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Turgut YILMAZ
Genel Başkan

Çalışanlar 
Zor Günler 
Geçiriyor

Değerli arkadaşlarım;

2008’de Mortgage krizi olarak adlandırılarak başlayan kriz, 
giderek önce finansal krize, sonra da hepimizin bildiği gibi 
bir “ekonomik krize” dönüşmüş ve yüzyılın en büyük krizi 
olarak değerlendirilmişti. 2008 ve 2009 yıllarında etkilerini 
artıran kriz 2010 yılında da etkilerini hem ülkemizde hem 
de bütün dünyada göstermeye -giderek azalan bir etkiyle de 
olsa- devam etti.

 Ekonomi bilimcileri krizin hala tam olarak atlatılamadığını 
belirtiyorlar. İşveren çevreleri krizden kurtulmak bahanesiy-
le hükümetlerden önlem üstüne önlem istiyorlar. Ama görü-
yoruz ki krizden çıkmak, krizin etkilerini azaltmak için alı-
nan her önlem çalışanları, işsizleri, emeklileri, çiftçileri, dul 
ve yetimleri, yani, toplumun dar ve sabit gelirli kesimlerini  
vuruyor. Alınan her önlem, emekçilerin ve yoksul kesimlerin 
yaşamını zorlaştırıyor. 

2010 yılına Tekel işçilerinin direnişiyle girmiştik. Tekel işçi-
lerinin talebi işlerini kaybetmemek ve onurlu  bir işte çalışa-
bilmekti. Bugün sorunları çözülebilmiş değil.

Yıl içinde pek çok iş kazasına, madenci ölümlerine, tuzla 
tersanelerindeki  ölümlere, tekstil sektöründe “skolozis” kot 
taşlama işçilerinin maruz kaldığı, meslek hastalığı nedeniy-
le yaşanılan yaşam kayıplarına tanık olduk. Şili’de 69 gün 
sonra, yer altı madeninden  işçilerin sağ salim çıkarılışına 
ulus olarak sevindik, ama Zonguldak’ta 30 işçimizi yitirdi-
ğimiz faciadaki  iki işçimizin cesedine 17 Mayıs 2010 dan 
bugüne hala erişip, cesetlerini bile çıkaramadık. 

Yıl boyunca, siyasal gerilimi yüksek bir dönem geçirdik. 
Acil bir ihtiyaç mıydı, değil miydi? tartışılır bir “referandum/
halk oylaması” yaşadık. Sandığa gittik. Elbette demokrasiler-
de halk oyuna zaman zaman başvurulur. Ama ülkemizin asıl 
yakıcı sorunları dururken çözüm arama yerine zamanımızı 
buraya harcamamız belki biraz lükstü. 

Değişik kurumların yaptığı kamuoyu araştırmalarında ülke-
mizin birinci sorunu olarak, İşsizlik ve Ekonomik sorunlar 
geliyor. Gerçek işsiz sayısı 6 milyonu aşmışken, hala işsiz-
liğe kalıcı çözümler üretilemiyor. Bugün istihdam yaratan, 
yatırıma ve üretime dayalı bir ekonomiye sahip olamama-
nın sıkıntısını yaşamaktayız. İşsizlik ve yoksulluk yıllardır 
ülkemizin değişmeyen gündem maddelerini oluşturmakta-
dır. Ülke olarak dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahi-
biz diyoruz. Bu sevindirici bir durum. Üstelik 2023 hedefi-
miz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olabilmek. 
Çok güzel bir hedef, ama gelir dağılımı OECD ülkeleri için-
de en bozuk ikinci ülkeyiz.

Demokrasinin gelişmesi, kökleşmesi, ülkemizde iç huzurun 
ve barışın sağlanması herkesten çok sendikaların ve işçile-
rin özlemi. Ama bunu sağlamanın temel koşullarının başın-
da eşitlik ve adalet duygularının toplumda kökleşmesi gere-



Başkandan
kir. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi gere-
kir. Örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırıl-
ması, çalışanların sendikalarda özgürce üye olabilmele-
ri ve toplu sözleşme grev haklarını kullanabilmeleri gere-
kir. Ülkemizde çalışma yaşamına ilişkin standartların asga-
ri ILO standartlarında olması gerekir. Zaten ILO standartla-
rı ortalama standartlar olmayıp, asgari standartlar olduğu 
hepimizin bildiği bir gerçektir.

Kısaca söylemek gerekirse 2010 yılı da çalışanlar için 
sıkıntılı bir yıl oldu. 2011 yılı da olmaya aday. Şu günler-
de TBMM ‘de görüşülmekte olan  ve “Torba Yasa” olarak 
adlandırılan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 
Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” çalışanların 
haklarından bir bölümünü daha geri almaya aday.

Hükümetin Mayıs ayında dillendirip, Temmuz ayında açık-
layacağını ilan ettiği ama bugüne kadar hala açıklamadığı 
“ulusal istihdam stratejisi belgesi” de, çalışanların hakları-
nı köreltici, geri alıcı düzenlemelerden oluşuyor. Bu belge 
içindeki, “Bölgesel Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı”nın 
düşürülmesi veya tamamen kaldırılması, esnek çalışma 
biçimlerinin iyice yaygınlaştırılması, kısmi çalışma ve özel 
istihdam bürolarının etkinleştirilmesi gibi yaklaşımlar çalı-
şanların kabul edebileceği yaklaşımlar değildir. 

Değerli arkadaşlarım;

•	 Çalışma Yaşamını düzenleyen yasalar 2010 yılın-
da da ele alınıp demokratikleşmeleri sağlama-
mıştır.

•	 Vergi adaletsizliği giderilememiş, çalışanların 
vergi yükü düşürülmediği gibi, dolaylı vergilerin 
ağırlığı sürdürülmektedir.

•	 Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınamamıştır.
•	 Taşeron işçiliği giderek çekilmez bir hal almak-

tadır.
•	 Güvencesiz istihdam, esnek çalışma biçimleri, 

4-C ve 4-B  gibi çalıştırma biçimleri gün be gün 
yaygınlaşmaktadır.

•	 İşsizlik sigortası fonu amacı dışında kullanılmak-
tadır.

•	 Sosyal devlet uygulamaları giderek zayıflamak-
tadır. 

•	 Kamuoyunda “kiralık işçilik” olarak bilinen ve 
özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi 
veren düzenleme yasalaştırılmak istenmektedir. 

•	 Kıdem tazminatının kaldırılması hükümet v e 
işveren çevrelerince sık sık gündeme getirilmek-
tedir.

•	 Asgari ücret, anlamına uygun bir seviyeye hala 
getirilememiştir.

Kısaca söylemek gerekirse çalışanlar olarak, sorunlarımızı 
bir sonraki yıla devrederek giriyoruz.

Ülkemiz 2011 yılına yeni bir genel seçimin heyecanı için-
de girecektir. Siyasal partiler ve sendikalar demokrasinin 
vazgeçilmez kurumlarıdır. Yukarıda sorunlarımızdan bir 
kısmına değindik. Ülkemizin ve çalışma yaşamının büyük 
sorunları var. Bu sorunları çözecek  olan da siyasal kurum-
lar, yani siyasi partilerdir. 

Değerli arkadaşlarım;

Sendikalar, işçilerin ortak ekonomik ve toplumsal hak 
ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek üzere kurdukları 
demokratik kitle örgütleridir.

Sendikalar, işçilerin ekonomik örgütleri olarak üyeleri-
nin çıkarlarını korumaya ve geliştirmeye çalışırken, aynı 
zamanda onların yaşam standartlarını yükseltmeyi, sağlıklı 
ve güvenli çalışma ortamında bulunmalarını, iş güvencesi 
ve gelir güvencesi ile korunmalarını, ayrımcılıklardan uzak 
toplumsal bir yaşam sürdürmelerini, eşitlik ve sosyal ada-
let kurallarına bağlı olarak yaşayabilmeleri için de müca-
dele ederler.

Sendikalar üyelerinin çıkarlarını korumak ve geliştirmek 
üzere toplu iş sözleşmeleri bağıtlarken onların kazanımla-
rını geliştirmeyi hedeflerler. Sendikalar yalnız toplu iş söz-
leşmesi bağıtlayan kurumlar olarak kalamazlar. Sendikalar 
aynı zamanda, üyelerine ve kamuoyuna dönük birçok 
etkinlik gerçekleştirirler ya da gerçekleştirilmekte olan 
etkinliklere katılırlar. Böylece ekonomik, toplumsal ve 
siyasal yaşamda işçilerin çıkarları doğrultusunda çalışma-
lar yürüterek, demokrasinin sınırlarını geliştirir ve işçilerin 
haklarını güvencede tutarlar.

İşçilerin birer dayanışma örgütü olan sendikalar; dil, din, 
ırk, inanç, düşünce, bölge, etnik, mezhepsel ya da ulu-
sal farklılık ayrımı gözetmeksizin tüm işçilerin ortak örgüt-
leridir.

Sendikalar, temel ve öncelikli  görev olarak üyelerinin 
çıkarlarını korumak ve geliştirmek üzere toplu iş sözleşme-
si imzalarlar. Yıl içinde yapacağımız toplu sözleşmelerimiz 
için genel merkez olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu 
süreçte kriz koşullarında gösterdiğimiz fedakarlığın işve-
renlerimiz tarafından da biliniyor olmasını da değerlendi-
rip,  birlik ve dayanışma içinde sözleşmelerimizi başarıyla 
tamamlayacağımızı umuyorum. 

2011 yılının ülkemizde ve tüm dünyada barışın egemen 
olduğu, ülkemizde sorunların aza indiği , işsizlerin iş bula-
bildiği, yoksulluğun giderildiği, sorunlarımızın azaltılabil-
diği, sağlıklı, huzurlu bir yıl olması dileğimle tüm ulusu-
muzun ve üyelerimizin yeni yıllarını kutluyorum. 
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Sendikamız Genel Başkanı 
Turgut YILMAZ, Genel Mali 

Sekreterimiz Mustafa EREN 
ve sendikamız Genel Başkan 
Danışmanı İzzet ÇETİN’den 
oluşan bir heyet, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nde kuru-
lu kardeş sendikamız olan Kıb-
rıs Türk Ofis,  Banka  Sigorta 
ve Ticaret Çalışanları Sendika-
sı (BASS)’nın davetlisi olarak 
9-11 Haziran tarihleri arasında 
Kıbrıs’a gitti.

Kıbrıs’ta yoğun bir ziyaret ve 
görüşme trafiği geçiren heye-
timize, görüşmelerde Kıbrıs 
BASS sendikası Genel Sekrete-
ri Ali YELTEKİN ve Genel Mali 
Sekreteri Mustafa DOĞRU eşlik 
ettiler.  Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti basınının da büyük ilgi 
gösterdiği görüşmelerde heyeti-
miz ilk olarak, 10 Haziran Per-
şembe günü Saat 10’da Kıbrıs 

Sendikamızdan, kardeş
BASS’a anlamlı ziyaret!

Vakıflar İdaresi’ni ziyaret etti.

Heyetimiz Saat 11.00’de 
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı 
Sayın Rauf DENKTAŞ’ı evin-
de ziyaret etti. Ziyaret sırasın-
da Genel Başkanımız Turgut 

YILMAZ,” Sayın Cumhurbaş-
kanım, sizin ve merhum Dr. 
Fazıl KÜÇÜK’ün Kıbrıs müca-
delesi asla unutulamaz. Sizin 
mücadeleniz 7’den 70’e Türki-
ye Cumhuriyeti’nin her yurtta-
şı tarafından bilinmektedir. Siz-
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den sonra Kıbrıs’ta belli sıkın-
tıların yaşandığını biliyoruz ve 
takip ediyoruz. Bu sıkıntıların 
da artık geride kaldığını düşünü-
yoruz. Şimdi sizin anlayışınıza 
yakın bir cumhurbaşkanı görev-
de. Umarım var olan sorun-
ların aşılmasında sizin engin 
tecrübelerinizden yararlanacak-
lardır” dedi. Sayın DENKTAŞ 
da ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederek, “ Kıbrıs 
davası milli bir davadır. Bunun 
genç kuşaklarca da bilinmesi 
çok güzel. Biz bir kavga verdik. 
Şimdi bu davayı gençler sürdü-
rüyor. Biz de kendilerine destek 
oluyoruz ve olacağız” dedi.

Heyetimiz, 12.00’de Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Sayın Derviş 
EROĞLU’nu Cumhurbaşkanlığı 
makamında ziyaret etti. Basın 
ve medya da büyük ilgi gös-
terdi.

Sayın EROĞLU’nun ziyare-
tinin ardından heyetimiz saat 
13.00 de Hür-İş Federasyonunu 
ziyaret etti. Federasyon başka-
nı ve yönetim kurulu üyeleriy-
le, Kıbrıs’taki sendikalar ve çalı-
şanların sorunlarına ilişkin kar-
şılıklı görüş alışverişinde bulu-
nuldu.

Sendikaların ziyaretin-
den sonra, saat 14.00’de, Kıb-
rıs Türk Ofis, Banka, Sigorta 
ve Ticaret Çalışanları Sendika-
sı (BASS)’ın örgütlü bulundu-
ğu Limasol Türk Koop Bankası 
Ltd. ziyaret edildi. Ziyaret sıra-
sında bankanın Yönetim Kuru-
lu Başkanı  sayın Hüseyin KELE-
MER, Yönetim Kurulu üyele-
ri ve Bankanın Genel Müdürü 
ile heyetimiz arasında karşılık-
lı bilgi alış verişinin ardından, 
Banka Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın KELEMER Genel Başkanı-
mız onuruna öğle yemeği verdi.

Heyetimiz, aynı gün saat 
17.00’de de Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Başbakanı Sayın 
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İrsen KÜÇÜK’ü de Başbakan-
lık Makamında ziyaret etti. 
Bu ziyarete de KKTC basın ve 
medya kuruluşları büyük ilgi 
gösterdi. Genel Başkanımız Tur-
gut YILMAZ görüşme sırasında, 
“ Sayın Başbakanım, sizi geç-
mişte başarı ile tamamladığınız 
Tarım Bakanlığınız dönemin-

den tanıyoruz. Tarım Bakanlı-
ğında olduğu gibi, Başbakan-
lığınızın da başarılı geçmesi 
dileklerimizi sunuyoruz.” dedi. 

Ziyaretlerin tamamlanma-
sının ardından heyetimiz 11 
Haziran Cuma günü Türkiye’ye 
döndü.

Banka ve Sigorta 
İşçileri Sendikası 
olarak kardeş 
sendikamız BASS’a 
gösterdiği yoğun 
ilgiden dolayı 
teşekkürlerimizi bir 
borç biliriz.
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2010 yılı eğitim seminerlerimizden ilki-
ni, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge 

Şubemiz  üyelerinin katılımı ile 10-11 Nisan 
2010 tarihlerinde Ilgaz/Kastamonu’da, ll.sini 
22-23 Nisan 2010 tarihlerinde Marmara ve 
Akdeniz Bölge Şubemiz üyeleriyle birlikte 
Antalya’da, lll.sünü yine Karadeniz ve Doğu 
Anadolu Bölge Şubemiz üyeleriyle birlikte 8-9 
Mayıs 2010 tarihlerinde Maçka/Trabzon’da 
gerçekleştirdikten sonra, son seminerimizi 
22-23 Mayıs 2010 tarihlerinde geniş katılımla 
Ankara ve İç Anadolu Şubemiz üyeleriyle bir-
likte Kartepe/İzmit’de gerçekleştirerek bahar 
dönemi seminerlerimizi tamamlamıştık.

Güz dönemi eğitim
seminerlerimizi coşku ve 
büyük moralle tamamladık

Güz dönemi seminerlerimizden 
ilkini 16-17 Eylül tarihlerinde 
Marmara Şubemiz üyeleriyle 
birlikte Kartepe/İzmit’te 
gerçekleştirdik.



BASS haber 8

Marmara Şubemiz Eğitim Seminerinin 
açış konuşmasını Şube Başkanımız Zafer 
GÖKÇEGÖZ yaptı. GÖKÇEGÖZ, Eğitim 
Seminerlerimizi onurlandıran Vakıfbank 
Genel Müdürüne, konuklara ve katılımcı üye-
lere hoş geldiniz diyerek başladığı konuşma-
sında özetle,“ BASS sendikası olarak gerçek-
leştirmekte olduğumuz seminerlerimizden 
amacımız, hem üyelerimiz arasında tanışma, 
kaynaşma ve giderek dayanışmayı sağlamak, 
hem de kısa eğitim programı  bile olsa, ülke-
mizin ve mensubu bulunduğumuz işçi sınıfı-
nın sorunlarını, sıkıntılarını emek cephesin-
den değerlendirmektir.” dedi. GÖKÇEGÖZ, 
“Elbette, günümüzün büyük bir bölümünü 
geçirdiğimiz işyerlerimizin ve çalışma koşul-
larımızın da zaman zaman sıkıntı ve sorunla-
rını bu toplantılarımızda ele alıyoruz ve ala-
cağız. Günümüzde, sendikalar ve emekçiler 
olarak artık sadece ücretimizle değil, işimiz-
le, işyerimizle de ilgilenmek hepimizin ortak 
görevi. İşyerimiz olmadan işimiz olmayacağı-
nı, işçi olmadan da mal ve hizmet üretiminin 
olmayacağını artık herkes kavramış olmalı” 
diyerek sürdürdüğü konuşmasının son bölü-
münde de katılımcı üyelere teşekkür ede-

rek konuşmasını tamamladı ve Sendikamız 
Genel Başkanı Turgut YILMAZ’ı konuşmala-
rını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Genel Başkanımız Turgut YILMAZ’da 
Sayın Genel Müdüre ve katılımcılara hoş gel-
diniz diyerek başladığı konuşmasında, 12 



BASShaber 9

Eylül tarihinde ulus olarak gerçekleştirdiği-
miz “Anayasa Referandumu/halk oylaması” 
ve sonuçları hakkında düşüncelerini açıkla-
dıktan sonra, sektörümüzün ve sendikal hare-
ketin sorunları üzerinde durarak, semine-
rin sonunda katılımcılarla soru-cevap şeklin-
de  söyleşi yapacağını duyurarak konuşması-
nı tamamladı. 

