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LASTİK-İŞ SENDİKASI 26. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU
(2007-2011)
ÖNSÖZ

2007 yılında başlayan dört yıllık genel kurul dönemini tamamlamış bulunuyoruz. Bu süre gerek
ülkemizde gerekse dünyada çok önemli ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmelerin yaşandığı bir
dönem oldu. Kısaca özetleyecek olursak; 2007-2011 yılları arasında; ABD’nin dünya üzerindeki
egemenliğini pekiştirmek amacıyla doğrudan işgaller dahil çeşitli uygulamaları gündeme getirdiği; ilk
kez bir zencinin ABD Başkanı olduğu; 2008’den başlayarak son elli yılın en büyük küresel ekonomik
krizinin dünyayı kasıp kavurduğu; Ortadoğu’da baskıcı diktatörlüklerin ve Birleşik Devletler
Topluluğunda Sovyetler’den kalan bazı devletlerin “domino etkisi” adı verilen bir gelişmeyle arka
arkaya yönetim değişiklikleri geçirdiği; Japonya’da yaşanan depremin dünyanın ne kadar büyük bir
nükleer yıkım tehlikesiyle karşı karşı bulunduğunu ortaya çıkardığı bir dünyada yaşadık.
Ülkemizde ise toplumsal dönüşüm sancılarının iyice hissedilmeye başlandığı; devletin yasama,
yürütme ve yargı organları arasındaki çelişkilerin iyice su yüzüne çıktığı; iki genel seçimle bir yerel
yönetim seçim ve bir halk oylamasının gerçekleştiği; temel hak ve özgürlükler ile çalışma ilişkileri
alanında 12 Eylül’ün yasakçı düzeninin sürdürüldüğü; sendikalardaki etkisizleşme ve üye kaybı
eğilimlerinin varlığını koruduğu, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının kullanılamaz hale geldiği,
kayıt dışı çalışmanın tüm çarpık sonuçlarıyla birlikte varlığını devam ettirdiği, iş güvencesiyle
kazanılmış haklara yönelik saldırıların gündeme geldiği, Türkiye’nin gelir dağılımı en bozuk
ülkelerinden birisi olarak dünyada yerini aldığı bir dönemi geride bıraktık.
Bu denli olumsuzluklar içinde sendikamızı bir yandan geleceğe hazırlamaya, bir yandan da geçmişten
gelen olumsuz tortulardan kurtarmaya çalıştık. Bu çabalarımız sonucunda, sendikamız, daha önce
içine düştüğü kötü koşulları hızla aşarak, 2007-2011 dönemini kendi içinde tutarlı ve örgütsel yapısını
giderek sağlamlaştıran bir süreci yaşayarak tamamladı.
Ancak her yeniden yapılanma dönemi gibi bu süreçte sorunsuz geçmedi. Sendikamızın gelişme
çizgisini engellemek isteyen ve sendikal mücadeleyi kendi kişisel ihtirasları için bir atlama taşı olarak
kullanmaya çalışan eğilimler ortaya çıktı; ama tutunamadı. Bugünden baktığımızda sendikamızı ileriye
taşıyacak temellerin atılması, örgütsel birlik ve bütünlüğümüzün güçlendirilmesi, üye sayımızın
korunup arttırılması ve sendikal mücadelenin elde edilmiş haklarımızı koruyacak şekilde geliştirilmesi
yönünde olumlu gelişmeler sağladığımız bütün açıklığıyla ortadadır.
Bu dönem içinde sendikamız toplu sözleşmelerde, işverenlerce gündeme getirilen ve iş yasasının
çalışma güvencelerini yok edecek şekilde esnekleştirilen hükümlerini toplu sözleşmelere yerleştirme
taleplerine karşı direnmeyi başarmıştır. Türkiye’de neredeyse hiçbir sendikanın duramadığı çizgide
kararlılık gösteren sendikamız, kazanılmış haklarımızı koruyarak geleceğe ulaşma konusunda olduğu
kadar; geçmişine yakışır bir sendikal mücadeleyi sürdürme konusunda da örnek bir tutum takınmış
bulunmaktadır.
