap›la-
cak bas›n toplant›na kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 26 Temmuz 2006/76 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Filistin ve Lübnan
halk›yla dayan›flmak için bafllat›lan oturma eyleminde yapt›¤› bas›n aç›kla-
mas› metni: “‹srail, Filistin’de Uygulad›¤› ‹nsan Haklar› ‹hlaline, ‹lan Edilmemifl
Savafla Son Vermelidir. Bar›fl›n Sa¤lanmas›n› Engelleyen Her Türlü fiiddet
Yöntemleri Karfl›l›kl› Olarak Durdurulmal›d›r!”

● 27 Temmuz 2006/77 Konfederasyonumuz taraf›ndan bafllat›lan, “Dünya-
n›n Bütün Bar›flç›lar› Birleflin! ‹srail’i Durdurun!” kampanyas›n›n 2. gününde,
‹srail Baflbakan›na mektup gönderilmesi ve ‹srail Baflkonsoloslu¤u önünde
yap›lacak bas›n aç›klamas›na kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 27 Temmuz 2006/78 ‹srail Baflbakan› Ehud Olmert’e iletilmek üzere “Sa-
vafl› durdurun!” ça¤r›s› yapan mektubun ard›ndan ‹srail ‹stanbul Baflkonso-
loslu¤u’nun D‹SK’ten görüflme talebinde bulundu¤una iliflkin bas›n bilgilen-
dirilmesi.
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● 27 Temmuz 2006/79 Yönetim Kurulumuzun, ‹srail ‹stanbul Baflkonsolos-
lu¤u’nun görüflme talebini de¤erlendirdi¤i ve Genel Baflkan›m›z Süleyman
Çelebi’nin MYK’n›n bu karar›n›, Taksim Gezi Park›’nda bulunan oturma eyle-
mi çad›r›ndan Galatasaray’a yap›lacak meflaleli yürüyüflün ard›ndan aç›kla-
yaca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 27 Temmuz 2006/80 D‹SK MYK’n›n, ‹srail ‹stanbul Baflkonsoloslu¤u’nun
görüflme talebini kabul etti¤i ve ‹srail ‹stanbul Baflkonsolosu’yla D‹SK Genel
Merkezi’nde bir araya gelece¤ine iliflkin bas›n duyurusu.

● 28 Temmuz 2006/81 “Dünyan›n Bütün Bar›flç›lar› Birleflin! ‹srail’i Durdu-
run!” kampanyas›n›n 3. gününde genifl bir kitle kat›l›m›yla Taksim Gezi Par-
k›’nda toplan›l›p Dolmabahçe’ye yürünece¤ine iliflkin bas›n duyurusu.

● 28 Temmuz 2006/82 ‹srail ‹stanbul Baflkonsolosu Mordehai Amihai’nin,
D‹SK’in ‹srail Baflbakan› Ehud Olmert’e gönderdi¤i mektubun ard›ndan D‹SK
Genel Merkezi’ne gelerek, Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi, Genel Sekre-
terimiz Musa Çam ve Genel Baflkan Yard›mc›m›z Adnan Serdaro¤lu ile yapt›-
¤› görüflme sonucuna iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 31 Temmuz 2006/83 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin de kat›ld›¤›
Beyo¤lu Belediyesi ile D‹SK/Genel-‹fl Sendikas› aras›nda imzalanan toplu söz-
leflme törenine kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 10 A¤ustos 2006/84 D‹SK kurucular›ndan ve D‹SK eski Genel Baflkan›, ifl-
çi s›n›f›n›n ve D‹SK’in mücadele neferlerinden Kemal Nebio¤lu’nu yitirmemi-
ze iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 10 A¤ustos 2006/85 Konfederasyonumuz kurucular›ndan ve eski Genel
Baflkan›m›z Kemal Nebio¤lu’nun cenaze törenine iliflkin bas›n duyurusu.

● 11 A¤ustos 2006/86 D‹SK Yönetim Kurulu ad›na Genel Baflkan›m›z Süley-
man Çelebi’nin, Konfederasyonumuzun kurucusu ve eski Genel Baflkan›m›z
Kemal Nebio¤lu an›s›na yay›nlad›¤› bildiri.

● 14 A¤ustos 2006/87 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin de kat›ld›¤›,
Sar›yer Belediyesi ile D‹SK/Genel-‹fl Sendikas› aras›nda imzalanan toplu söz-
leflme törenine kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 14 A¤ustos 2006/88 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK kuru-
cular›ndan ve eski Genel Baflkan›m›z Kemal Nebio¤lu’nu u¤urlama törenin-
de yapt›¤› konuflma.
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● 16 A¤ustos 2006/89 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin de kat›ld›¤›,
Küçükçekmece Belediyesi ile D‹SK/Genel-‹fl Sendikas› aras›nda imzalanan
toplu sözleflme törenine kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 16 A¤ustos 2006/90 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, asbest yüklü Oto-
pan gemisinin Türkiye’ye gelifline iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Otopan'›n
Karasular›m›za Girmesine ‹zin Verilmemelidir!”

● 17 A¤ustos 2006/91 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, hükümetle
kamu emekçileri sendikalar› aras›nda sürdürülen toplugörüflmelere iliflkin
yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Bu Komediye Son Verin! Kamuda Toplu Görüflme-
lerde Ortaoyunu Oynan›yor...”

● 17 A¤ustos 2006/92 2006’da da Bar›flarock’a kat›lma karar› bas›n duyurusu.

● 18 A¤ustos 2006/93 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Bar›flarock 2006’ya
kat›l›m ça¤r›s› konuflmas›.

● 25 A¤ustos 2006/94 Genel Baflkan Yard›mc›m›z Adnan Serdaro¤lu’nun
Dearsan Tersanesi’nde meydana gelen ifl kazas›n› protesto eden Limter-‹fl
yöneticilerine sald›ran polislerle ilgili yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Polisin Görevi
Hukuksuzlu¤u Protesto Eden ‹flçilere Sendikac›lara Sald›rmak De¤il, ‹fl Cinaye-
ti ‹flleyenleri Soruflturmakt›r”.

● 25 A¤ustos 2006/95 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Lübnan’a as-
ker gönderilmemesi konusunda yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Lübnan’a Asker
Gönderilmesin!”.

● 25 A¤ustos 2006/96 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, KESK’in 29
A¤ustos eylemleri hakk›nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “KESK’in 29 A¤ustos Ey-
lemini Destekliyor, Bütün ‹flçi ve Emekçileri Eyleme Kat›lmaya Ça¤›r›yoruz!”

● 28 A¤ustos 2006/97 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Lübnan’a as-
ker gönderilmemesi konusunda yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 30 A¤ustos 2006/98 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, artan bombalama
olaylar› konusunda “Savafl Tacirleri ‹flbafl›nda!.. Bar›fl ve Kardefllik Özlemleri-
mizi Engelleyemeyecekler!” bafll›¤›yla yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 30 A¤ustos 2006/99 Yönetim Kurulumuzun, Bakanlar Kurulu’nun Lüb-
nan’a asker gönderilmesi karar›n›n ard›ndan toplanarak ald›¤›, “‹nsanlar› ta-
butlarda görmek istemiyoruz! ASKER GÖNDERME!” kampanya etkinlikleri du-
yurusu.
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● 31 A¤ustos 2006/100 “‹nsanlar› Tabutlarda Görmek ‹stemiyoruz! ASKER
GÖNDERME!” kampanyas›n›n tan›t›m› için yap›lan bas›n aç›klamas›na ça¤r›.

● 1 Eylül 2006/101 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, 1 Eylül Dünya Bar›fl
Günü dolay›s›yla yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Ülkemizi ve Halk›m›z› Düflünenler
Savafla Karfl› Ç›karken, ABD Ç›karlar› ‹çin Gençlerimizi Peflkefl Çekenler Vata-
na ‹hanet ‹çerisindedirler!”

● 4 Eylül 2006/102 AKP iktidar›n›n Lübnan’a asker gönderilmesi konusundaki
tezkere haz›rl›klar›n› tamamlamas› ve Meclis’i 5 Eylül’de bu gündemle toplaya-
ca¤›ndan, D‹SK, KESK, TMMOB, TTB, TÜRMOB, TÜRK D‹fi HEK‹MLER‹ B‹RL‹⁄‹, TÜM
EMEKL‹LER DERNE⁄‹, TÜM BA⁄-KUR EMEKL‹LER‹ DERNE⁄‹ taraf›ndan al›nan karar-
la 5 Eylül 2006 tarihinde Ziya Gökalp’e yürünmesi eylemi bas›n duyurusu.

● 6 Eylül 2006/103 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin de kat›ld›¤›, “TV
ve sinema sektöründe çal›flma yaflam›n›n yeniden yap›lanmas›”yla ilgili Sine-
Sen’in düzenledi¤i bas›n aç›klamas›na kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 7 Eylül 2006/104 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin “TV ve sinema
sektöründe çal›flma yaflam›n›n yeniden yap›lanmas›” toplant›s›nda yapt›¤›
konuflma metni.

● 12 Eylül 2006/105 D‹SK’in 12 Eylül’ün 26. y›l› protestosu çerçevesinde
Taksim Meydan›’nda yapaca¤› protestoya ve Genel Baflkan›m›z Süleyman
Çelebi’nin bas›n aç›klamas›na kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 12 Eylül 2006/106 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin 12 Eylül’ü protes-
to gösterisinde yapt›¤› konuflma: “12 Eylül Bütün Sonuçlar›yla Ortadan Kald›r›l-
mal› ve Baflta Kenan Evren Olmak Üzere Bütün 12 Eylülcüler Yarg›lanmal›d›r!”

● 13 Eylül 2006/107 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Toplant› ve
Gösteri Yürüyüflleri Kanununa muhalefetten ald›¤› 18 ay hapis cezas›n›n Yar-
g›tay taraf›ndan bozulmas›n›n ard›ndan yeniden yap›lan yarg›lamas›nda be-
raat etmesine iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 15 Eylül 2006/108 E¤itim-Sen’in düzenledi¤i “Bütçeden E¤itime Yeterli
Kaynak ve Okuluma Yeterli Ödenek ‹stiyorum” kampanyas›n› görüflmek, bu
konuda kamuoyu oluflturmak üzere E¤itim-Sen Genel Baflkan› Alaaddin Din-
çer’in Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Yönetim Kurulun’a yapt›¤› ziya-
retin bas›n duyurusu.

● 21 Eylül 2006/109 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin de kat›ld›¤›,
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Eminönü Belediyesi ile D‹SK/Genel-‹fl Sendikas› aras›nda imzalanacak toplu
sözleflme törenine kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 22 Eylül 2006/110 D‹SK’in kurucular›ndan ve ilk genel baflkan›m›z Kemal
Türkler’in1980 y›l›nda katledilmesiyle ilgili süren davaya kat›l›m için yap›lan
bas›n duyurusu.

● 25 Eylül 2006/111 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, TBMM’de görüflülen
Avrupa Sosyal fiart›’na iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 27 Eylül 2006/112 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Limter-‹fl sendikas›-
na yap›lan bask›nla Limter-‹fl Genel Baflkan› ve Genel Sekreterinin gözalt›na
al›nmas›na iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 27 Eylül 2006/113 F Tipi cezaevlerindeki tecrit uygulamas›n› protesto et-
mek için 5 Nisan 2006 tarihinde ölüm orucuna bafllayan avukat Behiç Aflç›’y›
D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, Genel Sekreterimiz Musa Çam, Genel
Baflkan Yard›mc›s› Adnan Serdaro¤lu ile KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerin-
den oluflan bir heyetin ziyaret edece¤ine iliflkin bas›n duyurusu.

● 28 Eylül 2006/114 F Tipi Cezaevleri ve tecrite karfl› ölüm orucu eylemin-
de bulunan Av. Behiç Aflc›’y› ziyaret eden D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB Heyeti
ad›na Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin yapt›¤› aç›klama.

● 4 Ekim 2006/115 Al-Co Tencere iflyerinde bafllayan sendikal örgütlenme-
den sonra Al-CO iflvereni ve Garipo¤lu Grubu toplam 80 üyemizi iflten atar-
ken Adana ve yurdun de¤iflik bölgelerinden 150’ye yak›n kifliyi fabrikaya ge-
tirerek iflyeri içinde tutmas›n›, iflyerinde yaflanan son geliflmeleri kamuoyuy-
la paylaflma amac›yla fabrika önünde Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin
yapaca¤› bas›n aç›klamas›na kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 5 Ekim 2006/116 7 Ekim 2006 Cumartesi günü saat: 12:30’da Konfederas-
yonumuz üyesi Limter-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Cem Dinç ve Genel Sekre-
ter Zafer TEKTAfi’›n tutuklanmalar› ve Limter-‹fl sendikam›za yönelik antide-
mokratik bask› ve y›ld›rma politikalar›n›n son bulmas› talepleriyle ilgili Genel
Baflkan Yard›mc›m›z Adnan Serdaro¤lu’nun, Limter-‹fl Sendikas› Genel Mer-
kezi’nde yapaca¤› bas›n aç›klamas›na kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 7 Ekim 2006/117 Genel Baflkan Yard›mc›m›z Adnan Serdaro¤lu’nun Lim-
ter-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› ve Genel Sekreteri’nin gözalt›na al›nmas› ve
Limter-‹fl Sendikas›’na yap›lan bask›lara iliflkin, Limter-‹fl Genel Merkezi’nde
yapt›¤› bas›n aç›klamas›.
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● 7 Ekim 2006/118 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, “irtica tehlikesi”
tart›flmalar› üzerine yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Türkiye Ortaça¤ Karanl›¤›na
Teslim Olmayacak!”