Vakıfbank Genel Müdürünün konuşması-
nın ardından Avukat Murat ÖZVERİ katılım-

cı üyelerimize; “çalışma yaşamının sorunları, 
çalışma yasaları, sömürü ve aidiyet (bağlılık)“ 
konularını kapsayan  bir seminer verdi. 



BASS haber10

Değerli Sendika Üyeleri,
Temelleri 1954 yılında atılan ve kurulduğu 

günden beri özünde sahip olduğu çağdaş ban-
kacılık ilkeleriyle her geçen gün daha da güç-
lenen VakıfBank bugün, müşterilerine en iyi, 
en kaliteli hizmeti, en kısa sürede sunabilme-
yi amaçlayan büyük bir banka olarak “güven” 
sözcüğünün karşılığını bulduğu yer haline gel-
miştir. 

VakıfBank, alanında uzman personelinin 
gayret ve başarılarıyla müşteri memnuniye-
tini ön plana çıkaran, hizmet odaklı, köklü, 
modern ve dinamik bir yapıdır. Bu güçlü 
profilin yaratılmasının en önemli faktörlerin-
den olan 11.000’in üzerinde personeli ile 
VakıfBank Türkiye’nin en büyük ailelerinden 
biridir.

VakıfBank Ailesi olarak hayata geçirdiğimiz 
tüm projelerimizle gerçekleşen pozitif değişi-
min sürdürülebilir olmasına, yüksek toplumsal 
fayda sağlayarak toplumumuzda kalıcı değer 
yaratmasına,  ülkemiz ekonomisinin büyü-
mesine, gelişmesine ve dünya ekonomisiyle 
bütünleşmesine büyük önem verdik. Bundan 
sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.

Bugün, banka olarak Anadolu’da çok 
güçlü bir şube ağı ve yapılanmaya sahibiz. 
Önümüzdeki dönemlerde bu performansımızı 
koruyarak, genel merkezimizin İstanbul’a taşın-
masıyla birlikte artık İstanbul’da da daha görü-
nür, daha aktif olacağız. 2011’e kadar önem-
li birimlerimizi zaman kaybetmeden İstanbul’a 
taşımış olacağız ve böylece ticaret merkezimiz 
de İstanbul olacak.  

2009 yılı sonuçlarına göre 5. büyük banka 
olduğumuz gerçeğinden yola çıkarak, mem-
nuniyetle ifade etmek isterim ki, geliştirdiği-
miz yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz sektördeki 

gücümüze güç katarken, elde ettiğimiz başarı-
lar hızla artmaktadır. 

Vakıfbank hizmetlerinden daha fazla insa-
nın yararlanmasını sağlayarak müşteri tabanı-
mızı genişletmek için yoğun şube açma faali-
yetlerimizi sürdüreceğiz. Yurtdışında açacağı-
mız şubelerle de bu sayıyı artıracağız. Bireysel 
bankacılığa ağırlık vererek çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam edeceğiz. Hepimizin gayret-
leriyle kredi kartları ve KOBİ bankacılığındaki 
payımızı yükselteceğiz. 

Tüm bu bankacılık faaliyetlerimizin yanı 
sıra, bankamız “toplumdan aldığını topluma 
geri verme” ilkesiyle yola çıkarak spora ve 
sporcuya olan yatırımlarını da yıllardır sür-
dürmekte, “Türkiye’de voleybolun gelişimi-
ne öncü olma” misyonu ile 25 yıldır voley-
bola verdiği desteğe aralıksız devam etmek-
tedir. Uzun yıllardır  A Milli Bayan Voleybol 
Takımı’nda oynamış birçok değerli voley-
bolcuyu alt yapısından yetiştiren Vakıfbank 
Güneş Sigorta Türk Telekom Bayan Voleybol 
Takımı ile başlayan voleybola verdiği desteği-
mizi şimdi de Türkiye Voleybol Federasyonu 
ile imzaladığımız anlaşma ile A Milli Bayan 
Voleybol Takımı’nın ana sponsorluğunu üstle-
nerek artırıyoruz. Voleybola verdiğimiz destek, 
bundan sonra da artarak devam edecek.

Kurulduğumuz günden bugüne hedeflerimi-
ze ulaşmamızı sağlayan gücü, 56 yıllık biriki-
mimizden, değerli çalışanlarımızın üstün gay-
retinden alıyoruz.

Eminim ki; içimizde taşıdığımız inançla 
pek çok yeni ve başarılı projelere imzamı-
zı atacak, bankamızın hedefleri doğrultusun-
da Türkiye’nin çağdaş, güvenilir, yenilikçi ve 
öncü yüzünün çok önemli bir parçası olmaya 
devam edeceğiz.

Sevgi ve Saygılarımla

Vakıfbank Genel Müdürü Sayın Süleyman KALKAN’a 
seminerimizi onurlandırması nedeniyle BASS olarak teşekkür 
ediyor ve konuşmasını aynen yayınlıyoruz

Toplumdan aldığını, topluma
geri verme ilkesiyle yola çıktık!
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Her geçen gün seminerlerimizin
niteliği yükseliyor ve seminerlerimiz 
üyelerimiz için özlemle beklenen
bir güne dönüşüyor.
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Güz dönemi seminerlerimi-
zin ikincisini 9-10 Ekim 

2010 günlerinde Çukurova ve 
Güneydoğu Anadolu Şubemiz 
üyelerinin katılımı ile Mersin/
Silifke’de gerçekleştirdik. 
Mersin’den Hakkari’ye uza-
nan Güney Anadolu hattında-
ki Vakıfbank şubelerinde çalı-
şan üyelerimizin coşkuyla izle-
diği seminerimizin açış konuş-
masını Şube Başkanımız Ömer 
Faruk DELİKANLI yaptı. 

DELİKANLI, konuklara ve 
katılımcılara hoş geldiniz diye-
rek başladığı konuşmasının ilk 
bölümünde kısaca faaliyetlerin-
den söz etti. Daha sonra, sendi-
kaların önemine ve iç işleyişine 
ilişkin bilgi aktaran DELİKANLI, 
“sendikalar işçilerin ikinci evi-
dir. Sorunlarımız sıkıntıları-
mız elbet olacaktır. Ama, bu 
sorunlarımızı birbirimizi incit-
meden tartışarak çözüm bula-
bilmeliyiz. Yersiz, zaman-
sız ve asılsız söylenti ve eleş-
tiriler hem kurumları zedeler, 
hem de bizleri üzer. Hepimizi 
üzer. Sendikamızı hep birlik-
te güçlendirmeliyiz. Gelin el 
ele, omuz omuza sorunlarımızı 

çözelim, gelin daha güzel gün-
leri, daha güzel yarınları birlik-
te kuralım” diyerek tamamladı-
ğı konuşmasından sonra, sendi-
kamız Genel Başkan Danışmanı 
ve 22. Dönem Milletvekili İzzet 
ÇETİN, İşkolumuzun (Bankacılık 
ve Sigortacılık) durumu, 
Sektörümüzde çalışanların sen-
dikalara bakışı, sektörün sorun-
ları ve nedenleri, Sendikalar 
ve Örgütlenme, İş Güvencesi, 
İşsizlik Sigortası, Grev Yasakları, 
Kıdem Tazminatı, Bölgesel 
Asgari Ücret, Esnek Çalışma gibi 
temel sendikal sorunlar konula-
rında geniş  bilgi sundu.

Daha sonra söz alan sen-
dikamız Genel Başkanı Sayın 
Turgut YILMAZ da;  sektörümü-
zün ve Bölge Şubemizin sorun-
ları üzerinde durarak, Sendikalı 
işçilerin birlik ve dayanışması-
nı yükseltmesi gereğinin altını 
çizdiği konuşmasının son bölü-
münde 12 Eylül’de gerçekleş-
tirilen referandum konusunda 
bilgi ve değerlendirmeler yaptı.

Çukurova ve Güneydoğu 
Anadolu Şubemiz semineri de 
üyelerimizin büyük katılımı ve 
memnuniyeti ile sona erdi. 
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Kıbrıs’tan kardeş sendikamız 
BASS’ın Genel Sekreteri 

Ali YELTEKİN ve Genel Mali 
Sekreteri Mustafa DOĞRU’nun 
da katılarak onurlandırdı-

ğı seminerimizin açış konuş-
masını Şube Başkanımız Erol 
SARDOĞAN yaptı.

Sardoğan, konuklara ve katı-
lımcı üyelere hoş geldiniz diye-

2010 yılı Eğitim seminerlerimize aynı hız ve 
heyecanla güz döneminde de devam ettik

Güz dönemi seminerlerimizin sonuncusunu 
6-7 Kasım 2010 tarihleri arasında Ege Bölge Şubemiz 
üyelerinin geniş katılımı ile Marmaris/Muğla’da gerçekleştirdik.

rek başladığı konuşmasında 
seminerlerin önemine değine-
rek, şube olarak kısaca faali-
yetlerinden söz etti. Ardından 
seminerin çerçevesi hakkında 
bilgi aktaran Sardoğan, katılım-
cılara teşekkür ederek konuş-
masını tamamladı.

Şube başkanının açış konuş-
masının ardından, sendika-
mız Genel Başkan Danışmanı 
ve 22. dönem milletvekili 
İzzet ÇETİN; İşkolumuz çalı-
şanlarının profili, işkolumu-
zun sorunları ve örgütlenme 
düzeyleri, Sendikalar ve sorun-
ları, Çalışma Yaşamı, İşsizlik 
Sigortası Fonu, Esnek Çalışma 
Biçimleri, İş Güvencesi, Kıdem 
Tazminatı, Bölgesel Asgari 
Ücret, Özel İstihdam Büroları 
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ve Kiralık İşçilik gibi sendi-
kal sorunlar hakkında bilgiler 
aktardı.

Seminerimizin son bölü-
münde Genel Başkanımız 
Sayın Turgut YILMAZ, soru-
cevap şeklinde üyelerle sohbet 
etti ve genel değerlendirmeler-
de bulunarak seminerimizi son-
landırdı.

Böylelikle 2010 yılı eğitim 
seminerlerimiz bütün şube-
lerimizde başarı ve coşku ile 
tamamlanmış oldu. BASS ola-
rak, seminerlerimizi ilgiyle, 
disiplinle izleyen ve seminer-
lerimizin kalitesinin yükselme-
sinde büyük pay sahibi olan 
tüm katılımcı üyelerimize, üye-
lerimizi aydınlatmaya gayret 
eden, bizi kırmayıp seminerle-
rimize gelen değerli işçi sını-
fı dostlarına  teşekkür ederken, 
bu yıl katılamayan üyelerimiz-
le de 2011 yılı seminerlerimiz-
de buluşmayı diliyoruz.
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Başkanlar Kurulumuz  toplantıda sürele-
ri 31.12.2010 tarihinde sona erecek olan 

Vakıf Emeklilik ve Güneş Sigorta Toplu İş 
Sözleşmelerimizin hazırlıklarını gözden geçir-
di. Toplu Sözleşme Teklif tasarılarımıza son şek-
linin  verildiği Başkanlar Kurulu toplantımızda, 
2010 yılının genel bir değerlendirilmesi yapılarak, 
Vakıfbank, Vakıf Emeklilik ve Güneş Sigorta’da 
çalışan üyelerimizin sorunları ve ülkemizin bir 
yıllık değerlendirilmesi yapıldı.

Vakıf Emeklilik ve Güneş Sigorta  işyerlerinde 
çalışan üyelerimizi ilgilendiren toplu iş sözleşme-
si için yasal prosedürde, görüşmeler öncesi son 
aşama sayılan TİS çağrısı işverenlerimize yazılır-
ken, süresi 30.04.2011 de sona erecek Vakıfbank 
çalışanlarımızı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi 
hazırlıklarına  da Ocak ayında başlanılması ve TİS 
Porsedürünün de Ocak ayı sonuna doğru yürütül-
mesi kararlaştırıldı.

Sendikamız Başkanlar Kurulu 
Toplu Sözleşmeler için toplandı



BASShaber 19



BASS makale20

Değerli arkadaşlarım;

Bildiğiniz gibi, ülkemiz insa-
nı yine bir 12 Eylül günü sandık 
başına gitti ve oyunu kullandı. 
Bu bildiğiniz gibi bir halkoyla-
ması/referandum (Batıdaki deyi-
mi ile Plepisit)  içindi.

Referandumun içeriğini belki 
halkımızın %90 ı bilmiyordu 
ama sandığa gidip oyunu kul-
landı. 

Esasında, belki bir referan-
dum konusu olmayacak pek çok 
madde, iktidarın Anayasa deği-
şikliğine ilişkin kanun tasarısına 
koyduğu   “referandum halinde 
bu maddelerin tümü bir bütün 
olarak oylanır” hükmü nede-
niyle 26 madde toptan oylan-
dı. Muhalefet partilerinin söyle-
mine göre, hükümet iki madde-
yi ayırıp diğer 24 maddeyi getir-
se biz de katılırdık ve referan-
duma gerek kalmazdı söylemi, 
Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun yapısı ve Anayasa 
Mahkemesi’nin yapısına ilişkin 
iki maddenin itilaf konusu oldu-
ğunu ortaya koyuyor. 

Netice olarak, halk olarak 
sandığa gittik ve oylarımızı kul-
landık. Biz BASS olarak üyele-
rimize şu yönde oy kullanın ya 
da kullanmayın diye bir telkin-

de bulunmadık. Hepiniz özgür 
iradenizle gittiniz ve oyunuzu 
kullandınız. Sonuçta halkımı-
zın oylarının %58’i “EVET” oyu 
kullanırken %42’si “Hayır” oyu 
kullandı.  

Biz demokrasiye gönül ver-
miş insanlar ve sendika ola-
rak sonucu saygıyla karşılıyo-
ruz ve ülkemiz ve insanımız 
için iyi olmasını temenni edi-
yoruz. Daha demokratik ve sivil 
bir Anayasa’nın da bütün top-
lumsal kesimlerin ve siyasi par-
tilerin uzlaşısı ile çıkartılmasını 
arzuluyoruz.

Bu Anayasa değişiklikle-
ri içinde, bizi de yani çalışma 
yaşamını da ilgilendiren düzen-
lemeler var. Bunlar çok belir-
leyici gibi gözükmemekle bir-
likte bazı tehlikeleri de taşıyor. 
O nedenle, yasalar Anayasa’ya 
uyarlanırken özellikle Türk-İş 
başta hepimizin dikkatli olması 
gerektiğini düşünüyorum.

Bu değişikliklere gelince;

1. Anayasanın 51. maddesinde 
yer alan “ aynı zamanda ve 
aynı işkolunda birden fazla 
sendikaya üye olunamaz” 
hükmü Anayasadan çıkartıl-
dı. Yani; bundan böyle aynı 
işyerinde çalışanlar birden 
fazla sendikaya üye olabi-
lecek. Bu durum sendika 
özgürlüğü ile açıklanmak 
isteniyor ama, bu durum 

işyerlerinde yetki kargaşası-
na ve kaosa neden olabile-
ceği gibi, toplu sözleşme yet-
kisini veren makam Çalışma 
Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürlüğü bağlı Bölge 
Çalışma Müdürlükleri oldu-
ğundan ve oralara atamalar 
siyasal iktidarlarca yapıldı-
ğından her zaman her iktida-
rın kendi sendikasını yetki-
li kılmasının da önü açılmış 
oluyor. Ayrıcı yetki itirazla-
rı yüzünden sendikalar bir-
birine düşeceğinden ve işçi-
ler uzun süre sözleşmesiz 
kalabileceğinden sendikasız-
laştırmanın bir aracı olarak 
da kullanılabilecek tehlike-
ler içeriyor. 

2. Anayasanın 53. maddesin-
de yer alan “aynı işyerin-
de, aynı dönem içinde bir-
den fazla toplu iş sözleş-
mesi yapılamaz ve uygula-
namaz” hükmü Anayasadan 
çıkartıldı.

3. Anayasanın 54. maddesinin 
3. fıkrasında yer alan “ grev 
esnasında greve katılan işçi-
lerdin ve sendikanın kasıtlı 
veya kusurlu hareketi sonu-
cu, grev uygulanan işyerin-
de sebep oldukları  maddi 
zarardan sendika sorumlu-
dur” hükmü ile, aynı mad-
denin 7. fıkrasında yer alan 
“siyasi amaçlı grev ve lokavt, 
dayanışma grev ve lokavtı, 

Mustafa EREN
Genel Mali Sekreter

Anayasa 
Değişiklikleri 
Çalışma Yaşamını 
Nasıl Etkileyecek?
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genel grev ve lokavt, işyeri 
işgali, işi yavaşlatma, verim 
düşürmek ve diğer direniş-
ler yapılamaz” hükümleri de 
madde metninden çıkartıldı.