Lastik-İş Sendikası bu genel kurul dönemini kapsayan 2007-2011 yılları arasında demokratik meşruluk
taşıyan her mücadele için alanlara çıkmayı da bilmiştir. Sendikamız 1 Mayıs’ın emek ve dayanışma
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günü olarak kabul edilmesine ve Taksim’de kutlanmasına yönelik mücadelenin kararlı bir savunucusu
olmuştur. Örgütlendiği için işten çıkarılan sendika üyelerinin direnişlerine, iş kolu ve konfederasyon
farkı gözetmeksizin, en aktif şekilde katılmıştır. Kıdem tazminatına ve sosyal güvenlik haklarımıza karşı
yapılan saldırılara karşı aktif bir mücadele sürdürmüş son olarak “Torba Yasa” adıyla bilinen yasaya
karşı Konfederasyonumuz DİSK tarafından sürülen mücadelede öncü güçlerden birisi olarak yerini
almıştır. Kısaca, sendikamız bu genel kurul döneminde sürdürdüğü sendikal mücadele ve ortaya
koyduğu yaklaşım ve politikalarla dinamik ve güçlü bir işçi örgütü olduğunu kanıtlamıştır.
Bu genel kurul dönemi içinde tüm dünyayı etkisi altına alan bir ekonomik kriz yaşandı. Bu kriz 2008
yılında ABD emlak ve otomotiv piyasalarından başladı ve bütün dünyaya hızla yayıldı. Bazı
araştırmalara göre bu krizde elli milyona yakın insan işsiz kaldı. Türkiye’de 2008 ve 2009 yılları içinde
krizin etkisiyle yaklaşık 1,5 milyon çalışan işini kaybetti. Türkiye 2001’de yaşadığı çöküşün etkisini
atlatamadan küresel krize yakalandı. Sendikalarda büyük üye kayıpları oldu. Kazanılmış haklarda
gerilemeler yaşandı. Kriz gerekçe gösterilerek çalışanların güvenceleri ve temel hakları geriletildi.
Sendikamız Lastik-İş tüm dünyayı etkileyen bu olağanüstü kriz döneminde de gerek krize karşı
oluşturduğu politikalar gerekse toplu sözleşmelerde sürdürdüğü mücadele çizgisiyle, kazanılmış
haklarımızda gerileme yaşanmadan ve üyelerimizin çok büyük bölümünün işlerinin devamını
sağlayarak bu dönemi geride bıraktı. Ancak yine de sorunlar küresel krize bağlı olarak günümüzde de
devam etmekte önümüzde küresel kriz sonrasındaki yeniden yapılanma politikalarına bağlı olarak
gündeme gelen çok önemli sorunlar durmaktadır.
Bir kez daha önemle vurgulamak istiyorum ki; Lastik-İş iç yapısındaki sorunları aşabilmek ve maddi
yapısını güçlendirebilmek için attığı adımlarda da önemli başarılar elde etmiştir. Örgütlü olan
işyerlerinde üyelerle ilişkilerin sendikal demokrasi ilkesi çerçevesinde gelişmesi sağlanırken, yeni
işyerlerinin örgütlenmesi başarılabilmiştir. Sendikal çalışmanın gerçekleştirilmesi için zorunlu olan
çalışma mekânları, başlangıçta her birimiz için hayal niteliğindeki adımların atılmasıyla başarıya
ulaşmış ve sendikamıza yeni şube binaları kazandırıldığı gibi, Rıza Kuas’ın adının verildiği bir genel
merkez binası da sıfırdan inşa edilmiştir. Bugün sendikamız Kocaeli’nde, İstanbul’da, Adapzarı’nda,
Gebze’de, İzmir’de ve Çerkezköy’de kendisine ait şube binalarında sendikal mücadelesini
sürdürmektedir. Son olarak ise Kocaeli’nde tüm üyelerimizin yararlanabileceği ve sosyal faaliyetler ile
eğitim çalışmaları için kullanılabilecek çok amaçlı bir tesisi de sendikamıza kazandırmış bulunuyoruz.
Önümüzdeki dönem ekonomik ve sosyal alanda kazanılmış haklarımızı ortadan kaldırmak amacıyla
karşımıza çıkarılacak engellerle mücadele içinde geçecektir. Ücretlerin düşük tutulması, sendikal
örgütlenmenin etki alanının daraltılması, uygulanan programın temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla
yaygın işsizliğin sürmesi, kayıt dışının devam etmesi ve gelir dağılımındaki bozukluğun daha da
derinleşerek varlığını sürdürmesi, sermayenin ve devletin politikalarının esası olacaktır. Bu politikalar
ister istemez demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlanmasını ve haklarımız üzerindeki yasakların
sürdürülmesini zorunlu kılmaktadır.