● 9 Ekim 2006/119 D‹SK Yönetim Kurulu’nun, “Ermeni Sorunu”na iliflkin
Fransa Ulusal Meclisi’nde görüflülecek yasa tasar›s› dolay›s›yla yapt›¤› bas›n
aç›klamas›.

● 17 Ekim 2006/120 2006-2008 dönemi metal iflkolu grup toplu ifl sözlefl-
melerinde uyuflmazl›k tutulmas› nedeniyle, metal iflçilerinin yaflama ve ça-
l›flma koflullar›n›n incelendi¤i “Metal ‹flçisinin Gerçe¤i 2006” araflt›rmas› ve
toplu ifl sözleflmesindeki uyuflmazl›k nedenleri, gelinen aflama ve MESS’in ta-
leplerine metal iflçilerinin verece¤i yan›tlar, Genel Baflkan›m›z Süleyman Çe-
lebi ve Birleflik Metal ‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Adnan Serdaro¤lu’nun kat›-
l›m› ile gerçeklefltirilecek olan bas›n toplant›s›na kat›l›m için yap›lan bas›n
duyurusu.

● 17 Ekim 2006/121 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin T‹SK ‹flveren
Dergisi’nin 2006 Ekim say›s› için haz›rlad›¤› “Mesleki Yeterlilik Kurumu Yasa-
s›” konusunda yaz›s›.

● 19 Ekim 2006/122 F Tipi cezaevlerindeki tecrit uygulamas›n› protesto et-
mek için 5 Nisan 2006 tarihinde ölüm orucuna bafllayan avukat Behiç Afl-
ç›’n›n evi önünde Genel Sekreterimiz Musa Çam baflkanl›¤›nda D‹SK’e üye
sendika flube baflkanlar›n›n kat›l›m›yla yap›lan bas›n aç›klamas›na kat›l›m
için yap›lan bas›n duyurusu.

● 20 Ekim 2006/123 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, F Tipi Cezaevleri ve
tecrit politikalar›na iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Özel Arabas›nda Üç Da-
kika Kapal› Kald›¤› ‹çin Balyozla Kurtar›lanlar, ‹nsanlar› Y›llarca F Tipi Cezaev-
lerinde Tutuyorlar”.

● 20 Ekim 2006/124 D‹SK kurucular›ndan ve D‹SK/Türkiye Maden ‹fl Sendi-
kas› Baflkan Vekili fiinasi Kaya’y› yitirmemize iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 27 Ekim 2006/125 Türkiye iflçi s›n›f› hareketinin unutulmaz önderlerin-
den, T‹P’in Kurucular›ndan, 1965- 1973 seçimlerine kadar 2 dönem T‹P Millet-
vekilli¤i yapm›fl, Konfederasyonumuzun kurucusu ve Lastik-‹fl Sendikam›z›n
Genel Baflkan› R›za Kuas’›n ölümünün 25. y›l›nda mezar› bafl›nda yapt›¤›m›z
anmaya kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 27 Ekim 2006/126 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi'nin, asgari ücretle
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ilgili yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Asgari Ücretin Belirlenmesinde, Ortaoyununa
Son Verilmelidir!”

● 31 Ekim 2006/127 D‹SK’in kurucular›ndan ve ilk genel baflkan› olan Ke-
mal Türkler’in 1980 y›l›nda katledilmesiyle ilgili süren davaya kat›l›m için ya-
p›lan bas›n duyurusu.

● 31 Ekim 2006/128 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Uluslararas›
Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’un kuruluflu için gitti¤i Viyana’da yapt›¤›
bas›n aç›klamas›.

● 1 Kas›m 2006/129 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, yay›nlad›¤› bir kitap
nedeniyle yarg›lanan Sümerolog Muazzez ‹lmiye Ç›¤ davas›na iliflkin bas›n
aç›klamas›: “Ortaça¤ Karanl›¤›, Yakaca¤›m›z Meflalelerin Ç›¤’a Dönüflmesiyle
Ayd›nlanacakt›r!”

● 1 Kas›m 2006/130 Çorlu’da faaliyet gösteren DS Simth Trakya Oluklu Mu-
kavva Kutu San. Tic. Afi’de 13 iflçinin yasal haklar›n›n gaspedilerek iflten ç›-
kar›lmas› ve iflçilerin D‹SK üyeli¤inden ayr›lmas› için bask› yap›lmas›n› protes-
to etmek ve iflten ç›kar›lan iflçilerin bütün haklar› verilerek yeniden ifle al›n-
malar› için, Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n iflyeri önünde yapt›¤› bas›n aç›k-
lamas›na kat›l›m için yap›lan bas›n duyurusu.

● 2 Kas›m 2006/131 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, örgütlendikleri için
iflten at›lan DS Simth iflçileriyle dayan›flmak için yap›lan protesto eyleminde
yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “DS Simth ‹flçisi Yaln›z De¤ildir!”

● 6 Kas›m 2006/132 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Say›n Bülent
Ecevit’in vefat›na iliflkin bas›n aç›klamas›: “Türkiye ‹flçi S›n›f› O’nu Unutmaya-
cak!”

● 8 Kas›m 2006/133 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin kalp rahats›zl›-
¤›ndan dolay› hastaneye kald›r›lmas›na iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 8 Kas›m 2006/134 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Say›n Ecevit’in 12 Ey-
lül’de tutuklanmas›na üzüldü¤ünü söyleyen Darbeci Evren’in sözlerine iliflkin
“12 Eylül’ü ve Darbecileri Hiç Unutmad›k, Unutturmayaca¤›z!” bafll›¤›yla yap-
t›¤› bas›n aç›klamas›.

● 9 Kas›m 2006/135 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Atatürk’ün ölümü-
nün 68. y›l›na iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 10 Kas›m 2006/136 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, AB ‹lerleme Rapo-
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ru’na iliflkin bas›n aç›klamas›: “AB ‹lerleme Raporu: Tren Kazas› Yok Ama Va-
gonlar Bofl!”

● 16 Kas›m 2006/137 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Milli E¤itim fiûras›’na
iliflkin bas›n aç›klamas›: “Milli E¤itim fiûras›’na Hükümetin Gölgesi Düfltü! D‹SK
Oylamalara Kat›lmaks›z›n fiûra’dan Çekiliyor!

● 22 Kas›m 2006/138 2. Ulusal Sosyal Politikalar Kongresi bas›n duyurusu.

● 23 Kas›m 2006/139 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin 2. Ulusal Sos-
yal Politikalar Kongresi’nde yapt›¤› konuflma.

● 24 Kas›m 2006/140 IMF ve Dünya Bankas›’n›n ülkemize dayatt›¤› ve ça-
l›flanlar›n haklar›n› gaspeden sosyal güvenlik reformu kapsam›nda oluflturu-
lan Sosyal Güvenlik Kurumu Ola¤anüstü Genel Kurulu’na kat›lmama karar›
alan D‹SK’in bas›n toplant›s› duyurusu.

● 24 Kas›m 2006/141 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Sosyal Güven-
lik Kurumu Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›na kat›lmama karar›yla ilgili
bas›n aç›klamas›.

● 25 Kas›m 2006/142 D‹SK taraf›ndan 23-24 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda
Ankara’da düzenlenen “Sosyal Adalet ‹çin Ekonomi Politikalar›” konulu 2.
Ulusal Sosyal Politika Kongresi bitiinde haz›rlanan “Sosyal Adalet ‹çin Sosyal
Haklar Manifestosu”nun bas›n aç›klamas›.

● 29 Kas›m 2006/143 25 Kas›m 2006 günü Ankara Genel-‹fl toplant› salo-
nunda toplanan D‹SK Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu sonuç bildirgesi.

● 30 Kas›m 2006/144 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, asgari ücret görüfl-
melerine iliflkin bas›n aç›klamas›: “Asgari Ücret Yoksulluk Ücreti De¤il, Geçin-
meye Yeterli Ücret Olarak Belirlenmelidir!”

● 8 Aral›k 2006/145 “Say›n Baflbakan Asgari Ücret - Kaç Simit? Bizi Muhtaç
Ettiniz Kuru Simite!” temel slogan›yla bafllat›lan “‹nsanca Bir Yaflam ‹çin As-
gari Ücret” kampanyas› bas›n duyurusu.

● 11 Aral›k 2006/146 fiiflli Belediyesi Kent Yol A.fi. iflletmesinde çal›flan
yaklafl›k 1000 iflçi ad›na Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi, Genel Baflkan
Yard›mc›m›z ve Genel-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Mahmut Seren ve fiiflli Be-
lediye Baflkan› Mustafa Sar›gül taraf›ndan imzalanan toplusözleflme töreni-
nin ard›ndan, Lütfü K›rdar Kongre Merkezi’nde yap›lan “‹flçi fiöleni”nin bas›n
d u y u r u s u.
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● 12 Aral›k 2006/147 “‹nsanca Bir Yaflam ‹çin Asgari Ücret” kampanyas›
çerçevesinde Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Yönetim Kurulumuzun
kat›ld›klar› bas›n aç›klamas› ve bildiri da¤›t›m› eylemlerinin bas›n duyurusu.

● 12 Aral›k 2006/148 D‹SK’in kurucular›ndan ve ilk Genel Baflkan›m›z Ke-
mal Türkler’in1980 y›l›nda katledilmesiyle ilgili süren davan›n bas›n duyu-
r u s u.

● 13 Aral›k 2006/149 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, “‹nsanca Bir
Yaflam ‹çin Asgari Ücret” kampanyas› çerçevesinde, Kad›köy ‹skele Meyda-
n›’nda asgari ücretle ilgili yapt›¤› bas›n aç›klamas›n›n duyurusu.

● 13 Aral›k 2006/150 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, asgari ücret-
le ilgili Kad›köy ‹skele Meydan›’ndaki bas›n aç›klamas›nda yapt›¤› konuflma
metni: “Asgari Ücrette Ortaoyununa Son! Bizi Muhtaç Ettiniz Kuru Simite!”

● 14 Aral›k 2006/151 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, “‹nsanca Bir
Yaflam ‹çin Asgari Ücret” kampanyas› çerçevesinde, Unkapan› Bölge Çal›flma
Müdürlü¤ü önünde asgari ücretle ilgili bas›n aç›klamas›n›n duyurusu.

● 14 Aral›k 2006/152 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, asgari ücret-
le ilgili Unkapan› Bölge Çal›flma Müdürlü¤ü önündeki bas›n aç›klamas›nda
yapt›¤› konuflma metni: “Asgari Ücrette Ortaoyununa Son Verilmeli, Halk›n
ve Emekçilerin Olmad›¤› Bir Bütçe Onaylanmamal›d›r!”

● 15 Aral›k 2006/153 D‹SK Ankara Bölge Temsilcili¤imiz’in asgari ücrete ilifl-
kin Çal›flma Bakanl›¤› önünde yapt›¤› bas›n aç›klamas›n›n duyurusu.

● 15 Aral›k 2006/154 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, üniversitelerde ar-
tan sald›r›lara iliflkin bas›n aç›klamas›: “Ö¤rencilerimizi Kurda Kufla Yem Et-
meyece¤iz!”

● 20 Aral›k 2006/155 ‹flçi s›n›f›n›n onur tarihine ad›n› yazd›ran, D‹SK'in unu-
tulmaz Genel Baflkanlar›ndan Abdullah Bafltürk'ün mezar› bafl›nda yap›lan
anma etkinli¤i için yap›lan bas›n duyurusu.

● 22 Aral›k 2006/156 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, 5510 Say›l› Yasa’n›n
baz› maddelerinin Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptali ile ilgili bas›n aç›kla-
mas›.

● 26 Aral›k 2006/157 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, asgari ücret
karar›na iliflkin bas›n aç›klamas›: “Ortaoyunu Sona Erdi, ‘Simit Zamm›’ Aç›k-
land›!”
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● 28 Aral›k 2006/158 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, üniversiteler-
de artan sald›r›lara iliflkin bas›n aç›klamas›: “Her Ö¤renciye Bir “Çelik Yelek”
Verilsin!”