 Bu maddede yapılan değişik-
liklerden 3. fıkra da; zarar-
lardan sendika sorumlu tutu-
lurken şimdi bireysel olarak 
zarar veren işçi sorumlu ola-
cağından işçileri grev oyla-
malarında  grevden caydı-
rıcı etkisi olacaktır. 7. fıkra-
nın çıkartılması ise bir anlam 
taşımıyor. Çünkü, aynı mad-
denin 1. fıkrası  “Toplu iş 
sözleşmesinin yapılması sıra-
sında, uyuşmazlık çıkma-
sı halinde işçiler grev hak-
kına sahiptir.” diyerek, gre-
vin sadece uyuşmazlık halin-
de yapılabileceğini, diğer  
durumda grev yapabilmenin 
imkansız olduğunu zaten 
ortaya koyuyor. Dahası, bu 
metni yasadan çıkararak, 
“dayanışma grevi, hak grevi, 
genel grev” gibi endüstriyel 
eşlem biçimlerinin kavram 

olarak bile çalışanlara unut-
turulmak istendiğinin amaç-
landığını söylemek abartı 
sayılmamalı.

4. Kamu çalışanlarının hakları-
nın belirlenmesinde şimdi-
ye kadar toplu görüşme yön-
temi uygulanırken, Anayasa 
değişikliğinden sonra Toplu 
Sözleşme hakkı getirilmek-
tedir. Ancak, Toplu iş sözleş-
mesinin anlaşma ile sonuç-
lanmaması halinde konu 
“Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulunca karara bağla-
nır. Kurulun kararı kesindir” 
denilerek bir nevi tahkim 
yoluna gidilmiştir. Yani 1980 
Anayasası İşçiler yönünden 
“Yüksek Hakem Kurulu”nu 
getirmişti. Bu Anayasa deği-
şikliği de memurlar yönün-
den “Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu” nu getiriyor.

Yine memurlar yönünden bir 
sakıncalı düzenleme de, hak-
sızlığa uğradığını düşünen bir 
memur için üyesi olan sendika 
dava açabilmekte iken, şimdi 

bireysel olarak dava açması 
düzenlendiğinden hak araması 
güçleşiyor.

Bu Anayasa değişikliğin-
de dikkat edilmesi gereken 
bir hususta yargı organları-
nın yerindelik denetimi yapa-
mayacak olmasıdır. Örneğin, 
TÜPRAŞ Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca 1,3 Milyar dolara 
satılmıştı. Petrol İş Sendikası bu 
satışta kamu yararı yoktur diye-
rek dava açmış ve bir yıl sonraki 
ihalede Tüpraş’ın %14 daha az 
hissesi , 140 Milyar dolara satı-
larak, devlet yaklaşık 3 milyar 
dolar kâra geçirilmişti. Şimdi bu 
tür davalar açılamayacak.

Biz BASS ailesi olarak, 
Türkiye’nin ihtiyacının; temel 
hak ve özgürlükleri güvenceye 
alan, yasakları kaldıran, toplu-
mun bütün kesimlerinin görüş 
ve önerilerini de kapsayan, top-
lumsal ve siyasal uzlaşma ile 
yazılmış yeni bir Anayasa oldu-
ğunu bir kez daha belirtiyoruz.

EVET Mİ
HAYIR MI
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Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve 
TBMM Plan Bütçe Komisyonuna 

sunulan Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar 
Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (112) asıl ve (7) geçici mad-
deden oluşmaktadır.

Kanun tasarısının hazırlan-
ma amacı; ekonomik kalkınmanın 
sürdürülebilir şekilde devamlılığı-
nı sağlamak, yatırım ortamını iyileş-
tirmek, özel sektörün kamuya olan 
borç yükünü azaltmak, para poli-
tikalarının daha etkin şekilde kul-
lanılmasını sağlamak için Maliye 
Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, 
Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel 
İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir 
Belediyeleri Su ve Kanalizasyon 
İdareleri, TEDAŞ, YURT- KUR, TRT, 
KOSGEB, TOBB ve TOBB’a bağlı 
odalar, OSB’lerin alacaklarının tah-
silini sağlamak olarak açıklanmış-
tı. Bu kapsamda bahsi geçen ala-
caklar ise; Vergiler ve vergi ceza-
ları, Gümrük vergileri ve idari para 
cezaları, Sosyal güvenlik primleri ve 
idari para cezaları, İl özel idarelerinin 
çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı 
alacakları, Belediyelerin vergi, tari-
feden doğan ücret ve su alacakları, 
Büyükşehir belediyelerinin su ve atık 
su alacakları, TEDAŞ’ın elektrik ala-
cakları, YURT-KUR’un öğrenim kre-
disi alacakları, TRT’nin elektrik payı 
ve bandrol ücretlerinden kaynaklı 
alacakları, KOSGEB’in desteklerden 
kaynaklanan alacakları, TOBB’un ve 
bağlı odalarının oda aidatı alacakları, 
OSB’nin elektrik, su doğalgaz alacak-
ları ile yönetim aidatları alacağı ola-
rak açıklanmıştı.

Mali af niteliğindeki bu düzenle-
meler için 10-15 maddelik bir kanun 
tasarısı hazırlamak yeterli olabilirdi. 
Ancak hükümet bunu bir fırsat bile-
rek, her konuda ve özellikle de çalı-
şanların işlerini ve geleceklerini teh-
dit edecek nitelikte bir sürü kanunu 
ilgilendiren düzenlemeleri bir araya 
getirerek, adına Torba Kanun—Çorba 
Kanun denilecek boyutta bir tasa-
rı hazırlattı.  

Kanun tasarı, ilk önce 112 asıl 
ve 7 Geçici maddeden ibaret iken, 
TBMM Bütçe Plan Komisyonu, tasa-
rıyı önce alt komisyona gönderdi. 
Burada, madde sayısı 200 e yak-
laştı. Şimdi de TBMM Bütçe Plan 
Komisyonunda görüşülmekte olan 
tasarısında madde sayısı çoktan 200 
ü aştı. 

Emek örgütlerinin tamamının fer-
yat etmekte olduğu bu düzenlemele-
ri kabul edebilmenin olanağı yok. Biz 
de, bu düzenlemelerden, kamuoyuna 
sunarken açıklanan mali af niteliğin-
deki düzenlemeler dışındaki madde-
lerin hükümet tarafından geri çekil-
mesini, aksi durumda, konfederasyo-
numuz Türk-İş’in alacağı tüm kararla-
ra eksiksiz katılacağımızı bildiriyor ve 
tasarı hakkındaki Türk-İş eleştirilerini 
buradan yayınlıyoruz.

Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması İle Sosyal 
Sigortalar Ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu Ve Diğer 
Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı hakkında 

TÜRK-İŞ Görüşleri
1-KAMU ALACAKLARI
Kanun tasarısı ile ağırlıklı ola-

rak işverenlerin devlete olan borç-
ları, borç cezaları ve faizleri affe-
dilerek, vergisini düzenli ödeyenler 
adeta cezalandırılır duruma getiril-
miştir. Vergi ödemek bir vatandaş-
lık borcudur. Ücretliler ile borcuna 
sadık işverenler vergilerini süresi için-
de son kuruşuna kadar ödemektedir. 
Bu tür af uygulamaları devletin yap-
tırım gücünü zaafa uğratmakta, ver-
gisini zamanında ödeyenleri mağ-
dur etmek bir yana işverenleri vergi 
ödememeye teşvik etmektedir. Sosyal 
sigorta primleri içinde aynı görüş tek-
rar edilebilir. Şu unutulmamalıdır ki, 
zamanında ödenmediği için affedi-
len vergi ve prim borçları vatandaşın 
cebinden çıkmaktadır. 

   Oysaki ücretli çalışanların öde-
dikleri vergiler, gelirlerine göre yük-
sektir. Vergide adaletin sağlanması 
ve korunması için, vergi oranlarında 
gelirin kaynağına ve niteliğine göre 
farklılaşma yapılması gerekmektedir. 

Torba 
Yasa
Çorba 
Yasa

Ücret bir emek geliri olduğu için, 
vergilendirmede “ayırma ilkesi” gere-
ğince, sermaye gelirine kıyasla daha 
düşük oranda vergilendirilmelidir. 

1- İŞSİZLİK SİGORTASI FONU
Kanun tasarısının 57. maddesi ile;
a)  İşsizlik Sigortası Kanununun 

46. maddesine bir cümle eklenerek 
madde kapsamında genişleme 
yapılmıştır. Tasarı ile 4857 
sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş 
sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 
sayılı Kanunun 52. maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında işsizlik 
sigortası primi ödeyen isteğe 
bağlı sigortalılar ile ek 6. maddesi 
kapsamındaki sigortalılar işsizlik 
sigortası kapsamına alınmışlardır. 
Ancak genel olarak İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan yararlanma koşullarında 
iyileştirme anlamında bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

b) 48. maddesinin 7. fıkrası 
değiştirilmiş ve İşsizlik Sigortası 
Fonu’nun bir önceki yıl prim 
gelirlerinin % 30’unun istihdamı 
artırmaya yönelik politika ve tedbirleri 
uygulamak; işgücünün istihdam 
edilebilirliğini artırmak, çalışanların 
vasıflarını yükselterek işsizlik riskini 
azaltmak ve teknolojik gelişmeler 
nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin 
başka alanlara yönlendirilmesini 
sağlamak; istihdamı koruyucu 
tedbirler almak; işe yerleştirme ve 
danışmanlık hizmetleri temin etmek; 
işgücü piyasası araştırma ve planlama 
çalışmaları yapmak amacıyla 
kullanılmasına olanak sağlanmıştır. 
Ayrıca Bakanlar Kuruluna bu oranı 
% 50’ye kadar çıkarma yetkisi 
verilmiştir.

2008 yılında 5763 sayılı kanunla 
yapılan değişiklikler sonucunda 
bu fıkra değiştirilerek kapsamı 
genişletilmiş ve fıkranın önceki 
halinde yer alan “işsizlik ödeneği 
alan sigortalı işsizlere mesleklerine 
uygun ve son yaptıkları işin ücret 
ve çalışma koşullarına yakın bir iş 
bulunması hususunda çalışmalar 
yapma” ibaresi “sigortalı işsizler 
ile Kuruma kayıtlı diğer işsizlere; 
iş bulma, danışmanlık hizmetleri, 
mesleki eğitim, işgücü uyum ve 
toplum yararına çalışma hizmetleri 
verilir ve işgücü piyasası araştırma 
ve planlama çalışmaları yapılır. Bu 
kapsamda yapılacak giderler İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan karşılanır. Bu 
giderlerin yıllık miktarı, işsizlik 
sigortası primi olarak bir önceki 
yıl içinde Fon’a aktarılan Devlet 
payının yüzde otuzunu geçemez. Bu 
oranı yüzde elliye kadar çıkarmaya 
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Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şekline 
dönüştürülmüştür. 

Kanun Tasarısı ile bir adım daha 
ileri gidilerek sadece devlet payının 
değil “bir önceki yıl prim gelirlerinin 
% 30’unun kullanılmasına” izin 
verilmektedir. (bu oran gerektiğinde 
Bakanlar Kurulu’nca %50 oranına 
kadar çıkarılabilecektir.) Bu noktada 
Fon’un aşamalı olarak kuruluş 
amacının dışına çekildiğini söylemek 
mümkündür. Zira İşsizlik Sigortası 
Fonu’nun oluşturulma amacı Fon’a 
prim ödeyenlerin kendi ihtiyaçları 
dışında işsiz kalmaları halinde Fon’dan 
yararlandırılmalarıdır. Ancak Kanun 
Tasarısı’nda bu konuda bir düzenleme 
yapılmamakta, Fon’dan yararlanma 
koşulları aynı bırakılmaktadır. TÜRK-
İŞ yapılacak düzenleme ile öncelikle 
Fon’a erişim ve Fon’dan yararlanma  
koşullarının iyileştirilmesi gerektiği 
düşüncesindedir. 

Ayrıca öteden beri ülkemizde 
kurulan tüm fonlar (İşsizlik 
Sigortası Fonu hariç) başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. Bunun yegane sebebi 
devletin fon kaynaklarını tüketmesidir. 
2008 yılından bu yana İşsizlik 
Sigortası Fonu da bu gelenekten 
nasibini almakta ve fon kaynakları 
devlet tarafından fonun kuruluş 
amacı dışında kullanılmaktadır. 2008 
yılında başlayan bu süreç genişleyerek 
devam etmektedir. TÜRK-İŞ, Fon 
kaynaklarının amacının dışında 
kullanılmasına şiddetle karşıdır.     

c) 51. maddesinin 1. fıkrasında 
yer alan “hizmet akitlerinin sona 
ermesinden önceki son üç yıl içinde 
en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp 
işsizlik sigortası primi ödemiş ve 
işten ayrılmadan önceki son 120 gün 
içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış” 
ibaresi metinden çıkarılmış ve yerine 
“ve bu Kanun’da yer alan prim 
ödeme koşullarını sağlamış” ibaresi 
eklenmiştir. Kanun gerekçesinde, bu 
değişiklik ile kapsam maddesinde 
işsizlik sigortasından yararlanma yolu 
açılan kısmi süreli çalışanların işsizlik 
ödeneğinden yararlanmalarının 
sağlandığı belirtilmektedir. 

Ancak mevcut kanunun 50. 
maddesinin 2. fıkrasında yer alan 
“hizmet akdinin sona ermesinden 
önceki son 120 gün prim ödeyerek 
sürekli çalışmış olanlardan, son üç 
yıl içinde; a) 600 gün sigortalı olarak 
çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş 
olan sigortalı işsizlere 180 gün, 
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp 
işsizlik sigortası primi ödemiş olan 
sigortalı işsizlere 240 gün, c) 1080 
gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik 

sigortası primi ödemiş olan sigortalı 
işsizlere 300 gün” koşulu halen 
durmaktadır. Yani bu durumdaki 
kişiler yine aynı koşullara tabidirler, 
şu kadar ki bu defa kendi primlerini 
kendileri ödeyeceklerdir. 

Kanun tasarısının 58. maddesi 
ile; 

4447 sayılı Kanunun ek 2. 
maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklik 
ile mevcut kanunda yer alan “genel 
ekonomik kriz ve zorlayıcı sebepler”e 
ilave olarak “sektörel veya bölgesel 
kriz” ibareleri de eklenmiştir. Yani 
kısa çalışma ödeneğini doğuran haller 
genişletilmiştir. Mevcut durumda 
günlük kısa çalışma ödeneğinin 
miktarı, işsizlik ödeneği miktarı kadar 
belirlenmişken Tasarı ile hesaplama 
yöntemi değiştirilmiş ve sigortalının 
son oniki aylık prime esas kazançları 
dikkate alınarak hesaplanan günlük 
ortalama brüt kazancının % 60’ı 
olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu 
miktar 18 yaşından büyük işçiler için 
uygulanan aylık asgari ücretin brüt 
tutarının % 150’sini geçemeyecektir. 
Yine Tasarı ile Bakanlar Kurulu’na, 
kısa çalışma ödeneğinin süresini 
altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik 
ödeneğinden mahsup edilip 
edilmeyeceğini belirleme yetkisi 
verilmiştir. Öte yandan işverenin 
hatalı bilgi ve belge vermesi 
nedeniyle yapılan fazla ödemeler, 
yasal faizi ile birlikte işverenden 
tahsil edilecektir. 

“Sektörel veya bölgesel kriz” 
ibarelerinin eklenerek alanın 
genişletilmesi özel uygulamalara yol 
açacak subjektif ölçüler getirecektir. 
Fon kaynaklarının amacının dışında 
kullanılmasının bir başka yolu 
da bu olacaktır. TÜRK-İŞ, “genel 
ekonomik kriz ve zorlayıcı sebepler” 
ibarelerinin genişletilmemesi 
görüşündedir.  

Kanun tasarısının 59. maddesi 
ile;

İşverenlerin istihdam koşuluna 
bağlı olarak İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan yararlanma alanı 
genişletilmiştir. Buna göre; 
31.12.2015 tarihine kadar özel 
sektör işverenlerinin işe aldığı (ve 
fiilen çalıştırdığı) yeni işçilerin, 
işveren sigorta primlerinin İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan karşılanması 
öngörülmekte ayrıca Bakanlar 
Kurulu’na, bu maddenin uygulanma 
süresini 2015 yılından itibaren 
beş yıla kadar uzatma yetkisi 
verilmektedir. Bu denli uzun bir 
süre teşvik yapılması doğru değildir. 
Bu teşviğin her yıl ekonomik 

göstergelere bakılarak ve elbette ki 
sosyal taraflarında görüşü alınarak 
sağlanması gerekmektedir. İşçiye ait 
olan fon kaynaklarının bu şekilde 
yıllarca teşvik amaçlı kullanılması 
kaynakların erimesine yol açacaktır.  

2- İŞ KANUNU 
a) Kanun Tasarısı’nın 61. 

maddesi ile 4857 sayılı Kanun’un 
14. maddesi başlığıyla birlikte 
değiştirilmiştir. Yeni maddenin 
başlığı “çağrı üzerine çalışma, evden 
çalışma ve uzaktan çalışma” olup, 
mevcut Kanun’da yer alan “çağrı 
üzerine çalışma” maddesi hükümleri 
aynen korunmuş, buna mukabil 
olarak “evden çalışma” ve “uzaktan 
çalışma” şeklinde yeni iki çalışma 
biçimi Kanun’a eklenmiştir.