Bizleri 2011 yılı ve sonrasında da zor bir dönem beklemektedir. Daha önce de belirttiğim gibi küresel
kriz etkisini günümüzde de sürdürmektedir. Dünya çapında yeniden yapılanan sermaye tüm gelişme
politikalarını emeği daha ucuza çalıştırarak istismar etme üzerinden oluşturmaktadır. Ülkemizde taşıt
lastiği sektöründe uygulanan koruma oranlarının 2011 yılı başlarken neredeyse sıfırlanması, bu
durumun bizim açımızdan doğurabileceği olumsuz sonuçlara bir örnek olarak gerçekleşmiş
bulunmaktadır. Avrupa Birliği’ndeki çok sayıda ülke başta olmak üzere, dünyada emekçilerin
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kazanılmış haklarını yok ederek krizden çıkmaya çalışan örnekler yaygınlaşmıştır. Ortadoğu ve Kuzey
Afrika 2010 yılının sonu ile 2011 yılının başlarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak olağanüstü sıcak
bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Yanı başımızdaki bu olayların ülkemiz üzerindeki etkilerinin kısa ve
orta gelecekte her türlü soruna yol açacak şekilde gelişme olasılığı söz konusudur. Yukarıda da
belirtmeye çalıştığım gibi tüm değişim isteklerine karşılık sendikal alanda ve toplu sözleşme düzeni
açısından ülkemizdeki anti demokratik yapı varlığını sürdürmektedir.
Bütün bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde sendikal politikaların büyük bir dikkatle, bilinçli bir
şekilde ve çok yönlü olarak belirlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. İnanıyorum ki, tüm
üyelerimiz ve yönetim birimleriyle sendikamız, bu zorlukların üstesinden gelecek bir mücadele çizgisi
oluşturarak varlığını sürdürecektir. 26. Olağan Genel Kurulumuz önümüzdeki sorunlar karşısında
bizler için yol gösterici bir çerçeve sunacaktır.
Sizlere, kendimize ve örgütsel birikimimize olan güvenle 26. Olağan Genel Kurulumuzun, var olan
birlik ve bütünlüğümüzü daha da geliştireceğine ve sendikal mücadelemizi yükseltmek için büyük
katkılar yapacağına inanıyor; tüm üyelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Abdullah KARACAN
Genel Başkan
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SUNUŞ
Sendikamızın 25. Olağan Genel Kurulu’nun yapıldığı 2007 yılından bu yana dünyada ve ülkemizde çok
önemli değişimler ve gelişmeler oldu. Bu dönemin ilk akla gelen ve etkileri günümüze kadar uzanan
en önemli olayı 2008 yılı ortalarında başlayan küresel ekonomik krizdi. Bu kriz kapitalizmin tarihi
boyunca yaşadığı genel bunalımlara benzer koşullar yarattı.
Aynı dönem içinde dünyanın birçok ülkesinde toplumsal çalkantılar baş gösterdi. Ortadoğu’da ise
gelişmeler daha büyük bir hız kazandı. ABD’nin ülkeleri doğrudan işgal yöntemiyle sürdürdüğü
egemenlik bölgede yeni sorunlara yol açmış gibi görünüyor. Cezayir’den Tunus’a, Ürdün’den Mısır’a
kadar tüm Ortadoğu ülkeleri siyasal ve sosyal yapılarını yeniden oluşturabilmek için isyan ve
ayaklanma dahil her türlü arayışa girmiş bulunuyor.
Bu koşullar içinde Türkiye 30 yılı yakın bir süredir kurumlaştırılmış bulunan yapısını sürdürmekte
zorlanıyor. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle temelleri atılan ve emeğin sömürüsüne dayalı olarak
sürdürülen toplumsal sistem ortaya çıkardığı bütün olumsuz sonuçlara karşın varlığını devam
ettiriyor. 2008 yılında başlayan ve 2009’un tümünü kapsayan küresel ekonomik kriz Türkiye’de de
önemli sonuçlar yaratmış bulunuyor. Var oluşunun ucuz emek istihdamı politikasına borçlu olan
mevcut sistem bir türlü krizden kurtulamıyor.
Bu dengesiz ve sürekli bunalım doğuran toplumsal ortam temel hak ve özgürlükler baskı altına
alınarak ve sendikal hakların kullanılması engellenerek sürdürülmeye çalışılıyor. Türkiye’de bugün
hala 1983 yılında 12 Eylül generalleri tarafından çıkarılmış olan Sendikalar Yasası ile Toplu İş
Sözleşmesi Yasası yürürlükte bulunuyor. Güvencesiz çalışmayı, güvence altına alan kayıt dışılığı
özendiren, çalışanların mevcut haklarından geri gidişi doğuran yeni iş yasası daha da esnek
hükümlerle donatılarak yürürlükte tutuluyor.