● 28 Aral›k 2006/159 D‹SK Avrupa Yakas› Bölge Temsilcimiz Mehmet Kara-
göz’ün, D‹SK Kad›n Komisyonu üyelerinin de haz›r bulundu¤u, Bursa’n›n Ni-
lüfer ilçesinde kurulu Özay Tekstil’de 2005 y›l›nda yanarak ölen 5 kad›n iflçi
için yap›lan anma töreni bas›n duyurusu.

● 28 Aral›k 2006/160 D‹SK Avrupa Yakas› Bölge Temsilcimiz Mehmet Kara-
göz’ün, 2005 y›l›nda Bursa’da bir fabrikada yanarak ölen befl kad›n iflçi için
yap›lan anma töreninde yapt›¤› konuflma metni: “Bursa’da Yanarak Can Ve-
ren Befl Kad›n ‹flçi Aram›zda!”

● 29 Aral›k 2006/161 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin yay›nlad›¤›
yeni y›l ve bayram mesaj›.

2007
● 5 Ocak 2007/01 DSP Genel Baflkan› Zeki Sezer’in D‹SK’i ziyaretine iliflkin
bas›n duyurusu.

● 9 Ocak 2007/02 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve Yönetim Kurulu-
muzun bir bas›n toplant›s›yla 2006 y›l›n› de¤erlendirece¤ine ve 2007 y›l›na
dair hedefleri ortaya koyaca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 10 Ocak 2007/03 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin yapt›¤›, “D‹SK
Yönetim Kurulu’nun 2006 y›l› de¤erlendirmesi ve 2007 y›l› için hedefler” bafl-
l›kl› bas›n aç›klamas›.

● 19 Ocak 2007/04 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin silahl› sald›r› so-
nucu öldürülen Hrant Dink’e iliflkin “Hrant Dink’e Yap›lan Sald›r› Türkiye’ye
Yap›lan En Büyük Sald›r›d›r” bafll›kl› bas›n aç›klamas›.

● 22 Ocak 2007/05 Ölüm orucunda 300. Gününe yaklaflan Av. Behiç Afl-
ç›’n›n evinin önünde Genel Baflkan›m›z, TTB Baflkan› Gencay Gürsoy, KESK,
TMMOB ve ‹stanbul Barosu Baflkan›’n›n kat›laca¤› bir bas›n aç›klamas› yap›-
laca¤›na ve ölüm oruçlar›n›n bitirilmesi için Behiç Aflç›’n›n ziyaret edilece¤i-
ne iliflkin bas›n duyurusu.

● 24 Ocak 2007/06 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n U¤ur Mumcu’nun ölüm
y›ldönümü nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›.
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● 24 Ocak 2007/07 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin ‹smail Cem’in
vefat› nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 25 Ocak 2007/08 Tekstil ‹flçileri Sendikas› Genel Baflkan› ve Genel Baflka-
n›m›z Süleyman Çelebi’nin, iktidar› ve muhalefeti kay›td›fl› ekonomi, iflsizlik,
yoksulluk ba¤lam›nda tekstil sektörünün sorunlar›n›n ivedilikle görüflülme-
sini talep etmesiyle ilgili bas›n aç›klamas›.

● 5 fiubat 2007/09 Kurucular›m›zdan ve ilk Genel Baflkan›m›z Kemal Türk-
ler’in1980 y›l›nda katledilmesiyle ilgili davan›n 5 fiubat 2007 tarihinde yap›-
laca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 7 fiubat 2007/10 Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulunun, 2-3 fiubat 2007 tarih-
leri aras›nda toplanarak ülkemizde ve sendikal alanda yaflanan son geliflme-
leri ve sorunlar› de¤erlendirmesine ve toplant› sonucunda al›nan kararlara
iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 8 fiubat 2007/11 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Urfa’n›n Ceylanp›nar il-
çesinde ço¤u k›z çocu¤u olan tar›m iflçilerini tafl›yan kamyon kazas›nda 9 ka-
d›n›n hayat›n› kaybetmesi üzerine yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 8 fiubat 2007/12 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, sivil toplum ku-
rulufllar›n›n” yeni 301. madde önerisi üzerine “Yeni 301. Madde önerisi yeni
tart›flmalar› do¤uracak, makyaj niteli¤inde bir öneridir” diyerek Konfederas-
yonumuzun önerisine iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 9 fiubat 2007/13 Tekstil ‹flçileri Sendikas› Genel Baflkan› ve Genel Baflka-
n›m›z Süleyman Çelebi’nin, iktidar› tekstil zirvesine ça¤›rmas›na iliflkin bas›n
aç›klamas›.

● 9 fiubat 2007/14 13 fiubat 2007, Konfederasyonumuzun 40. y›ldönümü
nedeniyle düzenlenecek etkinliklere iliflkin bas›n duyurusu.

● 9 fiubat 2007/15 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n “Sa¤l›kta Dönüflüm Prog-
ram› ve Performans›n Sa¤l›k Ortam›na Etkisi” konusundaki bas›n aç›klamas›.

● 12 fiubat 2007/16 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK’in 40. y›l
etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen “D‹SK 40 Y›ll›k Arflivini Aç›yor!” bas›n
toplant›s›nda yapt›¤› konuflma metni.

● 12 fiubat 2007/17 13 fiubat 2007, D‹SK’in kuruluflunun 40. y›l›. Nedeniyle
“D‹SK Kurulufl Nedenleri ve Mücadele ‹çinde D‹SK Kurumsal Kimli¤i” bafll›¤›yla
Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele iliflkin bas›n duyurusu
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● 13 fiubat 2007/18 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK’in 40. y›l
etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen “D‹SK Kurulufl Nedenleri ve Mücadele
‹çinde D‹SK Kurumsal Kimli¤i” konulu panelde yapt›¤› konuflma metni.

● 15 fiubat 2007/19 D‹SK - KESK - TMMOB - TTB - ‹STANBUL BAROSU - ‹SM-
MMO - ‹STANBUL D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI ve ‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER
ODASI genel baflkanlar›n›n Taksim Hill Otel’de “20 Mart 20 De Savafla Dur De!”
kampanyas›na iliflkin yapt›klar› bas›n aç›klamas› metni.

● 16 fiubat 2007/20 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Eyüp Güzelte-
pe Mahallesi’nde Kemal Türkler Caddesi ad›n›n de¤ifltirilmesine iliflkin yapt›-
¤› bas›n aç›klamas›.

● 20 fiubat 2007/21 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, son günlerde bas›na
ve bas›n mensuplar›na yönelik bask›lara iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 22 fiubat 2007/22 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, “Kay›td›fl› ‹stih-

dama Karfl› Hep Birlikte” uluslararas› konferans›nda yapt›¤› konuflma metni.

● 23 fiubat 2007/23 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK’in 40. y›l
etkinliklerine TV ve radyo kanallar›nda yer vermemesine iliflkin TRT Genel
Müdürlü¤ü’ne gönderdi¤i yaz›.

● 25 fiubat 2007/24 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, DSP’nin düzen-
ledi¤i “Emek Kurultay›’nda yapt›¤› konuflma metni.

● 26 fiubat 2007/25 Konfederasyonumuz 40. y›l etkinlikleri kapsam›nda 26
fiubat 2007 tarihinde Harbiye Lütfü K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Sara-
y›’nda düzenlenen “D‹SK 40 Y›ll›k Dostlar›yla Bulufluyor” gecesine iliflkin ba-
s›n duyurusu.

● 26 fiubat 2007/26 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, “D‹SK Y›ll›k
Dostlar›yla Bulufluyor” gecesinde yapt›¤› konuflma metni.

● 27 fiubat 2007/27 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin gazetede yay›n-
lanan “Solda birli¤in çat›s› DSP, lideri Sar›gül” bafll›kl› bir yaz› ile ilgili olarak
kamuoyuna yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 1 Mart 2007/28 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin ‹brahim Ethem
Ulagay ‹laç Fabrikas›’nda sendikal mücadele nedeniyle iflten at›lan iflçiler ile
ilgili yapaca¤› bas›n aç›klamas›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 5 Mart 2007/29 Konfederasyonumuzun kurucu Genel Baflkan› Kemal
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Türkler’i katledenlerin yarg›land›¤› davan›n duruflmas›n›n 5 Mart 2007tarihin-
de yap›laca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 6 Mart 2007/30 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Kemal Türkler davas›-
n›n toplumun vicdan›n› tatmin etmeyen flekilde sonuçland›r›lmas›na iliflkin
yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 7 Mart 2007/31 Genel Sekreter Yard›mc›m›z Perihan Sar›’n›n Dünya Ka-
d›nlar Günü nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 8 Mart 2007/32 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Türkiye Maden ‹fl-
çileri Sendikas›’n›n AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Amfisi’nde düzenledi¤i “Sen-
dikal Aray›fllar Sempozyumu”nda yapt›¤› konuflma metni.

● 9 Mart 2007/33 “20 MART 20.00’DE SAVAfiA DUR DE!” kampanyas› çerçeve-
sinde, 12 Mart 2007’de saat 12.00’de tüm Türkiye’de, okullarda, hastanelerde,
eczanelerde, fabrikalarda, ifl yerlerinde, flehir merkezlerinde ortak bildiri oku-
naca¤›na ve Merkezi okuman›n ise ‹stanbul’da, Taksim Gezi Park›’nda 12 Mart
2007 tarihinde Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi taraf›ndan yap›laca¤›na ve
bütün örgütlerin genel baflkanlar›n›n kat›laca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 9 Mart 2007/34 Diyarbak›r Belediye Baflkan› Osman Baydemir’in, belediye
baflkanlar›ndan oluflan bir heyetle D‹SK’i ziyaretine iliflkin bas›n duyurusu.

● 22 Mart 2007/35 Genel Sekreter Yard›mc›m›z Perihan Sar›’n›n, TA‹EX
“Sendikal Haklar Semineri”nde yapt›¤› konuflma metni.

● 23 Mart 2007/36 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin kalp rahats›zl›¤›
ve sa¤l›k durumuna iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 27 Mart 2007/37 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n “kamu idare, kurum ve
kurulufllar›nda geçici ifl pozisyonlar›nda çal›flanlar›n sürekli iflçi kadrolar›na
veya sözleflmeli personel statüsüne geçirilmeleri, geçici iflçi çal›flt›r›lmas› ile
baz› kanunlarda de¤ifliklik yap›lmas› hakk›nda kanun tasar›s›”na iliflkin yap-
t›¤› de¤erlendirme.

● 28 Mart 2007/38 Baflkanlar Kurulumuzun tek gündem maddesi olarak
2007 1 May›s›n› görüflmek üzere 29 MART 2007 tarihinde toplanaca¤›na ilifl-
kin bas›n duyurusu.

● 29 Mart 2007/39 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, “Türkiye’de Çocuk ‹fl-
çili¤inin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kald›r›lmas› Projesi” 1. Ulusal Kongre-
si’nde yapt›¤› konuflma.
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● 29 Mart 2007/40 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin D‹SK Baflkanlar
Kurulu toplant›s›nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 4 Nisan 2007/41 Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulumuzun kararlar› do¤rultu-
sunda; 1 May›s Eme¤in Bayram›’n›n yasalaflt›r›lmas› ve resmi tatil ilan edil-
mesi ve 1977 1 May›s olaylar›n›n failleri ile ilgili olarak TBMM Araflt›rma Ko-
misyonu kurulmas›n›, amaçlayan giriflimlerde bulunulmas› çerçevesinde 5
Nisan 2007 tarihinde Ankara’da siyasi parti genel baflkanlar›yla bir dizi görüfl-
me yap›laca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 5 Nisan2007/42 KESK ve üye sendikalar› yöneticilerinin bas›n aç›klamas›
hakk›n› kullanmalar› nedeniyle hapis cezas›yla cezanland›r›lmalar›na iliflkin
Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 6 Nisan 2007/43 1 May›s 2007 Tertip Komitesi Baflkan› ve Genel Sekrete-
rimiz Musa Çam, 1 May›s 2007 çal›flmalar› hakk›ndaki bas›n aç›klamas›.

● 9 Nisan2007/44 Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n “D‹SK ‹le görüflmeyece¤im”
aç›klamas›na karfl›, “Diyalogdan kaçarak, farkl› görüflleri görmezden gelerek,
demokrasi dersinden geçer not alamazs›n!” diyen Genel Baflkan›m›z Süley-
man Çelebi’nin Baflbakan’a yan›t verece¤i ve 1 May›s 2007 kutlamalar› hak-
k›nda genifl bilgi verece¤i, 10 Nisan 2007 tarihinde yap›lan Bas›n Toplant›s›-
na iliflkin bas›n duyurusu.

● 10 Nisan 2007/45 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin 1 May›s etkin-
likleri ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n “D‹SK ile görüflmeyece¤im” aç›k-
lamas›na yönelik yapt›¤› bas›n aç›klamas› metni.