TÜRK-İŞ, a-tipik çalışmalar 
olarak adlandırdığı esnek çalışma 
modellerinin yaygınlaşmasının 
çalışma yaşamını kuralsızlaştırdığı ve 
örgütsüzleştirdiği düşüncesindedir. 
Ayrıca bu tür çalışmalar iş 
güvencesi hükümlerini de ortadan 
kaldırmaktadır. Bu nedenle çalışma 
hayatını esnekleştiren, güvencesizlik 
ortamını arttıran ve ucuz işçiliğe yol 
açan bu düzenlemelere katılmamız 
mümkün değildir. 

b) Kanun Tasarısı’nın 62. 
maddesi ile 4857 sayılı Kanun’un 
15. maddesinin birinci fıkrası 
değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle 
deneme süresinin yirmibeş yaşın 
altındaki işçiler için en çok dört ay 
olabileceği hükme bağlanmış buna 
mukabil olarak maddenin mevcut 2. 
cümlesi olan “Ancak deneme süresi 
toplu iş sözleşmeleriyle dört aya 
kadar uzatılabilir” hükmü metinden 
çıkarılmıştır. 

Deneme süresinin uzaması 
işçinin emeğinin heba olması riskini 
taşımaktadır. Bugün pek çok küçük 
işveren deneme süresi adı altında 
özellikle genç insanları çalıştırmakta 
çok defa bu sürenin sonunda (iş 
yapılıp bittiği için) bu kişilerin 
ücretini dahi ödemeden iş ilişkisini 
bitirmektedir. Bu nedenle deneme 
süresinin uzatılması uygulamada işçi 
aleyhine dönmektedir Bu kapsamda 
stajyer uygulaması da asıl işçinin 
yerine ikame edildiğinden, düşük 
maliyetli işçi istihdamı amacıyla 
kullanılmasına izin verilmemelidir.    

c) Kanun Tasarısı’nın 64. 
maddesi ile 4857 sayılı Kanun’un 
“çalışma süresi” başlıklı 63. 
maddesinin 2. fıkrasının son 
cümlesi değiştirilmiştir. Yapılan 
değişiklikle “Denkleştirme süresi 
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turizm işletme belgeli işyerleri için 
dört aya kadar uzatılabilir” hükmü 
getirilmiş ancak mevcut metinde 
yer alan “Denkleştirme süresi toplu 
iş sözleşmeleri ile dört aya kadar 
artırılabilir” hükmü çıkarılmıştır.

Yapılan değişiklik sonucu 
sezonun tamamı için işverene 
denkleştirme hakkı getirilmektedir. 
Bu işkolunda çalışan işçilerin fazla 
çalışma ücreti almalarının “fiilen” 
önüne geçilmektedir. “Denkleştirme 
süresi toplu iş sözleşmeleri ile 
dört aya kadar artırılabilir” ibaresi 
muhafaza edilmeli, yeni eklenen bu 
ibare çıkarılmalıdır.

3- KÖY HİZMETLERİ İŞÇİLERİ 
Kanun Tasarısı’nın 108. maddesi 

ile; 
Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’nün kapatılmasından 
sonra burada çalışan işçiler İl 
Özel İdareleri ve belediyelere 
dağıtılmışlardır. Bu işçiler meslek 
sahibi işçilerdir. Bu işçilerin “ihtiyaç 
fazlası” sayılarak   Milli   Eğitim  
Bakanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün taşra teşkilatına 
dağıtılması doğru değildir. Tasarı 
da yerlerinden edilen işçilere 
yeni görevlerine başlamak için 
beş gün süre tanınmakta, yeni 
işyerlerine gitmeyen işçilerin işten 
çıkarılacakları belirtilmektedir. Söz 
konusu işçilerden teşkilatımıza 
olumsuz tepkiler gelmektedir. Bu 
düzenlemenin TÜRK-İŞ tarafından 
benimsenmesi mümkün değildir. 

4- SOSYAL GÜVENLİK 
a) Tasarı’nın 32. maddesi 

ile 5510 sayılı Kanunun 52. madde-
si değiştirilerek, 4857 sayılı Kanun’a 
göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile 
çalışanların istekleri halinde işsizlik 
sigortası primlerini kendilerinin öde-
mesi öngörülmektedir.

Oysaki bu durumdaki işçiler ira-
deleri dışında çalışamamakta ve gelir 
elde edememektedirler. Bu nedenle 
kendilerine işsizlik ödeneği verilme-
si gerekirken işsizlik sigortası primi 
ödemeleri öngörülmesi uygun değil-
dir. 

b) Tasarı’nın 36. madde-
si ile 5510 sayılı Kanunun 67. mad-
desinde yapılan değişiklikle, işçi sta-
tüsündeki (4/a kapsamındaki) sigorta-
lıların, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56. 
ve 74. maddeleri ile diğer iş kanun-
larında ücretsiz izin sayılan süreler 
haricinde bir takvim yılı içerisinde 
toplam bir ayı aşmayan işverenlerce 
belgelenen ücretsiz izin süreleri ile 
sınırlı olarak genel sağlık sigortalılık-

larının devamı öngörülmektedir. 
Toplu iş sözleşmeleri ile öngörü-

len ücretsiz izin sürelerinin de dikka-
te alınması gerekli görülmektedir. 

c) Tasarı’nın 37. maddesi 
ile 5510 sayılı Kanun’un 80. madde-
sine eklenen cümle ile, 60. madde-
nin (g) bendi kapsamında genel sağ-
lık sigortalısı sayılanlar için gelir testi 
Kurumca sonuçlandırılıncaya kadar, 
prime esas günlük kazancın 30 gün-
lük tutarının, prime esas kazanç sayı-
larak, yoksul olup olmadıklarının 
belirlenmesi beklenmeden bu miktar 
üzerinden genel sağlık sigortası primi 
ödemeleri öngörülmektedir.

Bu uygulama yoksul durumda 
olan ve prim ödeyemeyenlerin gelir 
testleri sonuçlanıncaya kadar sağlık 
yardımlarından yoksun kalarak mağ-
dur olmalarına yol açacaktır.  

d) Tasarı’nın 39. maddesi 
ile 5510 sayılı Kanun’un 82. madde-
si değiştirilerek prime esas kazancın 
üst sınırının belirlenmesinde asgari 
ücret 18 yaş sınırına göre düzenlen-
mektedir.

Bu düzenleme işletmelerde çırak-
lık eğitimi gören, mesleki eğitim 
gören ve staja tabi tutulanların almak-
ta oldukları ücretlerini de önemli 
ölçüde düşürecektir. 

e) Tasarı’nın 42. maddesi 
ile 5510 sayılı Kanun’un 88. madde-
sine eklenen cümle ile kamu idaresi-
ne ait işyerlerinde çalıştırılan sigorta-
lıların iş sözleşmesinin askıda oldu-
ğu sürelerde isteğe bağlı sigortalı 
olmaları halinde isteğe bağlı sigorta-
lı oldukları sürece genel sağlık sigor-
tası primlerini kendilerinin ödemesi 
öngörülmektedir. 

Bu düzenleme, kamu idareleri-
ne ait işyerlerinde çalışan ve çalış-
madıkları sürelerde isteğe bağlı sigor-
taya devam ederek malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primlerini ödemek 
isteyen işçilerin daha yüksek prim 
ödeyerek bir anlamda cezalandırılmış 
olmaları anlamına gelecektir.  

f) Tasarı’nın 40. madde-
si ile prim hizmet belgesinin işyeri-
ne asılması uygulamasının kaldırıl-
makta, 45. maddesi ile de 5510 sayı-
lı Kanun’un 102. maddesi değiştiri-
lerek, işverenlerin alt işverenlerin ve 
geçici işçi devralan işverenlerin prim 
hizmet belgesinin bir suretini işyeri-
ne asmaması idari para cezası uygu-
lanacak fiil olmaktan çıkartılmaktadır. 

İşyerlerinde çalışan işçilerin 
SGK’na bildirilip bildirilmediklerini 
öğrenmelerine olanak sağlayan uygu-
lamanın kaldırılması kayıt dışı istih-

dama ortam oluşturabilecektir.  
g) Tasarı’nın 48. madde-

si ile 5510 sayılı Kanun’un geçici 
12. maddesine eklenen fıkra ile 4857 
sayılı Kanunun 13. ve 14. maddeleri-
ne göre kısmi süreli veya çağrı üzeri-
ne çalışanlar ile bu Kanun’a göre ev 
hizmetlerinde ay içinde 30 günden 
az çalışan sigortalıların, eksik gün-
lerine ait genel sağlık sigortası prim-
lerini 01.01.2012 tarihinden itiba-
ren kendileri tarafından zorunlu ola-
rak 30 güne tamamlamaları öngörül-
mektedir.

Kamu idareleri işyerlerinde kısmi 
sürekli çalışan işçilerin hizmet akit-
leri askıda iken çalışmadıkları süre-
lerde genel sağlık sigortası primleri-
ni işverenleri öderken, özel sektörde 
kısmı süreli çalışan işçilerin hizmet 
askıda iken çalışmadıkları sürelerde 
genel sağlık sigortası primlerini kendi-
lerinin ödeyecek olmaları eşitlik ilkesi-
ne aykırı olduğu gibi adil de değildir. 
Özel sektörde bu durumda olan işçi-
lerin de genel sağlık sigortası primleri-
nin devlet tarafından ödenmesi gerek-
tiği düşünülmektedir.     

h) Tasarının 50. maddesi 
ile 5510 sayılı Kanun’a eklenen ek 
6. madde ticari taksi, dolmuş ve ben-
zeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma 
aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca belirlenecek alanlarda 
kısmi süreli iş sözleşmesi ile bir veya 
birden fazla kişi tarafından çalıştı-
rılan ve çalıştırıldıkları kişi yanında 
ay içerisinde çalışma saati süresine 
göre hesaplanan gün sayısı 10 gün-
den az olan kişilerin, 30 gün üzerin-
den primlerinin kendileri tarafından 
ödenerek sigortalılıklarının sağlan-
ması; istekleri halinde işsizlik sigorta-
sı primlerini de kendilerinin ödeyerek 
işsizlik sigortasında da yararlanmaları 
öngörülmektedir. 

Düzenlemede sigortalılıkla-
rı kendi isteklerine bırakılanlar iş 
sözleşmesi ile çalışmaktadırlar. Bu 
kanunla iş sözleşmesi ile çalışan-
lar zorunlu sigortalı olarak tanımlan-
mıştır. Bu nedenle belirtilen kimse-
lerin yanlarında çalıştıkları işveren-
leri tarafından kuruma bildirilmeleri 
ve primlerinin de işverenleri tarafın-
dan ödenmeleri sisteme uygun ola-
cağı gibi düşük gelir grubundaki bu 
kimselerin sosyal güvenlik hakları da 
düzenli olarak sağlanmış olacaktır.    

Tasarı’da yer alan ve yukarıda 
sıralanan düzenlemeler çalışanları 
olumsuz etkileyeceği için bu 
düzenlemelere katılmamız mümkün 
değildir. 
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Fransa yaz başından bu yana 
emekçilerin eylemleriyle 

çalkalandı. Sarkozy’nin emek-
lilik yaşı ve maaşı ile ilgili yeni 
yasal düzenlemelerine emekçi-
ler protesto gösterileriyle cevap  
verdiler.

En son Ekim ayı içinde iki 
hafta boyunca Fransa sokak-
ları emekçilerin ve  öğrenci-
lerin Fransız hükümetinin 
Emeklilik Reformuna karşı dire-
nişlerine sahne oldu. Temel 
olarak eylemcilerin hedefinde 
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas 
Sarkozy’nin meclisten geçirmek 
istediği Emeklilik Reformunun 
maddeleri görünse de perde 
arkasında Fransa gençliğinin ve 
emekçilerinin zor kazanılmış 
haklarını kolay kolay vermek 
istememesi yatmaktadır.

Sarkozy hükümetinin hazır-
ladığı emeklilik yasasına karşı 
Mart ayından bu yana etki-

Yapılan kamuoyu yoklama-
larına göre, Fransa’daki emekçi 
eylemlerini halkın yüzde yetmiş 
düzeyinde desteklediği açıklan-

dı. Bu da hak aramanın geliş-
miş demokrasilerde ne kadar 
saygın olduğunun bir gösterge-
si olsa gerek.

Fransa’da  emekçiler

neden ayakta?

li genel grevler düzenlen-
di. Bugüne kadar düzenlenen 
gösterilere 3 milyondan fazla 
emekçinin  katıldığı belirtiliyor. 

Peki eylemlere neden olan 
Emeklilik Reformu ile amaçla-
nan ne? İçeriğinde neler var? 

Sarkozy’nin ve hükümeti-
nin Emeklilik Reformuna göre 
Fransa emekçileri bundan böyle 
60 değil 62 yaşında emekli-
lik hakkını kazanacaklar ve 
67 yaşından itibaren de zama-
nı doldurmuşlarsa maaşlarını 
almaya başlayacaklar. Emeklilik 
yaşı 2018 yılında da 63’e çekile-
cek. Yasaya göre Fransız vatan-
daşlarının ödenecek prim gün 
sayısı da 40.5 yıldan 41.5 yıla 
çıkartılıyor.
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Türk-İş 3 Kasım 2010 tari-
hinde Antalya’da 16. Dünya 

Verimlilik Kongresi ve 2010 Av-
rupa Verimlilik Konferansı dü-
zenledi. Isparta-Süleyman De-
mirel Üniversitesi ile müşterek 
yapılan organizasyona, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Sayın Ömer DİNÇER ve çok 
sayıda bürokratın yanı sıra, çe-
şitli üniversitelerden akademis-
yenler, Türk-İş Yönetim Kuru-
lu Üyeleri ve bağlı sendikaların 
Genel Başkan, Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Yöresel sendi-
kaların şube başkanları ve çok 
sayıda sendika uzmanı katıldı. 

Sendikamız Genel Başkanı 
Turgut YILMAZ ve Genel Ma-
li Sekreterimiz Mustafa EREN’le 
birlikte, sendikamız Genel Baş-
kan Danışmanı İzzet ÇETİN’in 
de katıldığı toplantıdan, Türk-İş 
Genel Başkanı Mustafa KUM-
LU’ nun yaptığı konuşması aşa-
ğıdadır. 

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKA-
NI Mustafa KUMLU’NUN 16. 
DÜNYA VERİMLİLİK KONGRE-
Sİ VE 2010 AVRUPA VERİMLİ-
LİK KONFERANSI KONUŞMA-
SI (3 Kasım 2010-Antalya)

Sayın Bakanlar,

Değerli Avrupa Ulusal Ve-
rimlilik Merkezleri Birliği Baş-
kanı, 

TÜRK-İŞ’ten
Konferans
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Değerli Dünya Verimlilik Bi-
limi Konfederasyonu Başkanı,

Sivil Toplum Örgütlerimizin 
Değerli Genel Başkanları,

Milli Prodüktive Merkezi’nin 
Değerli Başkan ve Yöneticileri, 

Değerli Misafirler,

Yazılı ve Görsel Medyamızın 
Değerli Temsilcileri, 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı ola-
rak şahsım ve Yönetim Kurulum 
adına hepinizi saygıyla selamlı-
yorum.

İşçi kesimi olarak, 16. Dün-
ya Verimlilik Kongresi ve Avru-
pa Verimlilik Konferansı’nın ül-
kemizde yapılmasından ve siz-
leri burada ağırlıyor olmaktan 
duyduğumuz memnuniyeti dile 
getiriyorum. 

1980’li yıllardan itibaren ül-
keleri, toplumları, ekonomile-
ri sarsan, değerleri, alışkanlık-
ları ve yapıları altüst eden ge-
lişme, hiç kuşku yok ki küresel-
leşmedir. Küreselleşme ile bir-
likte birçok alanda yeni değer-
lerin ve yaklaşımların artık ege-
men olduğu varsayılırken, yaşa-
nan küresel kriz tekrar bir sorgu-

lama sürecini beraberinde ge-
tirmiştir. Küreselleşme rüzgarını 
arkasına alan yeni liberal yak-
laşımın “kaçınılmaz bir süreç” 
olarak tüm dünyaya kabul ettir-
meye çalıştığı yapı, her yönüy-
le tartışma konusu olmaktadır.  
Bu alanda yaşanan tecrübele-
rin, yaşanan sorunlara getirilen 
çözümlerin böylesi bir kongre-
de ve konferansta paylaşılması, 
ümit ediyorum ki yeni bir yakla-
şım arama çalışmalarına katkıda 
bulunacaktır. Çünkü günümüz-
de verimlilik, sadece işletme yö-
neticilerinin kar amaçlı yakla-
şımına bağlı olarak algılanma-
maktadır. Verimliliğin sosyal yö-
nü -en az- ekonomik boyutu ka-
dar önem taşımaktadır. Verimli-
lik, çalışma hayatı ve yaşam ka-
litesinin iyileştirilmesi ve gelişti-
rilmesinin yanı sıra sosyal çev-
renin iyileştirilmesini de kapsa-
yan bütüncül bir yaklaşımı içer-
mektedir. 