Bu ortam içinde Türkiye’ye bakıldığında, görülen, ekonomik ve toplumsal açıdan bir
çözümsüzlüğün yaşandığı ve bu çözümsüzlüğü aşacak yaklaşımların üretilemediği gerçeğidir.
Ülkemizde uluslararası alanda gelişen bu tür düşünce akımları ve ekonomik yaklaşımlar
benimsetilmeye çalışılırken, bu benimsetme 12 Eylül darbesiyle oluşturulan yasal ve kurumsal
yapıların önemini, etkilerini ve varlıklarını sürdürdüğü koşullarda gerçekleştirilmektedir. Bunun
anlamı liberal ve serbest piyasacı yaklaşımın siyasal yapıda teorik olarak öngördüğü bireyci
özgürlüklerin bile ülkemizde söz konusu olamamasıdır. Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaşanan
tıkanmalar ve gecikmeler bu durumun en açık örneğini oluşturmaktadır. Ülkemizdeki bu özellikler
karşımıza, hem dünyanın hala en yüksek enflasyonlu ülkelerinden birini, hem de gelir dağılımı
dengesizliği ile sosyal yapısı neredeyse çökme aşamasına varacak denli bozulan bir Türkiye’yi
çıkarmaktadır.
Türkiye 24 Ocak 1980’le başlayan bir değişimi ekonomik ve siyasal alanlar başta olmak üzere
tüm boyutlarıyla yaşamaktadır. Uzun yıllardır ekonomik kalkınmanın finansmanını emek gelirlerinden
sermayeye gelir aktarımı politikası ile gerçekleştiren bir politika gündemdedir. Aynı dönem boyunca
Türkiye 12 Eylül 1980 askeri yönetiminin, toplumu sindirmeye yönelik uygulamaları altında
susturulmuştur. Böylece ülkenin dünya içindeki yeri ve ilişkileri açısından yaratıcı ve yeni yaklaşımlar
geliştirilmesine izin verilmemiştir. Baskıcı bir ortam içinde hiçbir gelişme gerektiği gibi
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tartışılamamıştır. Sonuç olarak toplum ekonomik ve toplumsal açıdan bir alternatifsizliğe, uluslararası
medyanın belirlediği çerçeveler içinde düşünmeye ve çözümsüzlüğe adeta mahkûm edilmiştir.
Ülkemizde zaman zaman seçimler yapılmakta ve iktidar değişiklikleri olmaktadır. Üstelik bu
değişiklikler bazen çok radikal sonuçlar da doğurmaktadır. Örneğin 3 Kasım 2002 seçimlerinde
Meclisteki mevcut siyasi partilerin çok büyük bölümü tasfiye edilmiştir. Böylece halk kendi çıkarlarına
yabancılaşmış siyasal yapıların Mecliste temsil edilmesine açıkça dur demiştir. Halkın demokrasi,
özgürlük, iş ve aş isteği bu değişimin ana nedeni olmuştur. 2002 seçimleriyle henüz 1,5 yıllık bir parti
olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmiştir. Beş yıllık bir iktidar döneminden sonra 2007 yılında
yapılan genel seçimlerle de ikinci kez iktidar olmuştur. 2011 yılının Haziranında yapılacak genel
seçimlerde de üçüncü kez iktidara gelme olasılığı da yüksektir.
AKP’nin yönetimde kaldığı yaklaşık on yıllık sürede karşımızda emekçilerin hak ve çıkarlarıyla hiçbir
ilgisi olmadığını defalarca kanıtlayan ve bunalımdan çıkış yolunu geniş kitlelerin yapacağı özveriler
aracılığıyla emekçilerin omuzlarına yıkmaya çalışan bir iktidar yapısı çıkmıştır. Mevcut partilerin 12
Eylül 1980 darbesiyle yerleştirilen baskıcı koşulları sürdürmekten başka bir işlevinin olmadığı ortamda
AKP sivil ve özgürlükçü bir görünüm sunarak iktidarını sürekli hale getirebilmektedir. Ekonomik
politikalar açısından giderek daha doğrudan bir şekilde sermayenin temsilcisi kimliğine kavuşan bu
siyasal parti, siyasal ve sosyal alanlarda tutarsız ve spekülatif bir “özgürlükçü” çizgi izleyerek geniş
kitlelerde yanılsama yaratabilmektedir.