● 11 Nisan2007/46 1 May›s 2007 etkinliklerini aç›klamak üzere, D‹SK, KESK,
TMMOB ve TTB genel baflkanlar›n›n, siyasal partiler, meslek odalar›, meslek
birlikleri, demokratik kitle örgütleri ve çeflitli dergi çevrelerinin baflkan ve
temsilcilerinin kat›laca¤› 12 Nisan 2007 tarihinde Taksim Gezi Park›’nda yap›-
lacak bas›n aç›klamas›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 18 Nisan 2007/47 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin 14 Nisan Mitin-
gi hakk›ndaki de¤erlendirmesi.

● 18 Nisan 2007/48 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, CHP Bursa Milletveki-
li Ali Dinçer’in vefat›na iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 19 Nisan 2007/49 D‹SK Genel Sekreteri ve 1 May›s Komitesi Baflkan› Mu-
sa Çam’›n 1 May›s kutlamalar›na iliflkin bas›n aç›klamas›.
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● 19 Nisan 2007/50 METRO Grosmarket Bak›rköy Al›flverifl Hiz. Tic. Ltd.
fiti‘de toplusözleflme töreni yap›laca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 20 Nisan 2007/51 24-25 Nisan 2007 tarihlerinde ‹stanbul’da düzenlenen,
Dünya metal iflçilerinin üst örgütü olan Uluslararas› Metal ‹flçileri Federasyo-
nu Genel Sekreteri Peter Scherrer, D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi ve
Birleflik Metal-‹fl Genel Baflkan› Adnan Serdaro¤lu’nun kat›laca¤› uluslararas›
konferansa iliflkin bas›n duyurusu.

● 24 Nisan 2007/52 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi, KESK Genel Baflka-
n› ‹smail Hakk› Tombul, TMMOB Genel Baflkan› Mehmet So¤anc›, TTB Genel
Baflkan› Gencay Gürsoy 24 Nisan 2007 tarihinde ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir
Aksu’yu 1 May›s gündemli makam›nda ziyareti ve ziyaret sonras› ‹çiflleri Ba-
kanl›¤› ç›k›fl›nda yap›lacak bas›n aç›klamas›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 24 Nisan 2007/53 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi, KESK Genel Baflka-
n› ‹smail Hakk› Tombul, TMMOB Genel Baflkan› Mehmet So¤anc›, TTB Genel
Baflkan› Gencay Gürsoy’un ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu’yu ziyareti sonra-
s› yapt›klar› bas›n aç›klamas› metni.

● 25 Nisan 2007/54 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Cumhurbaflkan-
l›¤› seçimi, adayl›¤›n aç›klanmas› ve son yaflananlar üzerine bas›n aç›klamas›.

● 26 Nisan2007/55 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi, Birleflik Metal-‹fl Ge-
nel Baflkan› Adnan Serdaro¤lu ve Dünya metal iflçilerinin üst örgütü olan
Uluslararas› Metal ‹flçileri Federasyonu Genel Sekreteri Peter Scherrer’in için-
de bulundu¤u heyet, sosyal güvenlik sistemlerinin çökertilmesi, reel ücret-
lerin gerilemesi, sendikal örgütlenmenin yasal ve fiili yöntemlerle engellen-
mesi konular›nda, CHP Genel Sekreteri Cevdet Selvi, Çal›flma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan› Murat Baflesgio¤lu’nun yan› s›ra Baflbakan Yard›mc›s› Abdülla-
tif fiener’le görüflme yap›ld›¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 26 Nisan 2007/56 1 May›s 1996’da ve 1 May›s 1989’da yaflam›n› yitiren-
lerin an›lmas›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 27 Nisan 2007/57 Genel Sekreterimiz ve 1 May›s Komitesi Baflkan› Musa
Çam’›n, 1 May›s 77’de Taksim’de öldürülen 36 kifliyi anmak üzere 1 May›s
2007 Sal› günü Dolmabahçe ‹nönü Stadyumu önünde toplanaca¤›na iliflkin
bas›n aç›klamas›.

● 28 Nisan2007/58 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin son geliflmelere
iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.
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● 1 May›s 2007/59 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin 1 May›s 2007 ko-
nuflma metni.

● 1 May›s 2007/60 D‹SK 1 May›s Tertip Komitesi Baflkan› ve Genel Sekrete-
rimiz Musa Çam ile 1 May›s Tertip Komitesi üyelerinin çevik polis taraf›ndan
sald›r›ya u¤ramas› ve dövülerek gözalt›na al›nmas›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 1 May›s 2007/61 1977 1 May›s’›nda ölenlerin anmas› amac›yla ortak ya-
p›lan anma etkinli¤ine yönelik bask› ve sindirme uygulamalar› nedeniyle or-
tak yap›lan bas›n aç›klamas›.

● 1 May›s 2007/62 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi, KESK Genel Baflka-
n› ‹smail Hakk› Tombul, TMMOB Genel Baflkan› Mehmet So¤anc› ve TTB Mer-
kez Konseyi Baflkan› Gençay Gürsoy’un 1 May›s 2007 kutlamalar›na iliflkin
son geliflmeleri de¤erlendirmek üzere 1 May›s 2007 tarihinde bas›n aç›kla-
mas› yapaca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 3 May›s 2007/63 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güven-
li¤i Haftas› nedeniyle yapt›¤› konuflma.

● 4 May›s 2007/64 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, polisin 1 May›s’ta afl›-
r› ve sorumsuz güç kullanarak bir yurttafl›n hayat›na malolan olay hakk›nda
yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 8 May›s 2007/65 1 May›s 2007’de ‹stanbul’da yaflanan polis bask›s› ve
hak ihlallerine karfl› ‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusu yap›-
laca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 9 May›s 2007/66 Vali Güler hakk›nda suç duyurusunda bulunan D‹SK,
KESK, TMMOB, TTB ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin yapt›klar› bas›n
aç›klamas›.

● 19 May›s 2007/67 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, kaybetti¤imiz sendi-
kac› Süleyman Üstün için yay›nlad›¤› baflsa¤l›¤› mesaj›.

● 21 May›s 2007/68 Maden-‹fl Sendikas› ve D‹SK e¤itimcisi Süleyman Üs-
tün’ün cenaze törenine iliflkin bas›n duyurusu.

● 22 May›s 2007/69 11. ETUC Kongresi’ne iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 24 May›s 2007/70 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Ankara’da yap›lan
bombal› sald›r›ya iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 25 May›s 2007/71 11. ETUC Kongresine iliflkin bas›n aç›klamas›.
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● 30 May›s 2007/72 31 May›s -15 Haziran tarihleri aras›nda ‹sviçre’nin Ce-
nevre kentinde gerçeklefltirilecek ILO Konferans›’na kat›lacak D‹SK heyetine
iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 30 May›s 2007/73 D‹SK Anadolu Tekstil Meslek ve Tekstil Meslek Lisesi
defilesine iliflkin bas›n duyurusu.

● 4 Haziran 2007/74 ILO’nun 95. Konferans›’na kat›lan Genel Baflkan›m›z
Süleyman Çelebi’nin ILO’nun Türkiye gündemine iliflkin aç›klamas›.

● 8 Haziran 2007/75 9 Haziran 2007 tarihinde yap›lacak D‹SK Anadolu Teks-
til Meslek ve Tekstil Meslek Lisesi defilesine iliflkin bas›n duyurusu.

● 12 Haziran 2007/76 D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam’›n “Dünya Çocuk ‹fl-
çili¤i ile Mücadele Günü” nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 15 Haziran 2007/77 15 Haziran 2007, tarihinde Mecidiyeköy Kültür Mer-
kezi’nde yap›lacak D‹SK ‹stanbul Bölge Temsilciler Kurulu’nun “37. Y›l›nda 15-
16 Haziran” bafll›kl› toplant›s›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 15 Haziran 2007/78 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin ‹stanbul Böl-
ge Temsilciler Kurulunun “37. Y›l›nda 15-16 Haziran” bafll›kl› toplant›s›nda
yapt›¤› konuflma.

● 20 Haziran 2007/79 Genel-‹fl Sendikam›z›n 1994 y›l›ndan beri örgütlü bu-
lundu¤u Ba¤c›lar Belediye’sindeki iflçilerin Ba¤c›lar Belediye Baflkanl›¤›’n›n
bask›s›yla Genel-‹fl Sendikas›’ndan istifa ettirilerek, Hizmet-‹fl Sendikas›’na
üye yap›lmaya çal›fl›lmas›n› protesto etmek için 20 Haziran 2007 tarihinde
Ba¤c›lar Belediyesi önünde Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi taraf›ndan
bas›n aç›klamas› yap›laca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 19 Haziran 2007/80 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin ILO Türkiye
Temsilcili¤i’nin “Gençlerin ‹stihdam›” konferans›nda yapt›¤› konuflma.

● 22 Haziran 2007/81 D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam’›n, SGK’n›n son günler-
de yay›nlad›¤› bir dizi tebli¤ ve uygulamalara iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 22 Haziran 2007/82 D‹SK/Sine-Sen üyesi Ömer Mantafl ve ailesinin evin-
de geçirdi¤i kaza sonucunda kald›r›ld›¤› hastanede, SSK’l› olmas›na ra¤men,
çok büyük bir mebla¤ olan 60.000 YTL’yi ödeyemedi¤i için rehin tutulmas›
nedeniyle, yap›lan bu yanl›fl uygulamay› protesto etmek için 23 Haziran
2007 tarihinde Özel Vatan Hastanesi Önünde bir bas›n aç›klamas› yap›laca-
¤›na iliflkin bas›n duyurusu.
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● 1 Temmuz 2007/83 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, 2 Temmuz Sivas
Katliam›’n›n 14. y›l›na iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 5 Temmuz 2007/84 2007 Genel Seçimi’ne iliflkin Yönetim Kurulumuz ad›-
na Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 19 Temmuz 2007/85 Konfederasyonumuzun kurucular›ndan ve ilk Genel

Baflkan›m›z, T. Maden-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Kemal Türkler’in katledilifli-
nin 27. y›l› nedeniyle an›laca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 20 Temmuz 2007/86 Eski Genel Baflkan Vekilimiz ve Sosyal-‹fl Sendikas›
Genel Baflkan› Özcan Kesgeç’in vefat›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 23 Temmuz 2007/87 Eski Genel Baflkan vekilimiz Özcan Kesgeç’in cena-
ze törenine ve yine eski Genel Baflkan Vekilimiz, Genel-‹fl Sendikam›z›n Ge-
nel Baflkan› ‹smail Hakk› ÖNAL’› ve ‹lerici Deri-‹fl sendikas› Genel Baflkan› Ke-
nan Budak anma program›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 28 Temmuz 2007/88 D‹SK Genel Baflkan Yard›mc›s› ve Genel-‹fl Genel
Baflkan› Mahmut Seren’in vefat›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 28 Temmuz 2007/89 AKP milletvekili Prof. Dr. Zafer Üskül’ün "sivil ve renk-
siz anayasa"y› tan›mlarken, Anayasa’n›n bafllang›ç k›sm›nda ve maddelerinde
Kemalizm ideolojisinin yans›malar› olan "Atatürk milliyetçili¤i" ve "Atatürk il-
ke ve ink›laplar›" gibi kavramlar›n yer almas›n›n gereksiz oldu¤unu aç›klama-
s›na iliflkin Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin bas›n aç›klamas›.

● 9 A¤ustos 2007/90 Kurucular›m›zdan ve eski genel baflkan›m›z Kemal
Nebio¤lu’nu ölümünün 1. y›ldönümünde mezar› bafl›nda an›laca¤›na iliflkin
bas›n aç›klamas›. 

● 10 A¤ustos 2007/91 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, THY’deki referan-
dum sonuçlar›na iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 10 A¤ustos 2007/92 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Meclis Bafl-
kanl›¤› seçimine iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 15 A¤ustos 2007/93 D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül’ün 15 A¤ustos 2007 ta-
rihinde Yönetim Kurulumuzu Ankara Genel-‹fl Sendikas› Genel Merkez bina-
s›nda ziyaretine iliflkin bas›n duyurusu.

● 17 A¤ustos 2007/94 Çinli sendikac›lar›n D‹SK’i ziyareti ziyaretine iliflkin

bas›n duyurusu.
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● 23 A¤ustos 2007/95 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Bekir Cofl-
kun’a destek mektubu.