Ülke ekonomisinde veya fir-
ma düzeyinde sağlanan verimli-
lik artışı, ekonomik büyümenin 
ve yaşam standartlarının gelişti-
rilmesinin temel koşulu olmak-
la beraber sağlanan verim artı-
şından üretimi gerçekleştirenle-

rin adil pay alması da önem ta-
şımaktadır. Küresel ölçekte ya-
şanan ekonomik krizin çözümü 
ve böyle bir krizin bir daha ya-
şanmaması için, sonuca değil 
nedenlerine bakılması ve krize 
yol açan sorunların ortadan kal-
dırılması gerekmektedir. Yaşa-
nan ekonomik kriz, tüm dünya-
da başta çalışanlar olmak üze-
re dar ve sabit gelirli kesimle-
rin yaşama ve çalışma şartları-
nı olumsuz etkilemiştir. Çalışan-
ların işleri ve satın alma güçle-
ri için kaygıları giderek artmış-
tır. Ekonominin sosyal politika-
larla ve koruyucu iş yasalarıyla 
oluşan yapısı zorlanmak isten-
mektedir.

Biz, dünyada  yaşanan krizin 
temel nedenini “sosyal devlet 
politikalarından uzaklaşılması-
nın bir bedeli” olarak görmek-
teyiz.  Çalışanların temel hak ve 
özgürlüklerini, yaşama ve çalış-
ma koşullarını gözetmeksizin, 
emeği sadece maliyet unsuru 
olarak gören bir bakış açısıyla 
verimlilik artışı sağlamak ve bu-
nu sürdürmek mümkün değildir. 
Çalışanlar, kendi yarattığı katma 
değerden ve verimlilik artışın-
dan adil ve dengeli pay almalı-
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dır. Bu sağlanmıyorsa, bir başka 
ifadeyle işgücü verimliliğindeki 
artış daha yüksek ücretler ve da-
ha iyi çalışma koşulları getirmi-
yorsa, bu tür bir verimlilik artı-
şı uzun dönemde işgücünün et-
kinliğini olumsuz etkileyecek-
tir, işbirliği ve ortak çıkar duy-
gusunu zayıflatacaktır. Çalışma 
hayatının kalitesini ve dolayı-
sıyla işgücü verimliliğini artıra-
cak, çalışanların moral ve mo-
tivasyonunu yükseltecek sosyal 
programlara, sağlıklı ve güven-
li çalışma koşullarının sağlan-
masına, istihdam güvencesi ve 
sosyal korumaya ihtiyaç vardır. 
İnsanı temel alan ekonomik ve 
sosyal politikalara, daha adil ve 
dengeli refah paylaşımına önem 
verilmelidir. Bugün hemen tüm 
ülkelerin ekonomik ve sosyal 
gündeminde istihdam ve işsiz-
lik sorunu ağırlıklı olarak yer al-
maktadır. İşsizlik, yoksulluğun 
ve gelir dağılımındaki adaletsiz-
liğin temel sebeplerinden biri-
sidir. Çağımızın dünyasında bir 
ekonominin insanları işsiz bı-
rakması kadar başarısız bir so-
nuç düşünülemez. 

İstihdam sorunun çözümün-
de sürdürülür ekonomik büyü-
me önem taşımaktadır. Ancak 
ülkemizde yaşanan son geliş-
melerin de ortaya koyduğu gi-
bi, ekonomik büyüme tek başı-

na istihdam ve işsizlik sorununu 
çözmeye yetmemektedir.  “Eko-
nomik büyümeyi daha çok istih-
dam odaklı hale getirmek” uy-
gulanan ekonomik ve sosyal po-
litikaların önceliği olmalıdır. So-
runlara sosyal devlet ve sosyal 
adalet temelinde çözüm getir-
mek Hükümetlerin öncelikli he-
defi olmak durumundadır. 

Küreselleşmenin getirdiği 
zorluklarla başa çıkmak için ye-
ni bir yol haritasına ihtiyaç bu-
lunmaktadır. Bu yol haritasına 
ilişkin arayışlar hiç kuşku yok ki 
burada yapılacak değerlendir-
melerle zenginleşecektir. 

Verimlilik artışları ancak top-
lumsal, siyasal ve yasal koşul-
ların sağlıklı bir etkileşimi ile 
sağlandığında beklenen sonu-
cu verecektir. Sosyal ve kişisel 
refah düzeyinde iyileşme adil 
ve dengeli bir bölüşümü bera-
berinde getirecektir. Ulusal dü-
zeyde sağlanacak böyle bir ve-
rimlilik artışı toplumsal ve bi-
reysel refaha ulaşmanın başlıca 
yolu olarak kabul edilmelidir. 
Verimliliğin artırılabilmesi için, 
üretimi oluşturan tüm unsurla-
rın iyi örgütlenmesi gerekmek-
tedir. Ulusal düzeyde refah ar-
tışı sadece belirli kesimlerin ça-
baları ile değil, toplumu oluştu-
ran tüm kesimlerin çabasıyla ve 
katkısıyla olacaktır. Toplum ya-

pısında önemli rol oynayan işçi 
ve işveren kesimlerinin verimli-
lik temelinde ülke sorunlarına 
çözüm bulma arayışları başa-
rıyı artıran temel unsurdur. Ve-
rimlilik bilincini yaygınlaştırma 
çabaları bu çerçevede önem ta-
şımaktadır. Bu ortak yaklaşım 
içinde kesimlerin önem verdik-
leri öncelikler itibariyle farklı-
lıklar olması da doğal karşılan-
malıdır.

Küresel rekabet ortamında 
ulusal ekonomilerin, işletmele-
rin varlığını sürdürmesi ve bü-
yümesi için başta işgücü mali-
yeti olmak üzere işletme mali-
yetlerini düşürmek öncelikli he-
def durumuna gelmiştir. Oysa 
temel yaklaşım verimlilik artı-
şı olmalıdır. İşgücü maliyetini 
düşürmeye yönelik politikala-
rın emek açısından yansıması, 
kazanılmış hakların tartışma ko-
nusu edilmesi biçiminde olma-
malıdır. Küresel rekabette başarı 
için, ekonominin sosyal politi-
kalarla ve koruyucu iş yasalarıy-
la oluşan yapısı değiştirilmeme-
lidir. Çalışma barışının olmadığı 
yerde sosyal barışın ve huzurun 
sağlanması mümkün değildir. 

Kayıt dışı faaliyetlerle veya 
işgücü yerine makineyi ikame 
ederek sağlanan verimlilik artışı 
sosyal sonuçları açısından mali-
yetli olacaktır. Sürdürülebilir bir 
büyüme için hem emek verimli-
liği hem de kaliteli istihdam artı-
şını birlikte sağlayacak politika-
lara öncelik verilmelidir. Sendi-
kaların yanı sıra hükümetler ve 
işverenler de Uluslararası Ça-
lışma Örgütü’nün tanımladığı 
“insan onuruna yakışır iş” ola-
naklarının yaratılması için çaba 
göstermek görev ve sorumlulu-
ğunda olmalıdır. Kısaca verim-
lilik artışının insan onuruna ya-
kışır iş ürettiği bir toplumsal an-
layışta birleşmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. 

 Beni dinlediğiniz için teşek-
kür ediyor, saygılarımı sunuyo-
rum. 
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3. UNI Kongresi 9-12 Ka-
sım 2010 tarihleri arasın-

da Nagasaki’de gerçekleştiril-
di. 2000 delegenin katıldığı 
Kongre’de sendika üye sayıla-
rının artırılması ve toplu pazar-
lık haklarının yaygınlaştırılması-
nı hedefleyen “Yıkıp Geçmek” 
başlıklı 4 yıllık eylem planı ka-
bul edildi.  

Kongre küresel ekonomik 
krizin üstesinden gelinmesi için 
dünya hükümetlerine bir çağrı-
da bulunarak istihdam yaratma-
larını talep etti. Nükleer silah-
ların yok edilmesi ve çalışan-
lar için güvenli ve nükleer sal-
dırı korkusundan uzak bir dün-
ya yaratılması Kongre’nin di-
ğer gündem maddelerinden bi-
riydi. Kongre “Nükleer Silah-
ların Yok Edilmesi” başlıklı ka-
rarı onayladı. Bu kararın atom 
bombası saldırısına maruz ka-
lan Nagasaki’de kabul edilmesi 
ayrı bir önem taşımaktaydı. 

Kongre kadın-erkek eşitliğini 
teşvik eden bir karara imza attı. 
Bu karara göre UNI yönetimin-
de en az %40 kadın temsili şar-
tı getirildi.

rail kolluk kuvvetlerinin sert tu-
tumu eleştirildi. Oturumda söz 
alan İrlandalı delegenin şu söz-
leri çok ilginçti, “İrlanda özgür-
lüğü için 600 yıl bekledi, uma-
rım Filistin halkı özgürlüğü için 
600 yıl beklemez”.

Kongre’nin 3. gününde tüm 
UNI delegelerinin katıldığı “Ba-
rış Yürüyüşü” gerçekleştiril-
di. Kongre merkezinden başla-
yan yürüyüş Nagasaki’deki Barış 
Parkında sonlandırıldı. Barış Yü-
rüyüşünde nükleer silahlardan 
arınma çağrısında bulunuldu.    

UNI KONGRESİNAGASAKİ-JAPONYA 9-12 Kasım 2010

“YIKIP GEÇMEK”
Kongre dünya genelinde ya-

pılacak örgütlenme çalışmala-
rında kullanılmak üzere “örgüt-
lenme fonu” kurulmasına karar 
verdi. Söz konusu örgütlenme 
fonuna UNI üyesi sendikaların 
bağışta bulunmaları istendi. 

UNI Kongresinde kabul edi-
len en önemli önergelerden 
biri şüphesiz Filistin ile ilgi-
li önergeydi. Kongre özgür Fi-
listin Devleti’nin kurulması 
için destek verme kararı aldı. 
Önerge’nin tartışıldığı oturum-
larda İsrail Hükümeti’nin ve İs-
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Kongre’nin son günü yapı-
lan seçimlerde Avustralya Tica-
ret Sendikası Genel Başkanı Joe 
de BRYUN UNI Genel Başkan-
lığına seçildi. Philip JENNINGS 
ise tekrar Genel Sekreterliğe ge-
tirildi. 4. UNI Kongresi 2014 yı-
lında Cape Town’da yapılacak.

Kongre’ye sendikamızı tem-
silen Genel Başkan Turgut YIL-
MAZ katıldı. UNI Kongresi-
ne ayrıca HABER-İŞ, BASİ-
SEN, BASIN-İŞ, TEZKOOP-İŞ ve 
TÜRK KOOP-İŞ Heyetleri de 
katıldılar. Kongre süresince Ge-
nel Başkan Turgut YILMAZ farklı 
ülkelerin delegasyonlarıyla res-
mi görüşmelerde bulundu.

UNI 3. Dünya Kadınlar Kon-
feransı

6-7 Kasım tarihlerinde 
Nagasaki’de gerçekleştirilen 3. 
Dünya Kadınlar Konferansında 
kadın çalışanların geleceği tar-
tışıldı. UNI Kadınlar Komitesi 
Kongre’ye 4 önerge sundu. Bu 
önergeler Kongre tarafından oy 
birliği ile kabul edildi.

 Kabul Edilen Önergeler;

*Eşit Fırsatlar: Bu önerge ka-
dınların karar alma mekaniz-
malarında eşit bir şekilde temsil 
edilmelerini teşvik etmektedir.

*Küresel Kriz ve Kadınlar 
Üzerindeki Etkisi: Bu önerge kü-
resel krizin kadınlar üzerinde 
yarattığı olumsuz etkilere de-
ğinmekte ve çözüm olarak ka-
dın çalışanların istihdam edile-
bilirliğinin artırılmasını ve top-
lu pazarlık vasıtasıyla sürekli is-
tihdamın teşvik edilmesini öner-
mektedir.

 *Kadınların Savaş Silahı 
Olarak Kullanılması: Bu önerge 
kadınlara yönelik şiddete karşı 
mücadele etmeyi amaçlamak-
tadır. 

*Göç ve Kadın Kaçakçılığı: 
Bu önerge göçmen kadın ça-
lışanların durumlarını iyileştir-
meyi amaçlayan tedbirleri içer-
mektedir. Ayrıca fuhuş amaçlı 
kadın kaçakçılığı ile mücadele-
yi öngörmektedir.
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Türk-İş Konfederasyonu ve Bağlı Sendi-
kalar  “Sel felaketi yaşanan Pakistan’a ve 

Pakistanlılar’a sahip çıkılması ve destek verilmesi 
için üyelerine yardım çağrısında bulunmaktadır.” 
 
Pakistan; çok büyük bir doğal afetle karşı karşıya 
kalmış, Hiç görülmemiş büyük bir sel felaketi mil-
yonlarca Pakistanlı’yı çok zor duruma düşürmüş, 
insanlar evsiz-barksız, yiyeceksiz, içeceksiz kal-
mış, salgın hastalıklarla da karşı karşıyadır.

Türkiye ile Pakistan, iki dost ve kardeş ülkedir. 
Bütün uluslararası platformlarda Türkiye ile Pakis-
tan neredeyse gözü kapalı birbirini daima destek-
ler. Pakistan halkının Türk halkına olan duygusu-
nun, bağlılığının ve sevgisinin çok tarihi derinlik-

leri vardır. Dost ve Kardeşlikten öteye insanlık ge-
reği, böyle bir günde, ramazan ayında, yardımlaş-
manın, birbirini hatırlamanın en dorukta olduğu 
günlerde, uzakta da olsa Pakistanlı kardeşlerimize 
sahip çıkılmalı, yardım kampanyasına bütün üye-
lerimiz katılmalı.

•	 Sendikamız Genel Merkezi, Türk-İş 
Konfederasyonunun açmış bulunduğu 
Pakistan Sel Felaketi Yardım hesabına, 
Konfederasyon üyesi olarak nakdi yar-
dımda bulunmuştur.

Üyelerimizin de, KARDEŞ Ülke Pakistan’a gö-
nüllerinden kopan miktarda yapacağı yardımla-
rı T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı adına açılmış aşağıda belirtilen yardım 
hesaplarına yapmaları hususunu bilgilerinize rica 
ederiz. Saygılarımızla…

BASS GENEL YÖNETİM KURULU 

BASS Sendikası’ndan Pakistan’a Yardım çağrısı;

VAKIFBANK 
00158007285658494 (TL) 
00158048000726078 (USD) 
00158048000677043 (EUR)
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Kıbrıs Banka, Sigorta ve Fi-
nans Çalışanları Sendika-

sı Yöneticilerinden Genel Sek-
reter Ali YELTEKİN ile Genel 
Mali Sekreter Mustafa DOĞ-
RU, 3-8 Kasım tarihleri arasın-
da sendikamız davetlisi olarak 
Türkiye’ye geldiler.

Sendika Genel Merkez yöne-
ticilerimizle karşılıklı görüş alış-
verişinde bulunan kardeş sen-

dika yöneticilerimiz, Sendika-
mız Genel Mali Sekreteri Mus-
tafa EREN’le birlikte, Vakıfbank 
Kuşadası, Muğla ve Marmaris 
Şube Müdürlüklerimizi ziyaret 
ederek, hem şube müdürleri-
miz, hem de şubelerde çalışan 
üyelerimiz ve müşterilerle görü-
şüp sohbet ettiler.

Daha sonra 6-7 Kasım tarih-
lerinde Ege Bölge Şubemiz üye-

lerinin katılımı ile gerçekleştir-
diğimiz eğitim seminerimizi de 
izleyen konuklarımız, üyeleri-
mizle de sohbet etme olanağı 
buldular.

Ziyaretleri sonunda, 
Türkiye’de geçirdikleri günler 
ve izlenimleri için sendikamız 
yöneticilerine teşekkür ederek 
ayrılan kardeş sendikamız yö-
neticilerine biz de ziyaretleri 
için teşekkür ediyoruz.

KKTC’deki Kardeş 
Sendikamız BASS’tan Ziyaret
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Marmara ve Akdeniz Bölge Şube Başkanı Şahin ÖZKAYA 21 Ekim 2010 tarihinde Çanak-
kale, 22 Ekim 2010 tarihinde de Adapazarı Vakıfbank şubelerini ziyaret ederek, üyele-

rimizle görüştü. Şube personeliyle öğle yemeğinde de sohbet eden ÖZKAYA, sendikamız ve 
sendikacılık konularında üyelerimize bilgi aktardı, onların sorunlarını dinledi. Şube Başkanı-
mız ÖZKAYA’nın ziyareti üyelerimizce memnuniyetle karşılandı.

Şubelerimizin işyeri ziyaretleri
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Doğum ve Analık İzni Kullanan
Kadın Sigortalıların Borçlanması
Bilindiği gibi, 31.05.2006 tarihli ve 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Yasası’nın 41 nci, 46 ncı ve geçici 4 
ncü maddelerine göre sigortalılar ile hak sahip-
lerine yapacakları hizmet borçlanma işlemleri-
nin usul ve esasları düzenlenmektedir.

Bu konuyla ilgili olarak; Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı, kadınların, doğumlara 
bağlı olarak kullandıkları ücretsiz doğum ya da 
analık izin sürelerini borçlandırma uygulaması 
hakkında bir tebliğ yayımladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 1 
Temmuz 2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi 
Gazete de yayımlanan “ Hizmet Borçlanma 
İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 
i ile, doğum yapan kadın sigortalıların, doğum-
dan sonra kullandıkları “ücretsiz izin süreleri” 
ne borçlanabilme hakkı getirilmiştir. 