Oysa ülkemizde bugün inanca yaşama düzeyini geniş kitleler için daha aşağılarda aranacağı hiçbir çıta
kalmamıştır. Açlık sınırının altında iki milyondan fazla yoksulluk sınırının altında ise yirmi milyondan
fazla insanın yaşadığı bir ülke durumuna gelmiştir Türkiye. Bu koşullarda bile siyasal iktidar halktan
özveri talep edebilmektedir.
Enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı bozukluğu, istihdam yaratamayan büyüme, bir türlü çözülemeyen
borç batağı, etnik ve dinsel kimliklere göre toplumun kamplaşması, düzensizliklerin ve yasa dışılıkların
artışı, yurttaşların güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü olayın hızla yaygınlaşması, Türkiye’nin
tümünde deprem riskinin hiçbir önlem alınmaksızın en önemli tehlike olarak durmaya devam etmesi,
sınırlı bir gelişme dışında demokratikleşme eğilimlerinin güçlenememesi ve anti-demokratik baskıcı
siyasal-toplumsal yapının varlığını sürdürmesi, bu siyasal iktidarla geçirilen yılların da hiçbir soruna
çözüm getiremediğinin açık göstergeleri niteliğindedir.
Burada emekçi örgütlerine düşen en önemli görev demokratikleşme mücadelesini hiçbir bulanıklığa
izin vermeyecek şekilde yükseltmek ve emekçilere biraz soluk aldıracak yaşama alanlarını
yaygınlaştırmaktır. Sendikal hareket ülke bütünlüğüne de, demokratik hak ve özgürlüklere de sahip
çıkabilecek hareketlerin başında gelmelidir. Çünkü demokratik olmayan bir toplum gerçek anlamda
özgür olamaz. Bir ülkenin gelişmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin yaygınlaştığı ölçüde hızlanır ve
güç kazanır. Ve bilinmelidir ki demokratik bir toplum, o toplumun emekçileri demokratikleşmeyi talep
etmedikçe yaratılamaz.
LASTİK-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU
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GİRİŞ
21. yüzyılın başlarında ortaya çıkan gelişmeler gerçekten hem dünya hem Türkiye için önemli
farklılıklar yaratacak nitelikler taşımaktadır. Dünyada ekonomik ve siyasal yapılanmalar yeni biçimler
alırken ülkemiz de bu değişimden etkilenmektedir. Gerek ülkemizin dünya üzerindeki konumunun
belirginleşmesi, gerekse ülke içindeki ekonomik, sosyal ve siyasal yapılanmaların şekillenmesi
önümüzdeki süreçte belirlenecek politikalara ve atılacak adımlara bağlı görünmektedir.
Uluslararası düzenin yeniden kurulması olarak görülebilecek kimi gelişmeler hemen yanı başımızda
ortaya çıkmaktadır. Afganistan ve Irak olayları sürecin başlangıcı sayılabilir. Yakın zamanda gelişen ve
Ortadoğu’yla Kuzey Afrika’nın tümünü kapsayan “değişim” görüntüleri ise yeniden yapılanma
sürecinin içinde bulunduğunu gösteren en açık örneklerdir.
Elbette bu gelişmelerin hiçbirisi ulusal sınırların ötesine taşan çok uluslu sermayenin küreselleşme
koşullarında kendi çıkarlarına dayalı olarak gündeme gelen politikalardan ayrı ele alınamaz. Böylece
küreselleşmenin özellikle siyasal açıdan biraz uzağımızda gibi duran dinamikleri, bölgemizdeki
ülkelerin yönetimlerinin ve sınırlarının yeniden belirlenmesi boyutuyla çok yakınımıza, hatta içimize
dönük etkiler yaratabilecek bir düzeye sıçramıştır. ABD tarafından açıkça ifade edilen ve uygulanan
bu politikalar, ülkemizin 20.yüzyılın başında kurduğu ve yaklaşık 90 yıldır var olan maddi-manevi ve
kurumsal tüm yapılarını tehdit eden nitelik taşımaktadır. Bu tehditlerin en belirgin olanı da Ulusal
Kurtuluş Savaşı ile çizilmiş sınırların ortadan kaldırılmasına dönük gelişmelerin tırmandırılmasıdır.