● 30 A¤ustos 2007/96 Yönetim Kurulumuzun 60. Hükümet’in kurulmas›
üzerine, Hükümet Program›’nda yer almas›n› istedi¤i talep ve beklentilerini
bir yaz›yla Baflbakan Erdo¤an’a iletti¤ine iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 5 Eylül 2007/97 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, tersanelerde artan “ifl
cinayetlerine” iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 10 Eylül 2007/98 D‹SK, KESK, TMMOB, TTB, TÜRMOB, TDB ve TEB taraf›n-
dan bafllat›lan “Özgür ve Demokratik Bir Türkiye Yolunda YEN‹ ANAYASA”

kampanyas› ile ilgili olarak 12 Eylül 2007 tarihinde Gazeteciler Cemiyeti Kon-
ferans Salonu’nda yap›lan bas›n aç›klamas›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 11 Eylül 2007/99 D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam’›n, 12 Eylül darbesinin
27. y›l›nda yapt›¤› aç›klama.

● 12 Eylül 2007/100 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, “Yeni Anaya-
sa” kampanyas› için düzenlenen bas›n toplant›s›nda yapt›¤› konuflma metni.

● 14 Eylül 2007/101 Avusturya ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu’nun, Tuzla
tersanelerindeki ölümlere iliflkin olarak, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’e yaz-
d›¤› mektup konusunda bas›n aç›klamas›.

● 17 Eylül 2007/102 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Prof. Dr. ‹bra-
him Kabo¤lu ve Prof. Dr. Bask›n Oran Hakk›nda verilen Beraat Karar›n›n Yar-
g›tay 8. Ceza Dairesince bozulmas› üzerine yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 19 Eylül 2007/103 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK/Emekli-
Sen’in, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 20 Eylül 2007 tarihinde gö-
rülecek olan kapat›lma davas› ile ilgili bas›n aç›klamas›.

● 22 Eylül 2007/104 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n TMMOB’nin 22-23 Ey-
lül’de ‹stanbul’da düzenledi¤i “‹stihdam ve Ücretlendirme” sempozyumunda
yapt›¤› konuflma metni.

● 1 Ekim 2007/105 “Özgür ve Demokratik Bir Türkiye Yolunda Yeni Anaya-
sa” isteyen emek ve meslek örgütleri genel baflkanlar› ve akademisyenlerin
3 Ekim 2007 tarihinde yap›lacak ortak toplant›s›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 2 Ekim 2007/106 D‹SK Kad›n Komisyonunun NOVAMEND ‹flçilerinin müca-

delesini destekledi¤ine iliflkin bas›n aç›klamas›.
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● 5 Ekim 2007/107 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK/Oleyis Sen-
dikas›na yap›lan bask›lar karfl›s›nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 8 Ekim 2007/108 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin “Katliam” sald›-
r›lar›na, terör ve fliddet politikalar›na iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 9 Ekim 2007/109 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin ‹çiflleri Bakanl›-
¤›’n›n açt›¤› Emekli-Sen’in kapat›lmas›na iliflkin davan›n duruflmas›nda,
“Emekli-Sen’in bütün faaliyetlerinin durdurularak kapat›lmas›” karar› ile ilgili
bas›n bas›n aç›klamas›.

● 17 Ekim 2007/110 Konfederasyonumuzun Emekli-Sen’in kapat›lmas› ile
ilgili olarak Cumhurbaflkan› ve Baflbakana mektup gönderdi¤i konusunda
bas›n duyurusu.

● 19 Ekim 2007/111 Yönetim Kurulumuzun Anayasa Referandumu’na ilifl-
kin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 19 Ekim 2007/112 Genel Baflkan›m›z, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Ku-
rulumuzun 19 Ekim 2007 tarihinde grevdeki Haber-‹fl Sendikas› iflçilerini
Türk- Telekom Müdürlü¤ü’nde destek ziyaretinde bulunacaklar›na iliflkin ba-
s›n duyurusu.

● 21 Ekim 2007/113 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, yaflan›lan son
sald›r›lara iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 22 Ekim 2007/114 Yönetim Kurulumuzun ülkemizde son günlerde yafla-
nan geliflmelere iliflkin bir de¤erlendirme yaparak yay›nlad›¤› ve örgütlü ol-
du¤u bütün iflyerlerinde okunacak bildiri.

● 25 Ekim 2007/115 25 Ekim 2007 tarihinde yap›lan Çal›flma Hayat›na ilifl-
kin üçlü dan›flma kurulu toplant›s›na iliflkin bas›n aç›klamas›.

● 26 Ekim 2007/116 R›za Kuas’›n 26. ölüm y›ldönümünde mezar› bafl›nda
an›laca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 30 Ekim 2007/117 Konfederasyonumuzun bu y›l 26.’s› düzenlenen ‹stan-
bul Kitap Fuar›’na kat›ld›¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 31 Ekim 2007/118 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Erdal ‹nö-
nü’nün vefat›na iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 1 Kas›m 2007/119 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin son günlerde
yaflanan geliflmelerle ilgili olarak yapt›¤› bas›n aç›klamas›.
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● 6 Kas›m 2007/120 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n zamlarla ilgili yapt›¤›
bas›n aç›klamas›.

● 6 Kas›m 2007/121 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n Yüksek Ö¤retim Ku-
rulu’nun kurulufl y›ldönümü nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 6 Kas›m 2007/122 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, TTB Baflkan› Prof. Dr.

Gençay Gürsoy’un, SES Genel Baflkan› Köksal Ayd›n’›n ve Dev Sa¤l›k-‹fl Genel
Baflkan Arzu Çerkezo¤lu’nun 7 Kas›m 2007 tarihinde birlikte yapaca¤› sa¤l›k
hizmetlerinde tafleronlaflt›rman›n yaratt›¤› sonuçlar›n anlat›laca¤› ve önü-
müzdeki dönem program›n›n aktar›laca¤› bas›n toplant›s› duyurusu.

● 9 Kas›m 2007/123 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n Dev Sa¤l›k-‹fl’e yap›-
lan sald›r› konusunda yapt›¤› bas›n aç›klamas›. 

● 16 Kas›m 2007/124 5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigorta-
s› Yasas›’nda yap›lmas› düflünülen de¤iflikliklerle ilgili D‹SK’in görüfl ve de¤er-

lendirmeleri.

● 16 Kas›m 2007/124/EK 5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigor-
tas› Yasas›’nda yap›lmas› düflünülen de¤iflikliklerle ilgili ortak de¤erlendirme. 

● 17 Kas›m 2007/125 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin DTP’nin kapa-
t›lmas› davas›na iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 20 Kas›m 2007/126 D‹SK-AR taraf›ndan yap›lan “Halk ‹çin Yap›lan Harca-
man›n Ad›: ‘Karadelik’, AmaOnlar Bir Koyup Befl Al›yorlar!” bafll›kl› bas›n aç›k-
lamas›.

● 26 Kas›m 2007/127 Nakliyat-‹fl Sendikam›z ile Arçelik’te alt iflveren Y›ld›-
ran ‹nflaat aras›nda çal›flan 355 iflçi ad›na imzalanacak toplu sözleflme töre-
nine iliflkin bas›n duyurusu.

● 28 Kas›m 2007/128 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin ‹fiKUR Genel
Kurulu’nda yapt›¤› konuflma.

● 3 Aral›k 2007/129 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Sosyal Güven-

lik Yüksek Dan›flma Kurulu’nun emek taraf›n› oluflturan örgütler olarak, 5510
say›l› SSGSS yasas› ile ilgili düzenlenilen toplant›da yapt›¤› konuflma.

● 6 Aral›k 2007/130 Yönetim Kurulumuzun, Dünya’n›n 78 ülkesi ile bera-
ber küresel ›s›nman›n durdurulmas› için önlemler al›nmas› ve Türkiye’nin

Kyoto Protokolü’nü imzalamas› talebiyle 8 Aral›k 2007 tarihinde ‹stanbul Ka-
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d›köy ‹skele Meydan›’nda yap›lacak mitingi destekleme karar›na iliflkin ba-
s›n duyurusu.

● 13 Aral›k 2007/131 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Yörsan Afi’nin, Ana-
yasa ve yasalar› hiçe sayarak sendikal haklara sald›rmas›na iliflkin yapt›¤› ba-
s›n aç›klamas›.

● 17 Aral›k 2007/132 Genel Baflkanlar›m›zdan Abdullah Bafltürk’ün ölümü-
nün 16. y›l›nda yap›lacak törenle mezar› bafl›nda an›laca¤›na iliflkin bas›n du-
yurusu.

● 18 Aral›k 2007/133 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin Kurban Bay-
ram› dolay›s›yla yay›nlad›¤› mesaj.

● 25 Aral›k 2007/134 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n son yap›lan zamlar-
la ilgili bas›n aç›klamas›.

● 27 Aral›k 2007/135 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin asgari ücret
art›fllar›yla ilgili yapt›¤› bas›n aç›klamas›.

● 31 Aral›k 2007/136 D‹SK çal›flanlar›n›n yay›nlad›¤› yeniy›l mesaj› .

OCAK - fiUBAT 2008
● 2 Ocak 2008/01 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, ESK toplant›s›na
D‹SK’in kat›lmama gerekçelerini, görüfllerini ve geliflmeleri aç›klad›¤› bas›n
toplant›s› duyurusu.

● 3 Ocak 2008/02 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, D‹SK’in ESK top-
lant›lar›na kat›lmama gerekçelerini aç›klad›¤› bas›n toplant›s› metni: “Ekono-
mik ve Sosyal Konsey, Hükümet Politikalar›n› Onaylama Arac› ve Gösterme-
lik Bir Dan›flma Kurulu De¤ildir!”

● 8 Ocak 2008/04 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Almanya’n›n
televizyon kanal› ARD’ye gönderdi¤i mektup: “Bas›n Özgürlü¤üne Evet,
‹nsanlar› Rencide Etmeye Hay›r”.

● 4 Ocak 2008/03 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Diyarbak›r’da ya-
p›lan bombal› sald›r›ya iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “Sokaktaki Vatandafl›
Veya ‘Insan›’ Hedefleyen Her Türlü fiiddet ve Terör Eylemi Insanl›k D›fl›d›r!”

● 10 Ocak 2008/05 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, 10–17 Ocak
2008 “Dikkat! Emeklili¤imiz-Sa¤l›¤›m›z Tehlikede!” kampanyas› nedeniyle
yapt›¤› aç›klama: “AKP, SSGSS Yasalar›n› De¤ifltiriyor... Sadece Kendimiz Için
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De¤il, Çocuklar›m›z›n Gelece¤i Için, AKP Iktidar›n› Uyarmak Için Yürüyoruz!”

● 14 Ocak 2008/06 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Ka-
nunu ile baz› kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde de¤ifliklik yap›l-
mas›na dair kanun tasar›s› ile ilgili olarak bafllat›lan kampanya çerçevesinde
15 Ocak tarihinde ‹stanbul ve ‹zmir’den bafllayacak Ankara yürüyüflümüzün
program duyurusu.

● 15 Ocak 2008/07 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, “Herkese Sa¤l›k ve Gü-
venli Gelecek Hakk›!” slogan›yla 15 Ocak’ta ‹zmir’den Ankara’ya yap›lan yü-
rüyüflte yapt›¤› aç›klama: “IMF Emrediyor, AKP Meclis’ten Geçiriyor!”

● 21 Ocak 2008/08 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, türban tart›fl-
malar› üzerine yapt›¤› aç›klama: “Türban Tart›flmalar›, Bir Hak ve Özgürlük
Konusu De¤il; Halk›n Temel Haklar›n› Ortadan Kald›ran Düzenlemeleri Gizle-
mek ‹çin Kullan›lan Bir Örtüdür!”

● 23 Ocak 2008/09 Arçelik A.fi.’nin alt iflvereni olan Y›ld›ran ‹nflaat Yükle-
me Boflaltma Tic. Ltd. fiti. iflletmesinde çal›flan 355 iflçi ad›na 27 Kas›m 2007
tarihinde D‹SK/Nakliyat-‹fl Sendikas›’n›n yapt›¤› toplusözleflmenin ard›ndan;
Koç Holding-Arçelik iflvereni 30 Kas›m 2007 tarihinde toplusözleflmeyi uygu-
latmamak için alt iflverenle tafleron sözleflmesini y›l sonu itibariyle fesh et-
ti¤ini aç›klad›. Konuyla ilgili olarak Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi ve
Nakliyat-‹fl Genel Baflkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu’nun yapt›¤› bas›n aç›kla-
mas› duyurusu.

● 24 Ocak 2008/10 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, U¤ur Mum-
cu’nun ölüm y›ldönümü nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›: “‹çinde ‹ki Kara
Günü Bar›nd›ran Tarih: 24 Ocak U¤ur Mumcu’yu Unutmad›k!”

● 31 Ocak 2008/11 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Davutpafla’da meyda-
na gelen “kaza”ya iliflkin bas›n aç›klamas›: “‹fl ‘Cinayetlerinin’ Failleri Bellidir!”