Tebliğe göre:

Doğum nedeniyle İş Yasası gereği ücret-
siz doğum ya da analık izni kullanmış olan 
kadın sigortalılar ile, doğumu sigortalı ola-
rak işe başlamadan önce veya sonra yapmış 
olan kadın sigortalılardan isteyenler, sigorta-
sız geçen ücretsiz izin sürelerini borçlanabile-
cekler.

Borçlanma, yasa gereği kullanılan ücretsiz 
doğum ya da analık izin sürelerinden borçlanı-
lacak süreler, en fazla iki çocukla sınırlı olmak 
ve her bir çocuk için iki yılı geçmeyecek bir 
sürü için yapılabilecek. Ayrıca borçlanma tari-
hinde çocukların yaşıyor olması şarttır. 

Borçlanılacak sürelere ait prim tutarı 
(Borçlanma bedeli), Sigortalıların veya hak 
sahiplerinin talipte bulundukları tarihte yürür-
lükte bulunan asgari ücretle, asgari ücretin 6,5 
katı olan SGK prim tavan tutarı arasında, sigor-
talının kendisi tarafından belirlenecek tutarın % 
32 si oranında hesaplanacaktır. (Örneğin Asgari 
ücret oranında borçlanılacak ise, 760.50(Asgari 
ücret) x0.32 =243.36 TL. aylık borçlanma mik-
tarı.)

Sigortalı veya hak sahibinin belirleyeceği 
borçlanma miktarı kurumca tahakkuk ettirile-
rek, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edile-
cek ve posta alındısının ilgiliye teslim edildiği 
tarih borcun tebliğ tarihi kabul edilecektir. 

Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itiba-
ren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahiple-
ri tarafından Kuruma ödenecektir.

Süresi içinde tebliğ edilen borcu ödemeyen-
ler ile kısmi ödeme yapanların kalan süreleri-
nin borçlandırılması için yeniden başvurmala-
rı gerekecektir.

Borçlanma işlemi, Kurum tarafından hazır-
lanan hizmet borçlanması başvuru belgeleri-
ne göre sigortalı veya hak sahipleri tarafından 
sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik 
merkezlerine yapılacaktır.

KADINLAR İÇİN ÇIKARILAN  DOĞUM 
BORÇLANMASI BEKLENENİ VERMİYOR

Doğum ve Analık İzni kullanan kadın sigor-
talıların borçlanmasına ilişkin olarak SGK, 
01.07 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazetede  
“Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ” yayınlamıştı.

Yayınlanan bu tebliğ 12 Ağustos tarihin-
de Türk-İş tarafından bir genelge ile teşkilatla-
ra duyurulmuş ve  büyük beklenti yaratmıştı. 
Ancak, tebliğ daha sonra çıkarılan bir genelge 
ile beklentilerden uzak bir noktaya düştü.

Bilindiği gibi 01 Ekim 2008  de yürür-
lüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununu , ilk sigortalı-
lık tarihinden önce doğum yapan kadınlara, iki 
doğum için toplam 4 yıl borçlanmak suretiy-
le emeklilik hakkı vermişti. Bu hak çıkarılan bir 
tebliğle haksız yere kadınların elinden alınmış, 
1 Temmuz 2010 tarihinde tekrar iade edilmiş-
ti. Bu hakkın kullanımı için yeniden çıkarılacak 
genelge beklenirken, 17 Eylül 2010 tarihinde 
çıkarılan genelge ile bu hakkın kullanılabilmesi 
için doğumdan önce sigortalı olma ve priminin 
ödenmesi koşulu getirildi. Durum böyle olun-
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Dünya Ekonomik Forumu’nun kadın -erkek eşitsizli-
ğine ilişkin 2010 raporunda Türkiye üçüncü dün-

ya ülkelerinin gerisinde yer aldı. 

Dünya Ekonomik Forumu 2010 Raporuna göre, Tür-
kiye 134 ülke arasında; ekonomide 131, eğitimde 109, 
sağlık-yaşamda 61, siyasi yetkilendirmede 104, kadın 
erkek eşitsizliğinde ise 126. sırada yer alıyor. Genel sıra-
lamada 125. sırada yer alan Türkiye, sıralamada bu ha-
liyle birçok 3. dünya ülkesinin gerisinde yer bulabiliyor.

Verilere göre; Türkiye’de kadın ve erkeklerin sayısı 
neredeyse eşit. Her kadın ortalama iki çocuk doğuru-
yor. Evlenme yaşı ortalama 23. Türkiye’de çalışan ka-
dınlar 16 hafta doğum izni kullanırken, İrlanda’da bu 
süre 26 hafta.

Dünya Ekonomik Forumu listelerine göre, Türkiye 
kadın-erkek eşitliği dikkate alındığında 134 ülke arasın-
da sadece 8 ülkeyi geride bırakabiliyor. Türkiye’nin al-
tında veriler yeterli olmadığı için sıralamaya dahil edil-
meyen Özbekistan ve Belarus’un yanı sıra Fildişi Sahil-
leri, Benin, Pakistan ve Suudi Arabistan da bulunuyor. 

Türkiye’de çalışan her dört kişiden sadece biri ka-
dın. Ülkenin yönetim kademelerindeki kadınların ora-
nıyla ilgili karşılaştırmaya göre de her 9 erkeğin yanın-
da bir kadının milletvekili, üst düzey yönetici ya da ida-
reci olduğu sıralamada Türkiye biraz yükseliyor. Çalışan 
kadınların yüzde 22’si tarım dışı işler yapıyor. 2008 yı-
lında kadınların işgücüne katılımı yüzde 29,8 iken 2010 
yılında bu oran gerileyerek yüzde 26 oldu. 

Türkiye’de 
ADI YOK!kadının

ca da kadınlar için doğum 
borçlanması “umut” olmak-
tan çıkıp, “hayal kırıklığı”na 
dönüştü.

5510 sayılı Yasa’nın 41. 
maddesinin a bendi, kadın-
lara tıpkı erkeklerin askerlik 
borçlanması gibi bir borçlan-
ma çeşidi sunmuş, kadınla-
ra doğum nedeniyle sigorta-
lılık başlangıç tarihini geri-
ye çekme hakkı tanımıştı.
Böylelikle yasanın tanıdığı 
hak önce tebliğle, sonra da 
genelgeyle kullanılamaz hale 
getirildi.

BASS sendikası olarak, bu 
haksızlığın giderilerek, yasa-
da belirtildiği şekilde kadın 
çalışanlara borçlanma hakkı-
nın verilmesini istiyoruz.
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08.12.2010- Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın 
(OECD) AB istatistik kurumu 
Eurostat’ın da katkısıyla hazır-
ladığı “Avrupa’da Sağlığa Bakış 
2010” raporuna göre, bin kişiye 
düşen doktor sayısında Türkiye, 
AB ortalamasının yarısına bile 
ulaşamadı. Bebeklerde ölüm 
oranı ise binde 17 ile en yüksek 
Türkiye olarak belirlendi.

Rapora göre, Türkiye’de 
idari görevler dahil bin kişi-
ye 1,5 doktor düşerken bu ora-
nın AB ortalaması 3,3 çıktı. 
Avrupa’da bin kişiye düşen dok-
tor sayısının en yüksek oldu-
ğu ülke ise, 6 ile komşumuz 
Yunanistan olarak belirlendi. 
Yunanistan’ı 4,6 ile Avusturya, 
4,2 ile İtalya, 4’le Norveç, 
3,8’le İsviçre, 3,7 ile İzlanda, 
Hollanda, Litvanya, Portekiz, 
3,6 ile Çek Cumhuriyeti, 
İspanya, Bulgaristan, İsveç ve 
Almanya, 2,6 ile İngiltere, 2,4 
ile Slovenya ve 2,2 ile Polonya 
ve Romanya izledi. Türkiye 
ise1,5 ile Avrupa’nın son sıra-
sında yer aldı.

Türkiye’de doktorların üçte 
biri pratisyen iken, bu oran 
AB’de dörtte bire geriledi.

Türkiye’de bin kişiye düşen 
1,3 hemşireyle de Avrupa’nın 
oldukça gerisinde kalırken bu 
oran Danimarka’da 24,6’yı, 
Norveç’te 24,5 i, Hollanda da 
23’ü, İsviçre’de 21,4’ü buldu. 
Hemşire sayısında Türkiye’ye 
en yakın ülkeler ise bin kişi-
ye 4,2 ile Bulgaristan ve 4,3 ile 

OECD’nin
Avrupa’da
Sağlık
Raporu
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Yunanistan oldu. 
Rapor’da Türkiye’nin 

sağlık altyapısının da yeter-
siz olduğu belirtiliyor. 

Türkiye’deki sağlık per-
soneli sayısındaki yeter-
sizliğin sağlık altyapısına 
da yansıdığı belirtiliyor. 
Bin kişiye düşen hastane 
yatağı sayısı Türkiye’de 2,3 
iken, bin kişiye düşen yatak 
sayısı AB ortalamasında 5,7 
olarak belirlendi. Avrupa’da bu 
oranın en yüksek olduğu ülke-
ler bin kişiye 8,7 ile Almanya, 7,7 
ile Avusturya, 7,4 ile Letonya ve 
Malta, 7,3 ile Çek Cumhuriyeti ve 7 
ile Macaristan olarak sıralandı.

Raporda, 2008 yılı verilerine göre, 
hastanelere yatanların ortalama kalış 
süreleri ise Türkiye’de 4,3 gün iken; 
bu oran Norveç’te 4,8, Malta’da 4,9 ve 
Danimarka’da 5,2 gün olurken, AB orta-
lamasının 7,2 gün, Almanya’da 9,8 gün 
İsviçre’de 10,5 gün ve Finlandiya’da 
12,4 gün olduğu belirlendi.

Rapora göre Türkiye 2007 yılı iti-
barıyla kişi başına toplam 671 avro 
sağlık harcaması yaparken, bu oran 
AB ortalamasında 2192 avro olarak 
belirlendi. Zengin ülkeler arasın-
da gösterilen Norveç’te bu oran 
kişi başına 4294 avroyu buldu.
Bu konuda Türkiye’ye en yakın 
ülke 687 avroyla Romanya olur-
ken, Türkiye 1998-2007 arasında 
kişi başına düşen sağlık harcama-
larını yıllık ortalama yüzde 8.8 art-
tırarak  bu alanda en hızlı büyüyen 
ülke konumuna yükseldi. Sağlık har-
camaları aynı dönemde AB ortalamasında yüzde 
4,6 arttı.

Sağlığa en fazla para ayıran ülkeler ise yüzde 
11,2 ile Fransa, yüzde 10.6 ile İsviçre, yüzde 10.5 ile 
Avusturya ve Almanya oldu. 

Ortalama Yaşam süresi
Türkiye’de beklenen yaşam süresi kadınlarda 

75,3 yıl ile Avrupa’nın son sırasında kalırken, 
erkeklerde 71 yılla 8 AB üyesi ülkeyi geride bırak-
tı.

Kadınlarda beklenen ortalama yaşam süresi 84,4 
yılla en yüksek Fransa, 84,2 yılla İsviçre, 84,1 yılla 
İspanya ve 84 yılla İtalya gibi Akdeniz ülkeleri oldu.

Erkeklerde ise;  65,1 yılla 
Litvanya, 65,5 yılla Letonya, 67,3 
yılla Estonya, 69,1 yılla Macaristan, 
69,2 yılla Bulgaristan ve Romanya, 
70,4 yılla Slovakya ve 70,9 yılla 
Polonya ortalama yaşam süresin-
de Türkiye’nin gerisinde kalır-
ken, erkeklerde yaşam süresi en 
yüksek çıkan ülkeler 79,5 yılla 
İzlanda ve 79,1 yılla İsviçre oldu.

Bebeklerde ölüm oranı binde 
17 ile en yüksek Türkiye olur-
ken, binde 11 ile Romanya, 
binde 9,9 ile Malta ve binde 
8,6 ile Bulgaristan ön sıralarda 
yer aldı. AB ortalamasının binde 
4,6 olduğu bebeklerde ölüm 
oranı, Lüksemburg’da binde 1,8 
, Slovenya’da binde 2,1, İzlanda 
ve İsviçre’de binde 2,5 olarak 
belirlendi.

2,5 kilodan az bebekleri 
kapsayan düşük kilolu doğum 
oranı ise yüzde 11’le yine en 
yüksek Türkiye’de görülürken 
AB ortalaması yüzde 6,4 oldu.

Rapora göre tüm kan-
ser vakalarında Türkiye, 
Avrupa’da son sırada yer alır-

ken, bu hastalığa en sık 
rastlanan ülkeler Fransa, 

Macaristan, Belçika ve 
İrlanda şeklinde sıra-

landı.
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Şili’de 5 Ağustos 2010 tari-
hinde San Jose’de meyda-

na gelen maden kazasında 
yer altında mahsur kalan 33 
madenci, yerin yaklaşık 700 
metre altından 69 gün sonra sağ 
olarak çıkarıldılar. Bütün dünya 
madencileri çıkarma operasyo-
nunu canlı olarak izledi.

Madencilere ulaşacak tüne-
lin çökmemesi için, maden önce 
metalle kaplanarak sağlamlaş-
tırıldı. Madencileri yaklaşık 70 
cm. genişliğindeki tünelden 
dışarı çıkarmak için özel olarak 
tasarlanmış  “phoenix” (Anka 
Kuşu) kullanıldı. Kurtarma önce-
sinde “phoenix” ardındaki kap-
sülle 4 başarılı deneme gerçek-
leştirildi. Kurtarma kapsülünde, 
3 saat süreyle yetecek oksijen 
ve acil durum çıkışının yanı sıra 
ses ve görüntü sistemi de bulu-

Şili’li Madenciler Yerin 700 
Metre Altından 69 Gün Sonra 
Sağ Olarak Çıkarıldılar. 
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nuyordu. Madencileri yeryüzü-
ne taşıyan çelik kapsülle  622 
metrelik maden kuyusundan her 
bir madencinin çıkışı yaklaşık 1 
saat sürdü. Bir problemle karşı-
laşmaları durumunda madenci-
nin kafesi kapsülün tepesinden 
ayırarak geri aşağıya inebilme 
ve kapsüldeki diyafonu kulla-
narak kurtarma ekiplerine haber 
verebilme imkanı da vardı. 

İlk önce kurtarma ekibinden 
bir görevli kapsülün içinde yerin 
altına indi. Madenciler astronot-
lar için tasarlanmış, kalp atışla-
rını, solunumlarını, ateş durum-
larını ve oksijen tüketimlerini 
ölçebilen özel giysiler giydiler.  
Madencilere, gün ışığını ilk gör-
düklerinde bir sorunla karşılaş-
mamaları için güneş gözlükle-
ri verildi. 69 gün yer altında 
kaldıktan sonra “Âziz Lorenzo” 
adı verilen operasyon kapsa-
mında tek tek yeryüzüne çıkarı-
lan madencilerin rahatsız olma-
ması için ortamın fazla aydın-
latılmamasını da dikkat edil-
di. Çıkarma işleminde 69 gün  
boyunca daha sakin olan, sağlık 
durumu daha iyi  ve soğukkan-
lılığını koruyabilen madencilere 
öncelik verildi.

İlk madencinin yeryüzü-
ne çıkarılmasının ardından 
kameraların karşısına geçen 
Şili Cumhurbaşkanı Sebastian 
Pinera, daha önce de kazala-
rın yaşandığı madenin kapatı-
lacağını açıkladı. Pinera, “69 
sayısı bizim için artık sihirli bir 
rakam. Kurtarma ekibine teşek-
kür etmek istiyorum. Uzun süre 
bu görüntüleri unutmayacağız, 

belleklerimizde kalacak. Daha 
önce hiç böyle bir kurtarma-
ya teşebbüs dahi edilmemişti. 
Bu da bizim için gurur verici. 
Burada daha önce de kazalar 
yaşandı ve bu maden bir daha 
açılmayacak” diyerek madenin 
kapatılmış olduğunu da duyur-
muş oldu.

Şili’li madencilerin kurtarılı-
şını hepimiz izledik. Ya bizim 
madencilerimizin dramı. 2009 

Ya Bizim 
Madencilerimiz!..

sonu ve 2010 başlarında peş 
peşe yaşadığımız maden kaza-
larında pek çok madencimizi 
yitirmenin ardından 17 Mayıs 
2010 ‘da Zonguldak Karadon 
Bölgesinde 30 madencimiz 
göçük altında kaldı ve yaşam-
larını yitirdiler. 28’inin cesetle-
ri çıkartılıp ailelerine teslim edi-
lirken, 2 madencimizin cese-
dini 8 aya yaklaşan zamandır 
hala çıkaramadık. Aileleri peri-
şan. Arkadaşları üzgün.  Üstelik 
bizim yetkililerimiz Şili’ye laf 
atarak,”biz daha kısa sürede 
çıkarırdık” dediler. Ölümleri 
için de “güzel öldüler” deyi-
mini kullandılar. Yazık, hem de 
çok yazık!.. BASS olarak tüm 
maden kazalarında ve iş kazala-
rında yaşamlarını yitiren işçile-
rimize Allah’tan rahmet diliyo-
ruz. Yetkililerin de “önlenebilir” 
bu kazalar için önlemleri aldır-
malarını istiyoruz. 
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Türkiye’de geçen yıl mey-
dana gelen maden kazaları 

sonucu 105 maden işçisi haya-
tını kaybetti.

Maden Mühendisleri Odası 
ve Türkiye Taşkömürü Kurumu 
(TTK) verilerinden yaptığı der-
lemeye göre, 2010 yılında 43’ü 
yeraltında, 18’i de yerüstün-
de olmak üzere Türkiye’deki 
maden ocaklarında toplam 61 
kaza yaşandı.