Ancak, bir yandan da “kurulu devlet sisteminin” onlarca yıldır, Osmanlı’dan da devralarak sürdürdüğü
demokratik olmayan ve baskıcı niteliği de değerlendirilmek durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti,
Avrupa Birliği üyeliği yolunda somut adımlar atılmaya başlanan son birkaç yıl dışında, temel yönetim
eğiliminin insan hak ve özgürlüklerinin baskı altında tutulduğu, çalışanların hak ve özgürlüklerinin her
zaman sistem için bir tehlike gibi algılandığı bir ülke olarak var olmuştur. Sonuç olarak bu politikalar
ülkemizi, dünyanın en yaygın kayıt dışı ekonomisine sahip olan, sivil ve demokratik örgütlenmelerin
bir türlü gelişemediği, dünya ülkeleri arasında gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerinden birisi
yapmıştır.
Günümüzde çalışma ilişkileri alanında 12 Eylül düzeninin sürmesi, kazanılmış hakları gerileten 4857
Sayılı İş Yasası, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası son olarak 2010 yılında yasalaştırılan Torba Yasa
düzenlemeleri yukarıda belirtilen sonuçların doğmasını güvenceye alan kurumsal çerçevenin
örnekleridir. Başka bir deyişle 2011 yılı başında da kurulu düzenin emekçilerin hak ve özgürlüklerini
baskı altında tutan yapısı güçlendirilerek sürdürülmektedir. Son birkaç yıl içinde bu sürece uygun
olarak Avrupa Birliği’ne üyelik konusundaki duraksamalarla birlikte demokratikleşme eğilimleri de
gerilemeye başlamıştır. Böylece ülkemiz demokrasinin sadece göstermelik olarak var olduğu, işsizliğin
alabildiğine yükseldiği, borç batağına saplanmış, yurttaşlarının en temel ihtiyaçları olan eğitim, sosyal
güvenlik, sağlık, konut gibi alanlarda bile etkinlik gösteremeyen ve geniş yığınların geleceğe hiçbir
şekilde güvenle bakamadıkları bir ortama sürüklenmiştir. Ülkemizde bugün her şey belli bir yöneticisiyasal-bürokrat kadro tarafından toplumun çok küçük bir azınlığının çıkarları doğrultusunda planlanıp
uygulanmaktadır.
Çok küçük bir azınlık olarak çıkarlarını sürdürmek isteyenler ülke içinde dinsel ya da etnik gerilimlerin
tırmandırılmasına bağlı saflaşmalar yaratarak ortaya çıkan gerginlikler üzerinden baskıcı yönetim
uygulamalarının sürdürmektedirler. Bu uygulamalar yönetsel olduğu kadar ekonomik, toplumsal ve
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yasal alanlarda da gündeme getirilmektedir. Önümüzdeki süreçte bu durumun yansımalarının ortaya
çıkması ve emekçilerin yaşam koşullarının daha da zorlaştığı yeni bir ortamını oluşması beklenmelidir.
Gelişmelere yön verebilmek açısından önümüzdeki dönemde ilk durak 12 Haziran genel seçimleridir.
Bu seçimlerde iktidara aday olsun olmasın tüm siyasal partiler üzerinde baskılar yoğunlaştırılmalı ve
sendikal hareketin gelişip güçlenmesi, çalışanların hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, sosyal devletin
yaratılması doğrultusunda politikalar ve programlar oluşturmaları zorlanmalıdır.
Bu yapılamazsa temel insan hak ve özgürlüklerinin baskı altında tutulduğu, sosyal hakların
geliştirilemediği, başta sendikalar olmak üzere çalışanların çıkarlarını temsil eden örgütler üzerinde
sınırlama ve baskıların yoğunlaşacağı bir dönem önümüzde ağırlıklı seçenek olarak durmaktadır. Bir
yandan ülkemizin bütünlüğüne dönük tehditlerin arttığı, öte yandan emekçilerin yaşam düzeylerini
iyileştirmek için seslerini yükseltmelerinin engellendiği bir döneme doğru sürüklenme olasılığımız çok
artmış bulunmaktadır.
Lastik-İş ülkemizin en köklü demokratik kurumlarından birisi olarak, tarihi boyunca yaptığı gibi,
önümüzdeki dönemde de ülkemizin bütünlüğünden yana, demokratik ve barış içinde bir Türkiye
yaratma mücadelesinde en aktif şekilde yerini alacaktır. Küresel düzeyde belirlenmiş ve ülkemiz için
büyük tehditler içeren politikaların aracı olmayacaktır. Öte yandan bu tehditleri kullanarak ülke içinde
anti-demokratik bir yönetim oluşturmaya ve sürdürmeye çalışanların yanında da yer almayacaktır.