● 1 fiubat 2008/12 Genel Sekreterimiz Musa Çam’›n, Davutpafla’da yaflanan
patlamayla birlikte, ülkemizde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda ciddi sorunlar
oldu¤una iliflkin bakanl›¤a yapt›¤› ça¤r›: “Kaçak ‹flçi Cenneti Olan Türkiye, ‹fl Ka-
zas› Cehennemine Dönüflmeden; Çal›flma Bakanl›¤›’n› Göreve Ça¤›r›yoruz!”

● 5 fiubat 2008/13 D‹SK Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu’nun, Davutpafla’da
meydana gelen “kaza”ya iliflkin yay›nlad›¤› bildiri: “‹fl ‘Cinayetlerinin’ Önlen-
mesi, ‹flçi Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i Uygulamalar›n›n Hayata Geçmesi ‹çin Sendikal
Örgütlenmenin Önündeki Bütün Engeller Kald›r›lmal›d›r!”
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● 5 fiubat 2008/14 31 Ocak 2008 tarihinde ‹stanbul Davutpafla’da 5 katl› bir
ifl merkezinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada, “Önce insan!” ye-
rine, “önce kâr”, “önce sermaye” anlay›fl› ile kaybetti¤imiz 23 emekçinin ölü-
müyle sonuçlanan bu ifl cinayetlerini protesto etmek amac›yla, 6 fiubat
2008, Çarflamba günü saat 12:00’de Davutpafla Terazidere Mevkii Shell Ben-
zin ‹stasyonu yan›nda topland›ktan sonra, D‹SK, KESK, TTB, TMMOB ve TÜR-
MOB’un da aralar›nda bulundu¤u di¤er emek ve meslek örgütlerinin protes-
to gösterisi bas›n duyurusu.

● 6 fiubat 2008/15 13. D‹SK Genel Kurulu’nun 15-16-17 fiubat 2008 tarihle-
rinde toplanaca¤›na iliflkin bas›n duyurusu.

● 6 fiubat 2008/16 Genel Baflkan›m›z Süleyman Çelebi’nin, Davutpafla’da
meydana gelen ve 23 emekçinin ölümüne neden olan patlamaya iliflkin olay
yerinde yap›lan bas›n aç›klamas›nda yapt›¤› konuflman›n metni.
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MAL‹ RAPOR - SUNUfi

Konfederasyonumuzun 12. Mali Dönemi 31.12.2007 tarihinde sona erdirildi.
Dönem içindeki çal›flmalar, 12. Genel Kurulumuzda kabul edilen bütçe esas-
lar› çerçevesinde, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri do¤rultusunda, ilgili mev-
zuata uygun olarak yürütülmüfltür.

Bilindi¤i gibi Konfederasyonumuzun bütçeleri, sendikalar›m›z›n mali olanak-
lar›, örgütlülükleri dikkate al›narak ve yine sendikalar›m›zla yürütülen ortak
çal›flmalarla haz›rlanmaktad›r. Asgari harcamalar temel al›narak haz›rlanan
bütçelerin, sendikal mücadelenin gereklerine uygun biçimde bir gelir-gider
dengesine oturmas› mümkün olmamaktad›r. Bu nedenle, Konfederasyonu-
muzun düzenledi¤i veya kat›ld›¤› birçok etkinlik ve eylem için ayr›ca bütçe-
ler oluflturulmakta ve sendikalar›m›z›n katk›lar› istenmektedir.

Dönem içerisinde genel hatlar›yla bütçe kriterlerine uygun bir çal›flma yürü-
tülmüflse de kimi yönlerden bütçenin tümüyle uygulanmas› mümkün olma-
m›flt›r. Öncelikle gelirler yönünden bak›ld›¤›nda bütçede öngörülen art›fllar›n
gerçeklefltirilemedi¤i ilk yap›lacak tespitler aras›nda yerini alacakt›r.

● 12. Genel Kurulumuzda bütçemizin “B) Üyelik Ödenti Gelirleri” maddesiy-
le  sendikalar›m›z›n Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n resmi istatistik-
leri dikkate al›narak taahhütlerinden kalan borçlar› hesaplarda b›rak›ld›ktan
sonra, tahakkuk ettirilmifl bulunan aidat borçlar›, 07.06.2004 tarihi itibariyle
Konfederasyonumuzun muhasebe kay›tlar›ndan düflülmüfltür.

● 12. Dönemde sendikalar›m›z›n aidat tahakkuklar› gerçek aidatl› üye say›-
lar› üzerinden hesaplanarak yap›lm›flt›r.

● 12. Genel Kurulumuzda yap›lan Tüzük de¤iflikli¤iyle Konfederasyon adre-
si olarak belirlenen fiiflli’deki Bank-Sen binas›, sendikalar›m›z›n büyük katk›-
lar› ile D‹SK Genel Merkezi olarak yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

● Yeni adresimizdeki vergi dairesinde mükellefiyet tesisi, SSK Bölge Müdür-
lü¤ü’nde yeni iflyeri kayd›m›z yapt›r›lm›flt›r.

● 12. Dönemde üst kurulufl aidat borçlar›m›z›n büyük bir k›sm› ödenmifltir.

● 11. Dönemde bafllay›p 12. dönemde devam eden ‹nsan Haklar› E¤itim Pro-
jesi baflar›yla tamamlanm›flt›r.

● 12. Dönemin bilanço, gelir-gider cetvelleri ve 31.12.2007 tarihi itibariyle
ana hesap mizan› ekte sunulmufltur.
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D‹SK - TÜRK‹YE DEVR‹MC‹ ‹fiÇ‹ SEND‹KALARI KONFEDERASYONU
07.06.2004 - 31.12.2004 YILI GEL‹R G‹DER TABLOSU
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D‹SK - TÜRK‹YE DEVR‹MC‹ ‹fiÇ‹ SEND‹KALARI KONFEDERASYONU
01.01.2005 - 31.12.2005 YILI GEL‹R G‹DER TABLOSU

13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:14 PM  Page 280



13.GENEL KURUL CALISMA RAPORU KiTABI  2/9/08  4:14 PM  Page 281



DiSK 13. GENEL KURUL ÇALIfiMA RAPORU282

D‹SK - TÜRK‹YE DEVR‹MC‹ ‹fiÇ‹ SEND‹KALARI KONFEDERASYONU
01.01.2006 - 31.12.2006 YILI GEL‹R G‹DER TABLOSU
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D‹SK - TÜRK‹YE DEVR‹MC‹ ‹fiÇ‹ SEND‹KALARI KONFEDERASYONU
01.01.2007 - 31.12.2007 YILI GEL‹R G‹DER TABLOSU
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D‹SK - TÜRK‹YE DEVR‹MC‹ ‹fiÇ‹ SEND‹KALARI KONFEDERASYONU
31.12.2007 M‹ZANI
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D‹SK - TÜRK‹YE DEVR‹MC‹ ‹fiÇ‹ SEND‹KALARI KONFEDERASYONU
01.01.2007 - 31.12.2007 TAR‹HL‹ B‹LANÇOSU HAKKINDA 

AÇIKLAMALAR

A: AKT‹F HESAPLAR
1- KASA HESABI
31.12.2007 tarihli kasa mevcudunu göstermekte olup, bakiyesi 839,62
YTL.’dir.

2- BANKALAR HESABI 
Bankalarda bulunan vadesiz hesaplar›m›z ile döviz hesaplar›m›z› göstermek-
te olup dönem sonu bakiyesi 16.020,24 YTL.’dir.

3- ÜYE SEND‹KALARDAN ALACAKLAR
Tüzü¤e göre tahakkuk edilmifl üyelik aidatlar›ndan oluflmaktad›r. Dönem so-
nu bakiyesi 1.180.431,52 YTL.’dir.

4- ‹fi AVANSLARI
Yürütülen çal›flmalar için verilen, belgeleri gelmemifl avanslar› göstermekte-
dir. Dönem sonu bakiyesi 1.149,48 YTL.’dir.

5- ARAZ‹ VE ARSALAR
Hazineden al›nan arsa irtifak hakk› ön ödemesidir. Bakiyesi 1.000,00 YTL.’dir.

6- DEM‹RBAfiLAR
Genel merkez ve temsilciliklerimize al›nan mobilya mefruflat, büro malze-
meleri, makine ve cihazlardan oluflmaktad›r. Al›nan tüm demirbafllar Konfe-
derasyonumuzun Bak›rköy 13. Noteri 30.03.93 tarih ve 14596 yevmiye nu-
maras› ile tasdikli Demirbafl Eflya Defteri’ne kay›tl›d›r. Dökümü mizanda olup
dönem sonu bakiyesi 81.555,47 YTL.’dir.

7- GEÇM‹fi YILLAR KARLARI
Geçmifl y›llardan devreden gelir-gider fark›n› göstermekte olup, dönem so-
nu bakiyesi 17.985,89 YTL.’dir.

8- DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Dönem gelir-gider fark›n› göstermekte olup, dönem sonu bakiyesi 84.836,00
YTL.’dir.
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B: PAS‹F HESAPLAR
1- SATICILAR
Faturalar› geldi¤i halde henüz ödemesi yap›lmam›fl hesaplar› göstermekte-
dir. Dökümü mizanda olup dönem sonu bakiyesi 88.838,14 YTL.’dir.

2- PERSONELE BORÇLAR
Personele ödenmeyen tahakkuk etmifl Aral›k ay› ücret alacaklar›ndan olufl-
maktad›r. Dönem sonu bakiyesi 17.240,10 YTL.’dir.

3- ALINAN AVANSLAR
Harcama belgeleri geldi¤i halde ödemesi yap›lmam›fl avanslar› göstermekte-
dir. Dönem sonu bakiyesi 1.480,37 YTL.’dir.

4- ÖDENECEK VERG‹ VE SSK
Genel Merkez’e ait Aral›k ay› vergi ve SSK borçlar›n› göstermektedir. Dönem
sonu bakiyesi 13.272,62 YTL.’dir.

5- SEND‹KA A‹DAT TAHAKKUKLARI
Üye sendikalar›m›zdan henüz tahsil edilemeyen, Tüzü¤e göre tahakkuk edil-
mifl üyelik ödentilerini göstermektedir. Dönem sonu bakiyesi 1.180.431,52
YTL.’dir.

6- VARLIK HESABI
Konfederasyonumuzun demirbafl varl›klar›n› göstermektedir. Dönem sonu
bakiyesi 82.555,47 YTL.’dir.
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D‹SK - TÜRK‹YE DEVR‹MC‹ ‹fiÇ‹ SEND‹KALARI KONFEDERASYONU

01.01.2007 - 31.12.2007 DÖNEM‹ GEL‹R VE G‹DERLER‹ HAKKINDA
AÇIKLAMALAR

A – GEL‹RLER‹M‹Z
1 - ÜYEL‹K VE DAYANIfiMA A‹DATI GEL‹RLER‹ 
Üye sendikalar›m›z›n üyelik aidatlar› için yapt›klar› ödemeleri göstermekte-

dir. Dönem sonundaki al›nan aidatlar toplam› 506.581,97 YTL.’dir. 

2 - D‹⁄ER GEL‹RLER
Yurt d›fl› seyahat bilet bedelleri, Rozet sat›fllar›, dayan›flma gelirleri, proje,
KDV iadesi ve di¤er etkinliklerimiz için sendikalar›m›zdan al›nan gider payla-

r›ndan oluflmaktad›r. Dönem sonu bakiyesi 113.688,78 YTL.’dir. 

3 - FA‹Z GEL‹RLER‹ 
Bankalardaki vadesiz mevduat hesaplar›m›za ifllenmifl faizlerden ve kur far-

k›ndan oluflmaktad›r. Dönem sonu bakiyesi 45,06 YTL.’dir.

B: G‹DERLER‹M‹Z
1- PERSONEL ÜCRET G‹DERLER‹
Konfederasyonumuzun, Genel Merkez personeline ödenen ayl›k ücret, ikra-
miye ve yasal ödentiler olup dönem sonu bakiyesi 314.519,34 YTL.’dir.

2 - PERSONEL ÖDENEK VE YOLLUKLARI
Personele ödenen yol giderlerini göstermektedir. Dönem sonu bakiyesi
14.450,00 YTL.’dir.

3 - YÖNET‹C‹ ÖDENEK VE YOLLUKLARI 
Yöneticilere ödenen yurtd›fl› yolluk miktar›d›r. Dönem sonu bakiyesi 558,35

YTL.’dir. 

4 - ‹DAR‹ G‹DERLER
Konfederasyonumuzun genel giderlerinden oluflmaktad›r. Dökümü mizanda

olup dönem sonu bakiyesi 295.668,54 YTL.’dir.

5 – OTO YAKIT VE BAKIM G‹DERLER‹
Konfederasyonumuzun kullan›m›na tahsis edilen araçlar›n yak›t ve bak›m

giderlerini göstermektedir. Dönem sonu bakiyesi 22.386,09 YTL.’dir.
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6 – ANKARA BÖLGE TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ‹DAR‹ G‹DERLER‹
Ankara Bölge Temsilcili¤imiz’in kira ve idari giderlerini göstermektedir. Dö-
nem sonu bakiyesi 10.169,56 YTL.dir.