Geçen yıl Zonguldak-
Kandilli, Gelik, Kilimli, Kozlu ve 
Karadon, Kastamonu-Azdavay, 
Balıkesir-Dursunbey ve Kepsut, 
Soma-Işıklar, Kütahya-Gediz, 
Edirne-Keşan ve Uzunköprü, 

Tekirdağ, Eskişehir-Mihalıççık, 
Giresun-Doğankent, Malatya-
Yeşilyurt, Tunçbilek-Yörgüç, 
Ankara-Ayaş, Nallıhan, Şırnak 

ve Uzunköprü, Bolu-Mengen, 
Aydın kömür tesislerinde pat-
lama, göçük, taş düşmesi gibi 
maden kazaları meydana geldi.

Ayrıca, Muğla-Yatağan, 
Diyarbakır mermer tesisle-
ri, Ankara-Çayırhan soda tesi-
si, Seydişehir alüminyum tesisi, 
Siirt-Kurtalan taşocağı, Kayseri-
Yahyalı çinko tesislerinde, 
Muğla-Milas feldspat, İstanbul-
Sultangazi taşocağı, Elazığ-
Alacakaya ve Palu, Bursa-
Orhaneli, Malatya-Hekimhan, 
Sivas-Kangal, Fethiye-Göcek 
krom gibi maden tesislerinde 
maden kazaları yaşandı.

Söz konusu kazalar sonu-
cunda 61 kişi yaralanırken, 105 
kişi de hayatını kaybetti.

 EN BÜYÜK KAZA 
KARADON’DA

Geçen yıl en büyük ve tra-
jik kaza 17 Mayıs tarihinde TTK 
Karadon Müessese Müdürlüğü 
maden ocağında meydana 
geldi. Metan gazı patlaması 
nedeniyle meydana gelen kaza-

Türkiye’de 2010 yılında 61 maden kazası 
meydana geldi,
105 Madencinin hayatını kaybettiği 
kazalarda 93 madenci de yaralandı
İstatistiklere göre Türkiye madencilik 
sektöründeki iş kazaları konusunda dünyada 
3. sırada yer alıyor’

Maden kazaları
2010’da 105 can aldı
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da 11 kişi yaralanırken, yeral-
tında kalan 30 maden çalışanı 
hayatını kaybetti. Madencilerin 
ancak 28’inin cenazesi çıkarı-
lırken, tüm çabalara rağmen 2 
madenciye hala ulaşılamadı.

İkinci büyük kaza ise 23 
Şubat tarihinde Balıkesir’in 
Dursunbey ilçesine bağlı 
Odaköy’de özel bir şirkete ait 
maden ocağında gerçekleşti. 
Söz konusu maden ocağında 
meydana gelen grizu patlama-
sında 17 kişi hayatını kaybetti, 
18 kişi de yaralandı.

7 Temmuz’da Edirne ili 
Keşan ilçesi Küçükdoğanca 
köyü yakınlarındaki özel sek-
töre ait yeraltı kömür ocağın-
da meydana gelen yangın son-
rasındaki göçük nedeniyle de 3 
işçi yaşamını yitirdi.

 FACİA GRİZU VE 
GÖÇÜKLE GELİYOR

Verilere göre, kömür maden-
lerindeki galerilerde bulunabi-
len metan gazının belirli şart-
lar oluştuğunda patlaması duru-
munda yaşanan facialar ve 
göçükler, madencilerin ölüm-
lü iş kazaları arasında ilk sırada 
yer alıyor.

Grizu patlaması sırasında 
ortamın genişliğine göre sıcak-
lık 1850-2650 santigrat derece-
ye ulaşabiliyor ve işçiler basınç 
ve sıcaklık nedeniyle anında 
hayatını kaybediyor.

 56 YILDA 3 BİNE YAKIN 
KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

1955-2010 tarihleri arasında 
maden kazaları nedeniyle top-
lam 2 bin 915 kişi hayatını kay-
betti, 326 bin kişi de yaralan-
dı veya sakat kaldı. Bu yıllarda 
kuruma bağlı müessese müdür-
lüklerinden Kozlu, Armutçuk, 
Amasra, Karadon ve Üzülmez 
kömür ocaklarında ‘’göçük, 
grizu ve kömür patlaması, kar-
bonmonoksit zehirlenmesi ile 
metan gazı ve karbondioksit 

boğulmaları’’ gibi kazalar oldu.

Verilere göre, en fazla iş 
kazası ise kömür bakımından 
Türkiye’nin en zengin bölgele-
rinden biri olan Zonguldak böl-
gesinde yaşandı.

TTK Kozlu Müessese 
Müdürlüğünde, 3 Mart 1992’de 
263 madencinin can verdiği 
grizu faciası, havzadaki en fazla 
ölümlü iş kazası olma özelliğini 
taşıyor Bazılarının cesetlerinin 
5 yıl sonra bulunabildiği faci-
ada, yaşamını yitiren yüzlerce 
maden işçisinin adları kent mer-
kezindeki Maden Şehitleri Anıt 
Parkı’nda yaşatılıyor.

da ise 105 kişi. Rakamlar her yıl 
artıyor. Bu da sektörde ihmal ve 
denetimsizliklerin etkili olduğu-
nu gösteriyor.

Madencilik sektöründe 
iş kazaların azalması için, iş 
güvenliği yatırımı, planlama, 
çalışanların eğitimi ve sıkı kamu 
denetimlerin yapılması gereki-
yor. Ayrıca madencilik sektö-
ründe işçi eğitimlerinin seviye-
sinin de çok düşük olması ve 
Kamu denetiminin  özelleştir-
melerden sonra tamamen dur-
ması gibi faktörler de  iş güven-
liği için büyük tehlike oluşturu-
yor.’

rakamlara göre 2 bin 500, gayri 
resmi rakamlara göre de 7 bin 
kişi hayatını kaybetti. Fakat Çin 
dünyanın en büyük kömür üre-
ticisi, sadece geçen sene 2,7 
milyar ton kömür üretti. Türkiye 
ise 80 milyon ton kömür üretti. 

Türkiye ile Polonya’nın 
yeraltı kömür işletmeleri bakı-
mından şartları aynı. Bizdeki 
ölüm oranı Polonya’dan 4 - 4,5 
kat daha fazla. Böyle olunca 
burada ciddi bir sıkıntı oldu-
ğu rakamlarla da gözleniyor. 
2008 yılında maden kazaların-
da 48 kişi hayatını kaybetti, 
2009 yılında 92 kişi, 2010 yılın-

Madencilik zor ve riski fazla 
olan bir meslek. Dünya ista-
tistiklerine bakıldığı zaman 
Türkiye’nin madencilik sek-
töründeki iş kazaları konu-
sunda 2010 yılında Rusya ve 
Hindistan’ın ardından dünya-
da 3. sırada yer alıyor. Türkiye 
madencilik sektöründeki iş 
kazaları konusunda Avrupa’da 
ise birinci sırada. Çin’de de 
çok yoğun kaza oluyor ama 
kaza istatistikleri şöyle tutulu-
yor; işçi ölümleri üretilen ton 
başına kömür miktarıyla ölçü-
lüyor. Çin’de maden kazala-
rı nedeniyle geçen sene resmi 
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EKONOMİK VE 
SOSYAL VERİLER
(ARALIK 2010)

1TÜİK Haber Bülteni,  15 Aralık 2010 
2 TÜİK verilerinden hareketle yapılan bir çalışmadaki veriler kullanılarak hesaplanmış ve ANKA Ajansı tarafından Temmuz 2010’da 
yayınlanmıştır.
3 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, http://www.calisma.gov.tr/istatistik/istatistik.htm , erişim, 06.10.2010
4 İşçi, İşveren Sendikaları ve Konfederasyon sayıları istatistikleri ÇSGB verilerinde en son 2009 istatistikleri yer almaktadır.
5 Toplu sözleşmeden yararlanan işçi sayısı dikkate alınarak hesaplanmıştır.İstatistik veriler en son 2009 yılına aittir. (Erişim 20 Ara-
lık 2010)

I- ÇALIŞANLAR1 :
•	 Kurumsal olmayan nüfus  : 71 milyon 508 bin
•	 15 ve yukarı yaş nüfusu  : 52 milyon 718 bin
•	 İşgücü     : 25 milyon 907 bin
•	 Toplam İstihdam   : 22 milyon 973 bin
•	 İşsizlik     : 2 milyon 934 bin    (% 11,3)
•	 (Tarım Dışı İşsizlik Oranı   : %14,3)
•	 (Genç işsizliği oranı           : % 21,2)
•	 İş gücüne katılma oranı  :  % 49,1
•	 Kayıt dışı istihdam2   :  % 43,3

II-SENDİKALAŞMA 

II.1-İŞÇİLER3

•	 2821 sayılı kanuna göre iş kollarındaki işçi sayısı  : 5 milyon 434 bin 433
•	 Sendikalı işçi sayısı      : 3 milyon 205 bin 662
•	 Sendikalaşma oranı (Resmi)     : % 59
•	 İşçi sendikası sayısı (2009)4     : 102
•	 İşveren sendikası sayısı (2009)     : 47
•	 İşçi Konfederasyon sayısı (2009)    : 3
•	 İşveren konfederasyon sayısı (2009)     : 1
•	 Bağıtlanan toplusözleşmelerin kapsadığı işçi sayısı (2009)  : 504.796
•	 Sendikalaşma Oranı (Gerçek)5     : %9,3
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•	 2821 sayılı kanuna göre iş kollarındaki işçi sayısı  : 5 milyon 434 bin 433
•	 Sendikalı işçi sayısı      : 3 milyon 205 bin 662
•	 Sendikalaşma oranı (Resmi)     : % 59
•	 İşçi sendikası sayısı (2009)     : 102
•	 İşveren sendikası sayısı (2009)     :   47
•	 İşçi Konfederasyon sayısı (2009)    : 3
•	 İşveren konfederasyon sayısı (2009)    : 1
•	 Bağıtlanan toplusözleşmelerin kapsadığı işçi sayısı (2009)  : 504.796
•	 Sendikalaşma Oranı (Gerçek)     : %9,3
•	 Bağıtlanan toplusözleşmelerin kapsadığı işçi sayısı (2008)  : 262.786
•	 Sendikalaşma Oranı (Gerçek)     : %4.8

II.2-MEMURLAR6 
•	 Toplam memur sayısı  : 2 milyon 300bin (yasa kapsamında: 1.767.737)
•	 Sendikalı memur sayısı :  1.023.362
•	 Sendikalaşma oranı  : % 44.5 (yasa kapsamındakilerin oranı %57,89)
•	 Memur sendika sayısı  : 90  ( 11 hizmet kolunda)
•	 Konfederasyon sayısı  : 8

III-ÜCRETLER:

III.1-ASGARİ ÜCRET 7 (16 yaşını doldırmuş olanlar için 01.01.2011-30.06.2011)

Brüt    : 796,50TL
Net    : 629,96 TL 
(İşverene maliyeti   : 967,75 TL) 

III.2- ASGARİ ÜCRET : (16 yaşını doldurmamış olanlar için 01.07.2010-31.12.2010)

Brüt    : 679,50 TL
Net    : 546,20 TL 
(İşverene maliyeti    : 868,29 TL)

III.3-MAAŞLAR VE MAAŞ ALAN SAYISI8

6  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , http://  www.calisma.gov.tr/, erişim, 06.11.2010
7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Web sayfasından alınmıştır.30.12.2010
8 SGK Web sitesi istatistiklerinden alınmıştır ( Aralık 2010 ), erişim 06.11.2010 ( Emekli maaşı alanların sayısı dosya bazında olma-
yıp kişi bazındadır) 

En düşük 
maaş (TL)

En yüksek 
Maaş (TL)

Maaş alan sayısı
(Kişi)

4/c Emekli  Sandığı 863,7 3.968,3 1.679.393
(emekli,dul,yetim)

4/a SSK 692,3 1.191,4 5.086.595
4/b Bağ-Kur Emeklisi (1479 esnaf) 549,8 1.585,2 1.085.060
4/b Bağ-Kur (2926 Tarım) 390,8 976,4  295.169
Yaşlılık aylığı(65 yaş maaşı) 100,8 --------  848.609
Özürlü (%40-69) 201,6 -------- 286.061
Özürlü Yakını Aylığı (18 yaşaltı) 201,6 -------- 53.418 
Özürlü(%70 üstü) 302,4 ------- 138.302

Yeşil Kart Sayısı -------- ------- 9. 206.383  ( Ekim ayı itibariyle 3.578.885 
TL toplam harcama yapılmıştır. 
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9 İşsizlik Sigortası Fonu Aylık Bülteni, Aralık 2010

IV.1-AÇLIK VE YOKSULLUK 
SINIRI : (Aralık 2010 TÜRK-
İŞ)

Açlık Sınırı     :    868 TL
Yoksulluk Sınırı :  2. 827 TL

TÜİK’e göre işçinin sadece 
kendisinin aylık net harcama-
sı 900 TL

Mutfak enflasyonunda yıllık 
artış %11,97

V-İŞSİZLİK SİGORTASI FONU

(Çıkarılan torba kanunla kısa 
çalışma ödeneğinin miktarı 
%50 oranında artırıldı, ödeme 
süresi de 6 aya çıkarıldı)

İşsizlik sigortası, 4447 sayı-
lı kanunla kurulmuş olup, kuru-
luş amacı, çalışmakta iken işini 
kaybeden (işsiz kalan)  sigorta-

lı işsizlere  işsizlik ödeneği öde-
mek, ödenek aldıkları süre içe-
risinde hastalık ve analık sigor-
tası primlerini yatırmak, işsiz 
kalanlara yeni bir iş bulmak, 
meslek geliştirme ve yetiştirme 
eğitimi sağlamak, 4857 sayılı İş 
Kanununun 33. maddesi gereği  
ücret garanti fonundan ödeme-
ler yapmak, aynı kanunun  65. 
maddesine göre kısa çalışma 
ödeneği yardımlarında bulun-
maktır. 

Sigortalı işsizin, işsiz-
lik ödeneği, sağlık sigortası, 
danışmanlık-işe yerleştirme ve 
meslek eğitçim hizmetlerinden 
yararlanabilmesi için; hizmet 
akdinin sona ermesinden önce-
ki 3 yıl içinde en az 600 gün 
pirim ödeyerek, son 120 günü 
kesintisiz ç alışmış, kendi istek 
ve kusuru dışında işini kaybet-

miş olması gerekmektedir.
Yararlanmak için, sigor-

talı işsizlerin hizmet akdinin 
sona erdiği  tarihten itibaren 
30 gün içerisinde İşten Ayrılma 
Bildirgesi ile birlikte İŞKUR üni-
telerine başvurması durumun-
da, 

En az 600 gün çalışmış sigor-
talılar 180 gün, 900 gün çalış-
mış sigortalılar 240 gün, 1080 
gün ç alışmış sigortalılar 300 
gün süre ile, İşsizlik Sigortası 
hizmetlerinden yararlanabilir-
ler.

İlk işsizlik ödeneği başvuru-
yu izleyen ayın  sonunda öden-
mektedir. 30 günlük süre yasal 
başvuru süresi olup, bu süreden 
sonra başvurulması halinde, geç 
kalınmış süre hak sahipliği süre-
sinden düşülmektedir.

V.I- İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN GELİRLERİ
Sigortalının pirime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan %2 işveren, %1 sigortalı kesintile-

ri ve %1 Devlet payı ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar, işverenler-
den alınan gecikme zammı ve faizler Fonun gelirlerini oluşturmaktadır.

Aralık  2010 itibariyle Fonun mali görünümü şöyledir9;

Toplam Gelir 59.727.480.152 TL
Dağıtılan  tutar 14.247.971.765TL
Toplam Fon varlığı 45.479.508.387 TL
Dağıtılan kişi sayısı(Kasım 2010) 165 900  kişi/Kasım 
Dağıtılan Miktar           (Kasım 2010)    61 248 315 TL/Kasım 

Not :Not : İşsizlik Sigortası Fonu giderlerinin 7 976.189.300 TL’si GAP kapsamında Hazine 

Müsteşarlığı hesaplarına aktarıl-
mıştır. ( Ağustos ayı itibariyle. Eylül 
ayından itibaren  bültende bu bil-
giye yer verilmemiş)

Fon Gelirlerinin % 95,38’i   kamu 
borçlanmasında kullanılmaktadır.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ARALIK 2010 10

(SSK,Emekli Sandığı, Bağ-Kur Toplamı)

SGK’nın kapsadığı nüfus (özel sandıklarla beraber)     : 60.266.455
Kapsamdakilerin Nüfusa Oranı      : %83
Kapsamdışı Nüfus Oranı                                          : %17 
Toplam Bağımlı Sayısı                : 34.757.413

4/a’lı kapsam       : 10.497.876

Zorunlu Sigortalı : 9.959.685 (%96.1)
İsteğe Bağlı : 26.350  (%0.5)
Çırak : 315.691  (%3.1)
Yurt dışı topluluk : 24.792 (%0.3)
Tarım Sigortalısı : 171.358 (%1.6)
Kapsadığı Nüfus : 36.104.299

Aktif/Pasif Oranı : 2.06

4/b’li kapsam (1479+2926) : 3.300.301

1479 Bağımsız Çalışanlar : 2.210.754  (%67.1)
2926 Bağımsız Çalışanlar : 1.089.547 (%32.9)
Muhtar Sigortalı :  14.364 (%0.4)
İsteğe Bağlı :  388.080  (%11.9)

Aktif/Pasif  Oranı : 1.66

4/c’li kapsam   :  2.23.442

Aktif/Pasif Oranı                 : 1.35

Toplam Emekli Sayısı (SGK) (dosya bazında) : 8. 759.417                                      
(kişi bazında )     : 9. 447.424

SGK nın 2010 Ocak- Ağustos ayları yılı prim gelirleri ve maaş ödemeleri

Prim Geliri    : 53.354,1 milyon TL
Emekli aylığı ödemeleri : 65.766 milyon TL : 36.879,74 milyon TL
Emekli aylığı ödemeleri : 45.523,74 milyon TL

10 SGK Web sitesi istatistiklerinden alınmıştır.
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Hükümetin asgari ücret için 
yüzde 4.7+5.1’lik zam tek-

lifi oy çokluğuyla kabul edildi. 
Yeni yılda asgari ücret 630 li-
ra olacak. 01.01.2011’den ge-
çerli olacak asgari ücret , Asgari 
Ücreti Tespit Komisyonu’nda oy 
çokluğuyla kararlaştırıldı. Türk-
İş temsilcisi son oturumdan çe-
kildi ve yeni Asgari ücrete Türk-
iş muhalefet şerhi koydu.
 İşte 2011 Asgari Ücret  

detayları...
Asgari Ücret Tespit Komisyo-

nu gelecek yıl geçerli olacak as-
gari ücreti tespit etti. Buna göre, 
asgari ücret 16 yaşından büyük-
ler için 1 Ocak 2011”den itiba-
ren brüt 796.50, net 629.96 lira 
olarak belirlendi. 