Özgürlük, demokrasi, demokratik devlet, ülkemizin bütünlüğü, toplumsal refah ve barış bir arada
talep edilerek gerçekleştirilmelidir. Temel hak ve özgürlüklerimizin gelişmesi ülke bütünlüğüne karşı
bir tehdit olamaz. Ülkemizin bütünlüğünü korumak gerekçesiyle en temel hak ve özgürlüklerimiz
elimizden alınamaz.
Hak ve özgürlüklerimizin güvence altında olduğu, açlığın ve yoksulluğun bulunmadığı, iç barışın
sağlandığı, demokratik, çağdaş, laik ve sosyal bir hukuk devleti içinde yaşamayı başarmak zorundayız.
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1. BÖLÜM
DÜNYA VE TÜRKİYE
1. DÜNYA
1.1. DÜNYADA TOPLUMSAL VE SİYASAL GELİŞMELER
21. yüzyılın başlangıcında dünya küreselleşme adı verilen olgunun etkileriyle yeniden
biçimleniyor. Giderek daha açık bir biçimde kendisini gösteren değişim ekonomik, sosyal,
siyasal alanları bir bütün olarak etkiliyor. Uluslar üstü sermayenin karını en çoklama amacı
doğrultusunda yaygınlaşan gelişmeler ekonomik alanla sınırlı kalmıyor. Kaçınılmaz olarak
tüm dünya genelinde siyasal ve toplumsal yapılar değişime uğruyor.
Aslında 20. Yüzyılın son çeyreğinde başlayan bu süreç öncelikle ulusal sınırların ekonomik
faaliyet alanında ortadan kaldırılmasına dayanmaktadır. Korumacılığı ve devlet
karışımcılığını gelişmenin önüne engel olduğu şeklindeki yeni algılama her şeyi serbest
bırakılması gerektiği yönündeki düşünceleri yoğunlaştırmıştır. Buradaki serbestlik toplumsal
ve bireysel düzeyde bir özgürleşmeyi ifade etmemektedir. Sözü edilen serbestlik kar elde
edilebilecek faaliyetler için her türlü engelin ortadan kaldırıldığı parayla ölçülebilir bir
özgürleşmedir. Aslında ekonomik faaliyetin en yüksek getiriyi getirmesine engel olacak her
türlü özgürlük yasaklanmaktadır. Çokça sözü edilen ve 21. yüzyılın adeta vazgeçilmez kültü
haline gelen demokratikleşme yüzeysel ve sanal bir özgürlük kavramı olarak yerleşmektedir.
Günümüzde geçen yüzyılla karşılaştırıldığında her alanda bir değişim dinamiğinin yaşandığı
açıkça görülüyor. Zaman zaman savaşlar ve toplumsal olaylar hızlanıyor. Birbirini etkileyerek
güçlü bir ivme yaratıyor. Zaman zaman ise göreli bir durgunluğun yaşandığı ve daha çok kısa
dönemli etkiler doğuran olayların yoğunlaştığı gözleniyor. İnsanlığın gelişmesini sürekli
olarak aynı doğrultuda ve aynı eğilimlerle sürdürmediği görülüyor. Ancak nasıl olursa olsun
dünya değişmeyi sürdürüyor. Bugün düne benzemiyor; yarının dünyası da, bugünkünden
farklı olacak.
Yine de bazı dönemlerde içinde yaşanırken olayların bir dönüşüme tanıklık etme niteliği
taşıdığı gözleniyor. İçinde yaşadığımız süreç de böyle bir dönemi simgeliyor. Çünkü
günümüzde yaşanırken etkileri görülebilen önemli değişimler gerçekleşiyor. Örneğin; son
otuz yıllık evrensel gelişmeleri özellikle 1950’li yıllarda kurumlaşmış bulunan egemen
ilişkiler sistemini dağıttığı açıkça görülüyor. Bugün ortaya çıkan koşullar genel olarak ikinci
büyük savaşın hemen ardından kurulan dengelerin çözülmesi ve yeni bir uluslar arası
sisteminin ortaya çıkması anlamını taşıyor.