7 – ANTALYA BÖLGE TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ‹DAR‹ G‹DERLER‹
Antalya Bölge Temsilcili¤imiz’in kira ve di¤er idari giderlerden oluflmaktad›r.
Dönem sonu bakiyesi 10.268,27 YTL.’dir.

8 –ÜST KURULUfi A‹DAT G‹DERLER‹
Üyesi oldu¤umuz ITUC ve ETUC’a ödenen aidat giderlerinden oluflmaktad›r.
Dönem sonu bakiyesi 16.183,06 YTL.’dir.

9 - E⁄‹T‹M G‹DERLER‹
Konfederasyonumuzun e¤itim çal›flmalar›, yay›nlam›fl oldu¤u kitap, gazete,
dergi, broflür, araflt›rma bültenleri ile düzenlemifl oldu¤umuz seminer ve 
konferans giderlerinden oluflmaktad›r. Dönem sonu bakiyesi 20.948,60
YTL.’dir.
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Uluslararas› Sendikalar Konfederasyonu - ITUC
‹LKELER B‹LD‹RGES‹ 

(1-3 Kas›m 2006, Viyana)

U luslararas› Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) sendikal mücadeleleriyle
sosyal adalet, özgürlük, demokrasi, bar›fl ve eflitlik için savaflan kad›n ve

erkek iflçilerin nesiller boyunca elde ettikleri kazan›mlar› ve ödedikleri be-
delleri selamlar. Onlar›n, çal›flanlar›n eflit hak ve özgürlüklere kavuflmas›;
tüm insanlar›n onur ve haklar›n›n güvence alt›na al›nmas›; herkesin refah›n›
sürdürebilmesi, çal›flma hayat›nda ve toplumdaki potansiyellerinin fark›nda
olmas› için yürüttükleri mücadeleyi ileri tafl›maya ant içer.

Konfederasyon, bu amaca engel olan sosyal, ekonomik ve siyasi yap›lar›n
ve iliflkilerin acilen de¤ifltirilmesi gerekti¤inin fark›ndad›r. Yoksullukla, aç-

l›kla, sömürüyle, bask›yla ve eflitsizlikle mücadele görevini, küresel ekono-
minin gerektirdi¤i uluslararas› eylemlerle ve sermayenin ç›karlar›ndan üs-
tün tuttu¤u emek ç›karlar›na yönelik demokratik yönetimiyle yerine getir-
meyi üstlenir.

Konfederasyonun varl›k amac›, her yerde ve her koflulda çal›flanlar›n etkin
biçimde temsil edilmesini sa¤layan dünya sendikac›l›¤›n›n ba¤›ms›z ve de-
mokratik güçlerini bir araya getirmek ve harekete geçirmektir. Bu hedefe
ulafl›lmas› ve eme¤in küresel stratejilerinin sermayenin küresel stratejilerine

karfl› koymas› için gereken her türlü dayan›flmay› sa¤lamay› görev bilir.

Konfederasyon iflçi haklar›n›n evrensel boyutunu ve insana yak›flan adil bir

iflte çal›flabilmeyi adaletli ve sürdürülebilir bir kalk›nma için vazgeçilmez sa-
yar. Bunlar›n herhangi bir yerde yads›nmas› insan güvenli¤i için her yerde
tehlike oluflturmaktad›r.

Konfederasyon, evrensel, birbirinden ayr› düflünülemez ve devredilemez ni-
teliklere sahip tüm insan haklar›ndan herkesin yararlanabilmesi için gerekli
koflullar› sa¤layan demokrasinin tüm dünyada güçlendirilmesi ve korunma-
s› amac›yla eylemler gerçeklefltirmeyi görev bilir. Her yerde düflünce, ifade

ve toplanma özgürlü¤ünü de kapsayan, kolektif haklar› ve bireysel özgür-
lükleri savunur.. 

Konfederasyon her yerde ve özellikle yoksullu¤un ve sömürünün en fazla
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görüldü¤ü yerlerde çal›flanlar için kapsaml› ve adil ekonomik ve sosyal ge-
liflmeyi güvence alt›na almay› görev bilir.

Konfederasyon her türlü ayr›mc›l›¤› insanl›¤›n onurunu ve eflitli¤ini afla¤›la-
ma sayar. Tüm insanlar›n bu onur ve eflitlikle do¤du¤unu ve bu flekilde ya-
flamaya hakk› oldu¤unu vurgular. Çal›flma hayat›nda ve toplumda çeflitlili¤e
sayg› duyulmas›n› destekleyece¤ini taahhüt eder.

Konfederasyon bar›fl›n korunmas›n› ve güçlendirilmesini gayretle destekler
ve kendini kitle imha silahlar›ndan ar›nd›r›lm›fl bir dünyaya ve genel silahs›z-
lanmaya adar. Tüm halklar›n kendi kaderini tayin hakk›n› ve kendi seçtikle-
ri hükümet alt›nda çat›flmadan ve totalitarizmden uzak yaflama hakk›n› sa-
vunur. Anlaflmazl›klar›n çözümünde savafla baflvurulmas›n› reddeder, terö-
rizmi, sömürgecili¤i, militarizmi, ›rkç›l›¤› ve cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› lanetler.

Konfederasyon, Birleflmifl Milletler’in ilkelerine, üstlendi¤i role; tüm uluslara-
ras› toplumun kat›l›m›n› ve sayg›s›n› sa¤layarak bar›fl›, güvenli¤i ve kalk›n-
may› etkin güvence alt›na almak konusundaki eflsiz meflruiyetine tereddüt-
süz destek verdi¤ini ifade eder.

Konfederasyon birlefltirici ve ço¤ulcu yap›s›yla demokratik, ba¤›ms›z ve tem-
sil gücü bulunan sendikalar›n üyeli¤ine aç›kt›r. Onlar›n ba¤›ms›zl›klar›na, esin
kaynaklar›n›n çeflitlili¤ine ve örgütsel yap›lar›na sayg› gösterir. Konfederas-
yon kurallar›, iç demokrasiyi, üyelerin tam kat›l›m›n› ve yönetici birimlerinin
ve temsilcilerinin bu ço¤ulcu karaktere sayg› göstermesini güvence alt›na
al›nmak amac›yla konmufltur.

Konfederasyon kararlar›, - devlet kaynakl›, siyasi kaynakl›, iflveren kaynakl›,
dini, iktisadi ve di¤er – tüm etkilerden ba¤›ms›z olarak al›n›r ve yine bu et-
kilerden ba¤›ms›z olarak uygulan›r.

AMAÇLAR
Konfederasyon’un esin kayna¤›; demokratik ve ba¤›ms›z sendikalar halinde
örgütlenmenin ve toplu pazarl›k etmenin, çal›flanlar›n ve onlar›n ailelerinin
refah›, güvenlik, toplumsal ilerleme ve sürdürülebilir kalk›nma için vazgeçil-
mez oldu¤u inanc›d›r.

Sendikac›l›¤›n tarihi rolü ve bugünkü görevi; çal›flma koflullar›n› ve çal›flan
kad›n ve erkeklerin ve onlar›n ailelerinin yaflam koflullar›n› iyilefltirmek; in-
san haklar›, sosyal adalet, cinsiyetler aras› eflitlik, bar›fl, özgürlük ve demok-
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rasi için mücadele etmektir. Enternasyonalizm, tarihte efline rastlanmam›fl
bir flekilde dizginlenemeyen kapitalist küreselleflmeyle karfl› karfl›ya kalm›fl-
t›r. Sendikac›l›¤›n gelecekte güçlü olmas› ve görevini yerine getirebilmesi için
etkin enternasyonalizme her zamankinden daha çok gereksinim vard›r.

Konfederasyon tüm dünyan›n iflçilerini kendi saflar›nda birleflmeye ve Kon-
federasyonu kendilerine ve tüm insanl›¤a daha iyi bir gelecek sa¤lamaya ya-
rayacak bir araç haline getirmeye ça¤›r›r.

Konfederasyonun daimi görevleri flunlard›r:
Çal›flan tüm insanlar›n haklar›n› ve ç›karlar›n› ayr›m gözetmeksizin sa-
vunmak ve gelifltirmek; çal›flma hayat›nda ve toplumda, sayg›n, adaletli
ve güvenli koflullarda, emeklerine adil bir karfl›l›k almalar›n› sa¤lamak. 

● Konfederasyon, çal›flma hayat› ile ilgili temel haklar›n evrensel sayg›
görmesi için her tür çocuk iflçili¤i ve zorunlu çal›flma ortadan kald›r›lana
kadar, çal›flanlar aras›nda ayr›mc›l›¤›n önüne geçilene ve tüm iflçilerin
sendikal haklar› her yerde tam olarak uygulanana kadar mücadele eder.

● Konfederasyon, örgütlenme hakk›n›n, s›n›r ötesi eylemleri de kapsa-
yan grev hakk›n›n, toplu sözleflme hakk›n›n ihlal edildi¤i durumlar› aç›¤a
ç›kart›r ve bu ihlalleri sona erdirmek için uluslararas› dayan›flmay› hare-
kete geçirir. 

● Konfederasyon, herkesin özgürce seçti¤i, üretici bir ifle ve sosyal gü-
venli¤e kavuflmas› için mücadele eder. 

● Konfederasyon, cinsiyet, din, renk, milliyet, etnik köken, cinsel yöne-
lim, cinsel kimlik, politik görüfl, yafl ya da engel nedeniyle yap›lan ay›r›m-
c›l›¤› sona erdirmek için hareket eder.

Ba¤›ms›z ve demokratik sendikac›l›k hareketinin büyümesini ve güçlen-
mesini sa¤lamak.

● Konfederasyon, uluslararas› kalk›nma yard›m›n›n eflgüdümlü olarak
sa¤lanmas› yoluyla, ulusal sendikac›l›k hareketlerinin üyeli¤ini ve kapasi-
tesini güçlendirecek somut destek verir.

● Konfederasyon, kay›t içi ekonomide çal›flanlar gibi kay›t d›fl› ekonomi-
de çal›flanlar›n da üye olmas›yla, tehlikeli ve güvencesiz ifllerde çal›flanla-
ra tüm haklar›n ve korunman›n sa¤lanmas›yla ve sendikalara strateji ve
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eylem belirlemeleri için yard›m ederek sendikalar›n temsil gücünü art›ra-
cak eylemleri bafllat›r ve destekler.

Zenginli¤in ve gelirin ülkeler içinde ve aras›nda adaletli da¤›l›m›n› gü-
vence alt›na almay›, çevrenin korunmas›n›, kamu mal ve hizmetlerinden
herkesin faydalanmas›n›, kapsaml› sosyal güvenli¤i, herkese yaflam bo-
yu ö¤renme ve adil ifl f›rsat› sa¤lanmas›n› kendine görev edinmek ve kü-
resel ekonomide karfl›t bir güç haline gelmek.

● Konfederasyon, ILO'nun üstlendi¤i rolü güçlendirmeye, uluslararas› ça-
l›flma standartlar›n›n belirlenmesi ve evrensel olarak uygulanmas›na, di-
¤er uluslararas› ve bölgesel örgütlerde temsiliyet kazanarak onlar›n poli-
tikalar›n› ve etkinliklerini adil ifl, sosyal adalet ve sürdürülebilir kalk›nma
hedeflerine uygun hale getirmeye çal›fl›r.

● Konfederasyon, Küresel Sendika Federasyonlar›’yla ve (OECD) Sendika
Tavsiye Komitesi’yle iflbirli¤i içinde çal›flarak çokuluslu flirketlere iliflkin
uluslararas› sendikac›l›k politikalar› ve eylemleri ile uluslararas› iflveren
örgütleri aras›ndaki sosyal diyalogu destekler.

Sendikal hareketi kapsaml› ve küresel iflgücünün her sektörünün gerek-
sinim ve görüfllerine yan›t verebilecek hale getirmek.

● Konfederasyon, kad›n haklar›n› ve cinsiyetler aras› eflitli¤i ileri tafl›r, ka-
d›nlar›n sendikalara tam kat›l›m›n› güvence alt›na al›r ve yönetim kade-
melerinde ve her seviyedeki etkinli¤inde cinsiyet eflitli¤ini tam olarak
sa¤lar.

● Konfederasyon, ›rkç›l›kla, yabanc› düflmanl›¤›yla ve d›fllamayla müca-
dele eder, göçmen iflçilerin ve ailelerinin haklar›n› ve ç›karlar›n› savunur,
farkl› kültürler aras›nda hoflgörü, eflitlik ve diyalog sa¤lanmas› için çal›fla-
cakt›r.