Asgari ücret yılın ikinci yarı-
sında ise 16 yaşından büyükler 
için brüt 837 lira, net 655.57 li-
ra olarak uygulanacak. Asga-
ri ücret 16 yaşını doldurmamış 
işçiler için ise yılın ilk yarısın-
da brüt 679.50, net 546.20 li-
ra olarak belirlendi. Yılın ikin-
ci yarısında ise 16 yaşını dol-
durmamış işçiler için asgari üc-
ret brüt 715.50, net 571.97 lira 
olarak uygulanacak.

Hükümet toplantıda asgari 
ücrete gelecek yılın ilk 6 ayında 
yüzde 4.7, ikinci 6 ayında yüz-
de 4.1 zam önerdi. İşçi kesimi 
kabul etmedi, pazarlıklar sürdü.

Hükümet daha sonra tekli-
fini yüzde 4.7+5.1’e yükselt-
ti. Bu teklifi TİSK kabul etti an-
cak Türk-İş reddetti. Yeni asgari 
ücret, hükümet ve işveren kesi-
mi tarafından oy çokluğu ile ka-
bul edildi.

Asgari ücret, 1 Ocak 
2011’den itibaren 16 yaşından 
büyükler için net 629.96 lira 
olarak belirlendi.

Asgari ücret, çalışanların ai-
lesiyle birlikte günün ekonomik 
ve sosyal koşullarına göre in-
sanca yaşamasını mümkün kı-

lacak, insanlık onuruyla bağ-
daşacak bir ücret olarak tanım-
lanmaktadır. Oysa asgari ücret 
01.01 2011 den geçerli olarak 
yılın ilk yarısı için 630 lira ola-
rak belirlenmiştir.  Asgari ücret-
li çalışanlar, ağır geçim koşulla-
rı altında yetersiz olan bu tutar-
la yaşama tutunmak mücadele-
si vermektedir. Bugün için çalı-
şanların yaklaşık yüzde 43’ünün 
ücretinin asgari ücret seviyesin-
de olduğu bilinmektedir.

Oysa Anayasanın “ücrette 
adaletin sağlanması” başlıklı 55 
inci maddesinde, asgari ücre-
tin tespitinde çalışanların ge-
çim şartlarının göz önünde bu-
lundurulacağı öngörülmektedir. 
Ancak çoğu zaman asgari üc-
ret belirlenirken çalışanların de-
ğil “işverenlerin durumu” dikka-
te alınmakta ve talepleri belirle-
yici olmaktadır.    

 Asgari Ücret Tespit Komis-
yonu tarafından görevlendirilen 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜ-
İK), tek bir işçinin toplam aylık 
harcamasının 2010 Aralık ayı 
itibariyle 900,09 lira olması ge-
rektiğini hesaplamıştır. Yapılan 
bu hesaplamada “çalışanın aile-
si” dikkate alınmamıştır. 

Kuşkusuz yeni asgari ücret 
başlangıç olarak bu düzey te-
mel alınarak belirlenmeli ve bu 
tutarın üzerine 2011 enflasyon 

hedefi ile refah payı eklenme-
liydi. Bilimsel veriler esas alına-
rak objektif olarak hesaplanan 
ve pazarlık konusu yapılmama-
sı gereken bu tutar, işçinin eline 
net geçmelidir.      

Bu konuda Türk-iş’in çalış-
ması dört kişilik bir ailenin sağ-
lıklı, dengeli ve yeterli beslene-
bilmesi için yapılması gereken 
gıda harcaması tutarı (açlık sını-
rı) ile birlikte giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), ulaşım, eği-
tim, sağlık ve benzeri ihtiyaç-
lar için yapılması zorunlu di-
ğer harcamaların toplam tutarı-
nı (yoksulluk sınırı) ortaya koy-
maktadır. Tek bir işçi için he-
saplanan tutar, TÜİK’in asgari 
ücret için yaptığı çalışması ile 
benzer bir sonuç vermektedir.  

Dört kişilik ailenin insan onu-
runa yaraşır bir geçim düzeyi 
sağlayabilmek için yapması gere-
ken günlük harcama bugün yak-
laşık 94 liradır ve geçerli asgari 
ücretin neredeyse 5 katıdır. Diğer 
bir ifadeyle, asgari ücretlinin bir 
aylığıyla bir haftalık “insan onu-
runa yaraşır” yaşam sürdürebil-
mek mümkün olmaktadır.    

Ailenin sadece mutfak har-
caması için yapması gereken 
harcama tutarı geçen yıla göre 
73,17 lira artış göstermiştir. Top-
lam harcama tutarı ise son bir 
yılda 238,34 lira artmıştır. 

Asgari Ücret Açıklandı

 Tablo 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

Aralık 
2008

Aralık
2009

Kasım
2010

Aralık
2010

Yetişkin İşçi 205,28 218,48 236,42 238,10
Yetişkin Kadın 170,31 184,04 200,27 201,90
15–19 Yaş Grubu 
Çocuk

216,40 233,25 253,25 255,00

4–6 Yaş Grubu 
Çocuk

147,67 158,86 171,93 172,80

Açlık Sınırı 739,67 794,63 861,86 867,80

Yoksulluk Sınırı 2.409,35 2.588,36 2.807,36 2.826,70
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Gazi bir gün Gökçen’le, çiftliğinde dolaşıp hava alır-
ken oldukça yaşlı bir kadına rastladı. 

Atatürk attan inerek bu ihtiyar kadının yanına yak-
laştı.

- Merhaba nine.
Kadın Ata’nın yüzüne bakarak hafif bir sesle
- Merhaba! dedi.
- Nereden gelip nereye gidiyorsun?
Kadın şöyle bir duralayıp,
- Neden soruyon ki, dedi. Buraların saabısı mısın? 

Yoksa bekçisi mi?
Paşa gülümsedi.
- Ne sahibiyim ne de bekçisiyim nine. 

Bu topraklar Türk milletinin malıdır.  
Buranın bekçisi de Türk milletinin kendisidir. Şimdi nere-
den gelip nereye gittiğini söyleyecek misin? Kadın başı-
nı salladı.

 - Tabii söyleyeceğim, ben Sincan’ın köylerindenim 
bey, otun güç bittiği, atın geç yetişdiği, kavruk köylerin-
den birindeyim. Bizim mıhtar bana bilet aldı trene bin-
dirdi, kodum Angara’ya geldim. 

- Muhtar niçin Ankara’ya gönderdi seni?
- Gazi Paşamızı görmem için. Başını pek ağrıttım da... 

Benim iki oğlum gavur harbinde şehit düştü. Memleketi 
gavurdan kurtaran kişiyi bir kez görmeden ölmeyeyim 
diye hep dua ettim durdum. Rüyalarıma girdi Gazi Paşa. 
Bende gün demeyip mıhtara anatınca, o da bana bilet 

alıverip saldı Angaraya, giceleyin geldimdi. Yolu neyi 
de bilemediğimden işte ağşamdan belli böyle kendi-

mi ordan oraya vurup duruyom bey. Dedi.
- Senin Gazi Paşa’dan başka bir isteğin var mı? 

Kadını birden yüzü sertleşti.
- Tövbe de bey, tövbe de! Daha ne iste-

yebilirim ki... O bizim Vatanımızı gurtar-
dı. Bizi düşmanın elinden kurtardı. 

Şehitlerimizin mezarlarını onlara çiğnetmedi daha ne 
isteyebilirim ondan?

 Onun sayesinde şimdi istediğimiz gibi yaşıyoruz. 
Şunun bunun gavur dölünün köpeği olmaktan onun 
sayesinde kurtulmadık mı? Buralara bir defa yüzünü gör-
mek, ona sağol paşam! Demek için düştüm. Onu gör-
meden ölürsem gözlerim açık gidecek. Sen efendi bir 
adama benziyon, bana bir yardım ediver de Gazi Paşayı 
bulacağım yeri deyiver. Atatürk’ün gözleri dolu dolu 
olmuştu, çok duygulandığı her halinden belliydi. 

Bana dönerek,
- Görüyorsun ya Gökçen, işte bu bizim insanımızdır... 

Benim köylüm, benim vefalı Türk anamdır bu.
Attan indim. Yaşlı kadının elini tuttum anacığım 

dedim, sen gökte aradığını yerde buldun, rüyalarını 
süsleyen, seni buralara kadar koşturan Gazi Paşa yani 
Atatürk işte karşında duruyor. 

Köylü kadın bu sözleri duyunca şaşkına döndü. 
Elindeki değneği yere fırlatıp, Atatürk’ün ellerine sarıldı. 
Görülecek bir manzaraydı bu.

İkisi de ağlıyordu. İki Türk insanı biri kurtarıcı, biri 
kurtarılan, ana oğul gibi sarmaş dolaş ağlıyorlardı. Yaşlı 
kadın belki on defa öptü atanın ellerini. Ata da onun 
ellerini öptü. Sonra heybesinden küçük bir paket 
çıkarttı. Daha doğrusu beze sarılmış bir köy peyni-
ri. Bunu Atatürk’e uzattı;

 Tek ineğimim sütünden kendi ellerimle yap-
tım Gazi Paşa, bunu sana hediye getirdim. 
Seversen gene yapıp getiririm. Paşa hemen 
orada bezi açıp peyniri yedi. Çok beğendiği-
ni söyledi. Sonra birlikte köşke kadar gittiler.

Oradakilere şu emri verdi. 
‘Bu anamızı alın burada iki gün konuk 

edin. Sonra köyüne götürün. Giderken 
de kendisine üç inek verin benim 
armağanım olsun.’ 

ATATÜRK GAZİ ÇİFTLİĞİ’NDE



Türkiye 2010 yazının en 
önemli ikinci spor olayı-

na Dünya Basketbol şampiyo-
nasına ev sahipliği yaptı. İlk 
kez 1950 yılında Arjantin’in 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
Dünya Basketbol Şampiyonası 
bugüne kadar onbeş kez ger-
çekleştirildi. Türkiye 2002 ve 
2006 yıllarında olmak üzere bu 
önemli organizasyonda iki kez 

yer aldı. 2002 yılında şampiyo-
nayı 9. sırada tamamlayan bas-
ketbol milli takımımız, 2006 
yılında Japonya’da gerçekleşti-
rilen şampiyonada 6. sırada yer 
alarak önemli bir başarıya imza 
atmıştı.

28 Ağustos-12 Eylül 2010 
tarihleri arasında; İspanya, 
Ankara, İzmir ve Kayseri’de 
düzenlenen şampiyonada 5 

kıtadan 24 Ülkenin milli takımı 
mücadele etti. 

Turnuvaya C Grubunda 
başlayan ve grupu 5’te 5’le 
tamamlayan 12 Dev Adam, 2. 
Turda Fransa’yı, çeyrek final-
de Slovenya’yı, yarı finalde de 
Sırbistan’ı yenerek büyük bir 
başarıya imza attı. Final maçın-
da ABD’ye yenilerek turnuva-
yı ikinci olarak tamamladı ve 
gümüş madalyanın sahibi oldu. 

12 Dev adam, Dünya 2.’liği 
sonrası salonu dolduran taraf-
tarlarca uzun süre ayakta alkış-
landı. Tribünleri selamlayan 
oyuncularımız, ikincilik kürsü-
süne omuzlarına Türk Bayrağını 
alarak çıktı ve gümüş madalya-
nın sevincini, salondaki binler-
ce seyirciyle paylaştı.

Yüreğinize sağlık, Teşekkürler 
12 Dev adam.

Yaşattıklarınız için,tarihe 
geçerken göğsümüzü kabarttığı-
nız için. Hepimiz sizinle gurur 
duyduk ve duyuyoruz.

2010-FIBA Dünya Basketbol 
Şampiyonası’nda ABD ile final oynayan 
Ay-Yıldızlı basketbolcularımız, turnuva 
boyunca sergiledikleri performansla 
sadece ülkemizin değil, dünyanın da 
takdirini kazandı. Tarihinde ilk kez bir 
dünya kupasında final maçına çıkan 12 
Dev Adam, halkımıza bugüne kadarki en 
büyük sevinçlerinden birini yaşattı.
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BASS Genel Merkezi
Sümer 2 Sok. No: 29 Kat: 3-4-5 Kızılay-Ankara
Tel:0312 232 50 09 (3 Hat) Faks: 0312 231 67 30
Bass İnternet Adresi: www.bass-sen.org.tr • E-posta: bass-w@tr.net

BASS Ege Bölgesi Şubesi
1460 Sok. No: 58 Alsancak-İzmir
Tel: 0232 463 25 67 • Faks: 0232 463 25 68 • E-posta: egebolgesisubesi@bass-sen.org.tr

BASS Marmara Şubesi
Büyükdere Cad. Saadet Apt. 65/6 Mecidiyeköy-İstanbul
Tel: 0212 356 53 81 • Faks: 0212 356 53 82 • E-posta: marmara-subesi@bass-sen.org.tr

BASS Ankara ve İç Anadolu Şubesi
Bestekar Sok. No: 21/11 Kavaklıdere-Ankara
Tel: 0312 418 82 14 • Faks: 0312 418 82 13 • E-posta: ankara-icanadolusubesi@bass-sen.org.tr

BASS Marmara ve Akdeniz Bölge Şubesi
Kükürtlü Cad. Sinop Apt. 20/2 Osmangazi-Bursa
Tel: 0224 233 44 42 • Faks: 0224 233 44 43 • E-posta: marmara-akdenizsubesi@bass-sen.org.tr

BASS Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Şubesi
Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi 62013 Sok. No:5 Kat:3 Daire:6 Demir Apt. Seyhan-Adana
Tel: 0322 454 38 91  • Faks: 0322 454 38 92
E-posta: cukurova-guneydoguanadolusubesi@bass-sen.org.tr

BASS Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge Şubesi
İskenderpaşa Mah. Dervişoğlu Sok. Bayraktarlar İş Merkezi Kat: 5 Daire: 92 Trabzon
Tel: 0462 326 39 32 • Faks: 0462 326 53 46
E-posta: karadeniz-doguanadolusubesi@bass-sen.org.tr

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS),
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)

ve Union Network International (UNI)
(Uluslararası Sendika Ağı) üyesidir.

BASS GENEL YÖNETİM KURULU
TURGUT YILMAZ
(Genel Başkan)
EROL DEMİR

(Genel Sekreter)
MUSTAFA EREN

(Genel Mali Sekreter)
SALİH KALFA

(Genel Eğitim Sekreteri)
GÖKHAN EYGÜN

(Genel Örgütlenme Sekreteri)



AMAÇ VE HEDEFLER
BASS sendikası çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini koruma, 
geliştirme amacını taşır.

Bu amacın gerçekleştirilmesinde Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, Atatürk 
ilkelerini, demokratik rejimi ön planda tutar.

BASS Sendikası’nın görevi;
Üyelerinin yaptıkları işe uygun, çağdaş yaşama imkan verecek bir ücret almalarını sağlamak,

Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal şartları geliştirmek,

Milli gelirden ve çalışılan işyerinden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını sağlamak,

Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeyen huzurlu ve 
güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,

Eğitim seminerleri ile çalışma yaşamındaki gelişmelerin                                  
yanı sıra ülke sorunları konusunda da üyeleri 
bilgilendirmek,

Üyeler arasındaki birliği, bütünlüğü 
dayanışmayı, sevgi ve saygıyı daha üst 
düzeye çıkarmak için çeşitli etkinlikler 
düzenlemektir.

BASS Sendikası, Türk sendikacılık 
ülkü ve yasalarına bağlı kalarak; 
üyelerinin sosyal adalet, sosyal 
güvenlik ve insan hakları ile ilgili 
gayeler uğruna yapacakları tüm 
çalışmalar ile verecekleri her 
mücadeleyi desteklemeyi görev 
sayar.