● Gençlerin sendikal harekete tam kat›l›m›n› sa¤lar, uygun e¤itim ve ö¤-
retime ulaflmalar›n›, adil ifle sahip olmalar›n› destekler ve güvencesiz ça-
l›flma hayat›na karfl› ç›kar.

● Kuflaklar aras› dayan›flmay› güçlendirir ve emekli iflçilerin adil gelir hak-
k›n› savunur ç›karlar›n› gelifltirmek için çal›fl›r.

● Çal›flan engelli kad›n ve erkeklerin haklar›n› savunur ve gelifltirir.

Bu hedeflere ulaflabilmek için üye sendikalar›n ve onlar›n üyelerinin gü-
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cünü, enerjisini, kaynaklar›n› ve yeteneklerini harekete geçirmek ve sen-
dikal enternasyonalizmi günlük çal›flman›n bir parças› haline getirmek.

● Bu amaç için gerekli gördü¤ünde eylemler ve dayan›flma etkinlikleri,
eylem günleri ve di¤er hareketleri düzenler, mevcut olanlar› destekler;
etkin ve zaman›nda küresel dayan›flma sa¤lanmas› için gerekli bilgilerin
toplanmas› ve da¤›t›lmas› görevini üstlenir.

● Demokratik ve ba¤›ms›z uluslararas› sendikac›l›k hareketinin farkl› dü-
zeylerdeki etkisini ve uyumunu art›rmak için kendisiyle ayn› amac› pay-
laflan di¤er sendikal örgütlerle mümkün olan en iyi iflbirli¤i anlaflmalar›n›
kurmaya çal›fl›r. 

● Sendikal ba¤›ms›zl›ktan ve konfederasyonun amaçlar›ndan ödün ver-
meksizin, di¤er sivil toplum örgütleri ve siyasi gruplarla ba¤ ve iflbirli¤i
k u r a r .

Konfederasyon bu hedefler yolunda kararl›l›kla ve sendikac›l›¤›n de¤ifl-
mez ‘dayan›flma, demokrasi ve adalet’ ilkelerine ba¤l› kalarak ilerlemeyi
bafll›ca görevi kabul etmektedir. ‹lerleme düflmanlar›n›n elde etti¤i kaza-
n›mlar onun y›lmas›na ve geri çekilmesine neden olamayacakt›r. O, çal›-
flanlar›n kendi geleceklerini belirleme hakk›na sahip olduklar›ndan flüphe
duymayacakt›r.
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11. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Kongresi 
SEV‹LLA MAN‹FESTOSU 21-24.05.2007

ET U C 11. Kongresi’nde kurulufl ilkelerine olan ba¤l›l›¤›n› bir kez daha yine-
lemifltir. Lizbon Stratejisi’nin amaçlar› olan ‘büyüme’, ‘çevresel geliflim’

ve ‘sosyal uyum’ aras›ndaki dengenin devam› için harekete geçilmelidir. Sos-
yal Avrupa’ amaçlanmadan bu denge sürdürülemeyecektir. Bu nedenle,
ETUC hücuma geçmelidir. Bu süreçte ETUC, siyasi, ekonomik, çevresel ve sos-
yal birçok sorunla karfl› karfl›yad›r. 

Siyasi alanda 
AB’ye yönelik hevesin bir çok ülkede k›r›ld›¤› aç›kt›r. Daha güçlü, daha
uyumlu bir Avrupa’n›n yarat›lmas›na dair flüpheler artmaktad›r. Kimi sendi-
kalara göre, Avrupa, küreselleflmenin yaratt›¤› olumsuz sonuçlar›n -özellikle
ucuz ifl gücünden kaynaklanan göç sorunu- etkisi alt›ndad›r. Bu sorun, Avru-
pa uyum sürecini güçlendirmeye yönelik e¤ilimlerden çok milliyetçi ve ko-
rumac› politikalara olan e¤ilimi artt›rmakta, küreselleflmenin dezavantajlar›
kadar faydalar›n›n da oldu¤u inanc›n› azaltmaktad›r.

Ekonomik alanda
Birçok ülkede iflsizlik artmakta, kimi olumlu geliflmelere karfl›n, yeni ifllerin
birço¤u ücreti ve güvenli¤i düflük ifllerdir. Baz› ülkelerde reel ücretler art-
maktad›r, ancak ücretlerin ve maafllar›n gayri safi milli has›lan›n içindeki
paylar› azalmaktad›r. Avrupa Merkez Bankas›’n›n politikalar› çerçevesinde,
Avrupa Dünya’daki di¤er ekonomik güçlerden geri kalmamak amac›yla bü-
yümeyi artt›rmak için mücadele vermektedir. 

Çevresel olarak
Küresel ›s›nman›n yaratt›¤› tehditlere iliflkin Avrupa yurttafllar› aras›nda ar-
tan bir ‘fark›ndal›k’ vard›r. Yenilenebilir enerji kullan›m›na iliflkin Avrupa dü-
zeyinde kimi geliflmeler kaydedilmifltir. Ancak üye ülkeler aras›nda farkl›l›k-
lar vard›r ve Avrupa düzeyinde uzlaflma azalm›flt›r. 

Sosyal Avrupa
Deregülasyonun olumsuz etkisi alt›ndad›r. Son 4 y›ld›r Avrupal› iflçileri des-
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teklemek için hiçbir yasal düzenleme yap›lmam›flt›r. Baz› hükümetler, yasal
düzenlemeleri görmezden gelerek, sosyal Avrupa’n›n varl›¤›n› sorgulamakta,
hatta Avrupa’n›n sosyal bir boyuta ihtiyac› olmad›¤›n› iddia etmektedir. 

Sonuç olarak
Avrupa yak›n zamanda zarar görmüfltür. Geçmifl y›llarda Sosyal Avrupa, ba-
flar›l› bir Avrupa için çok önemliydi, flimdi tekrar önem kazanmas› gerekiyor
ve ETUC’un Strateji ve Eylem Plan› da bu hedefe iflaret etmektedir. 

ETUC befl alanda hücuma geçmeyi planl›yor:
1. Avrupa Emek Piyasas›

● Daha fazla, daha iyi ifl ve tam istihdam 

● Çal›flma koflullar›, sendikal haklar ve sa¤l›k ve güvenlik alanlar›nda Av-
rupa Standardlar› 

● Güvencesiz iflle mücadele 

● Avrupal› çal›flanlar için asgari ücretleri ve reel ücretleri artt›rmak için
kampanya 

● Kad›n ve erkek iflçiler aras›ndaki ücret farklar›n› kapatmak 

● Eflitli¤i her politikada, her zaman teflvik etmek ve ›rkç›l›¤a, ayr›mc›l›¤a
ve yabanc› düflmanl›¤›na karfl› her zaman mücadele etmek 

● Eflit muamele ilkesine dayanarak, Avrupal› iflçiler aras› hareketlilik için
daha iyi bir çerçeve oluflturmak 

● Daha aktif bir göç politikas› teflvik etmek, göçle ilgili yasal kanallar
açarken kay›tl› olmayan göçmenler de dahil, tüm göçmen iflçilere yöne-
lik emek sömürüsüne karfl› mücadele etmek 

● Sendikal haklar için, uluslar üstü düzeyde bir grev eylemi düzenlemek 

● Flexicurity tart›flmalar›n› istihdama ve iflsizlik ödeneklerine yönelik ke-
sinti tart›flmalar›ndan ayr›flt›rmak 

● Daha iyi sosyal koruma ve asgari gelir, emeklilik, uzun vadede sa¤l›k
bak›m›, hayat boyu e¤itim, hastal›k ve iflsizlik yard›mlar›, aktif emek pi-
yasas› ve çocuk bak›m› ve yafllanan nüfusla ilgili olumlu eyleme dair hiz-
met veren refah devletini teflvik etmek.
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● Çal›flma zaman›yla ve Avrupa ‹fl Konseyleri’yle ilgili var olan direktifle-
ri güçlendirmek için mücadele etmek.

2. Sosyal diyalog, toplu pazarl›k ve iflçilerin kat›l›m›
● Daha nitelikli bir sosyal diyalo¤u ve Avrupa düzeyinde uyuflmazl›klar›n
çözümlenmesini teflvik etmek.

● ‹flkolu, s›n›r ötesi ve ulus üstü de dahil olmak üzere Avrupa düzeyinde
toplu pazarl›¤›n nas›l gelifltirilece¤ine dair daha fazla düflünmek.

● Karfl›l›kl› pazarl›k pozisyonunu güçlendirmek ve ticaret yapt›¤› ülkele-
rin aleyhine iflleyen ekonomik politikalara son vermek için Avrupa çap›n-
da toplu pazarl›¤› güçlendirmek.

● Avrupa ‹fl Konseyleri için daha iyi koflullar gelifltirmek ve iflçilerin kat›-

l›m›n› teflvik etmek.

● Sadece hissedarlar›n de¤il tüm ilgililerin ç›karlar›n› gözeterek iflbirli¤ine
dayal› yönetiflimin standartlar›n› yükseltmek ve gerçek iflbirlikçi sosyal

sorumluluk yaratmak için kampanya düzenlemek.

● “Gazino kapitalizmi”ne karfl› mücadele etmek.

3. Daha etkili ekonomik, sosyal ve çevresel Avrupa yönetiflimi
● Lizbon Stratejisi’ni yeniden canland›rmak ve Avrupa inflas›ndaki yerini
ve yetkilerini acil olarak yeniden tan›mlamak

● Büyümeyi ve yenili¤i besleyen, yüksek enflasyon hedefi olan, büyü-
meyi destekleyen kur oranlar› amaçlayan bir makro-ekonomi politika
çerçevesi gelifltirmek, 

● Vergi politikalar› aras›ndaki koordinasyonu etkili bir flekilde teflvik etmek

● Genifllemeye ve bölgeler ve ülkeler aras›ndaki dayan›flmaya Avrupa
bütçesinden daha büyük pay ay›rmak

● Yeni bir Avrupa çerçevesinde kamu hizmetlerini daha da güçlendirmek

● Sürdürülebilir teknolojiler, yüksek verimlilik, nitelikli iflgücü, araflt›rma
ve kalk›nma için daha fazla harcama, sadece ekonomik de¤il sosyal ve
çevresel kriterlere dayal› daha iyi bir düzenleme dahil; endüstriyel ve ye-

nili¤e yönelik stratejiler gelifltirmek
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● ‘Ak›ll›ca’ büyüme stratejileri, farkl› üretim ve tüketim kal›plar› ve kar-

bon emisyonlar› konusunda Kyoto hedeflerini dikkate alan daha sürdü-

rebilir bir Avrupa’y› teflvik etmek ve çevre ve enerjiyle ilgili konular› sen-

dikalar›n gündemine tafl›mak

4. Daha güçlü bir Avrupa

● Özellikle Temel Haklar fiart›’n› içeren Anayasal Anlaflmay›, örgütlenme

ve grev haklar›n› içeren sendikal haklar› savunmak

● Temel haklar ve sendikal haklar da dahil olmak üzere AB üyeli¤inin

flartlar›n›n tam olarak karfl›lanmas›na ba¤l› olarak Balkan ülkelerinin ve

Türkiye’nin genifllemeye dahil edilmesine yönelik olumlu bir yaklafl›m ve

Do¤u Avrupa’ya, Akdeniz’e ve dünyan›n di¤er bölgelerine yönelik cömert

komfluluk politikas› sergilemek

● Haklar› ve ILO standartlar›n› dikkate alan, Avrupa’da ifl olanaklar›n› art-

t›ran, geliflmekte olan ülkelerde ticaretin sald›rgan biçimde serbestleflti-

rilmesine karfl› ç›kan, ticaret ve kalk›nma politikas› ile sosyal ve çevre po-

litikas› aras›ndaki uyuma önem veren 

● Bar›fl› savunan, BM’ye ve tüzü¤üne uygun, hukukun üstünlü¤üne say-

g› duyan, demokrasiyi ve insan haklar›n› teflvik etmek için “yumuflak” güç

kullanan, terörü bütünüyle k›nayan bir d›fl politika

● Özgün bir Avrupa Ortak D›fl ve Güvenlik Politikas›n›n gelifltirilmesi

5. Daha güçlü sendikalar ve ETUC

● Sendikalar›n üye say›lar›n› artt›rmalar›na yard›m etmek için örgütlen-

me stratejileri gelifltirmek

● Daha güçlü, kampanyalara liderlik edebilecek ve daha fazla dayan›flma

sa¤layacak bir ETUC inflaa etmek

● Dünyada daha ba¤lay›c› ve etkili bir sendikal örgüt inflaa etmek için

ITUC (Uluslar aras› Sendikalar Konfederasyonu), PERC (ITUC, Pan-Avrupa

Bölge Konseyi) Küresel Sendikalar Federasyonu ve TUAC (Sendikalar Da-

n›flma Komitesi) ile birlikte çal›flmak. 
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