Böyle bir değişimi sonuçlar üzerinden gözlemek ne kadar kolaysa bu değişimi doğuran
nedenler açısından değerlendirmekte o kadar karmaşık bir çerçeve gösteriyor. İletişim ve
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üretim teknolojisindeki olağanüstü değişim göz ardı edilerek bugünü kavramak mümkün
görünmüyor. İletişim alanındaki gelişmeler ulusal sınırları, yasak ve düzenlemeleri iyice
anlamsız duruma getirerek yaygınlaşıyor. Bu dönemde savaşlar ve saflaşmalar cephelerde
olmuyor. Milyarlarca insan evlerinin içinde naklen yayınlarla savaşları izliyor. 1990’lı
yıllarda Körfez savaşıyla başlayan bu değişim ABD’nin Irak’ı işgalinin saniye saniye
izlenmesiyle devam etti. 2010 yılında ise Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerde de olduğu gibi
ülkelerin siyasal alt üst oluşları ve iktidarların devrilişi kentlerin meydanlarına toplanmış
milyonlarca insanın ayaklanmasının aynı şekilde oturma odalarına taşıdı. İç savaşlar da
televizyonda izlenir hale geldi.
Bu süreç kaçınılmaz olarak yerel ya da bölgesel gelişmeler üzerinde ağır bir evrensel baskı
oluşturuyor. Tek tek ülkelerdeki tüm yönetimler geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde dış
dünyayı dikkate almak deyim yerindeyse ikna etmek zorunda. Bunu yapamayanlar belirleyici
olarak dış etkilerden kaynaklanan bir yönetememe sorunuyla karşı karşıya kalıyor ve
egemenliklerini yitiriyor. Bu düzeyde ulusal ölçekte yaşanan gelişmeleri de belirleyen temel
güç evrensel düzeydeki genel algılama ve sorgulamalar haline geliyor.
Böylece tüm insanlığın ortaklaşa oluşturacağı kültür ve meşru sayabileceği yönetim biçimleri
gelecekte yaşama olanağı bulabilecek iken ortak değerlere aykırı düşen toplumsal
yapılanmalar yaşama şansını yitiriyor. Bu anlamda insanlığın yeni değerlerinin neler olacağı,
bu değerlerin nasıl oluşacağı sorularının yanıtları toplumsal ve sınıfsal mücadelenin temelini
oluşturuyor. Başka bir deyişle günümüzde asıl kavga insanın kendisini ve çevresini nasıl
yorumlayacağı sorusunun yeni baştan şekillendirilmesi doğrultusunda gündeme geliyor.
Son dönemde ortaya çıkan dengeleri/dengesizlikleri doğuran önemli bir değişim alanı da
üretim teknolojisindeki gelişmedir. Birçok başka tartışma yanında son yıllarda insansız üretim
sorunu gelişmelerin temelini oluşturuyor. Kol emeğinin giderek azaldığı üretim süreçlerine
doğru bir yaygınlaşmanın yaşandığı görülüyor. Geleneksel imalat sanayi üretiminde
çalışanların sayısı azalırken üretimin örgütlenme biçimleri de hızla değişiyor. Kadın emeği
öne çıkarken çocuk işçilerin üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürekli bir işgücü olarak yerini
aldığı görülüyor. Ulusal ve uluslar arası ölçekte sabit işyerleri yok oluyor. Fiziksel olarak iş
yapılabilecek her mekan işyeri olmaya başladı. Evler işyerlerinin uzantısı durumuna geliyor.
Böylece çalışma saati tüm güne yayılarak 24 saate kadar ulaşabilecek bir şekil alıyor.
Giderek daha az örgütlenen toplum, bireysel kimliklerin öne çıktığı ve her koyunun kendi
bacağından asıldığı yeni bir ilişki sistemine dönüşüyor. Böyle bir değişim ise bir toplum
içinde bir arada yaşayan insanların temel ihtiyaçlarının sistemli bir şekilde ve toplumcu bir
yaklaşımla karşılanması eğilimlerini zayıflatıyor. Bu gelişme dinamiği varlıklı ve güçlü
sınıfların egemenliklerini herhangi bir sorgulamayla karşılaşmadan ve sonsuz bir meşruluk
temeline dayalı şekilde sürdürebilmesinin koşullarını yaratıyor. İnsanın insan olmaktan gelen
tüm özelliklerine ve binlerce yıl boyunca oluşturduğu uygarlık arayışlarına aykırı bir
toplumsal var oluş şekli ortaya çıkıyor.
Bireyselleşmenin siyasal düzeydeki karşılığı demokratikleşme olarak öne çıkarılıyor.
Toplumsal ve ekonomik örgütlenmesi ya da gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelerde
seçimlerle iş başına gelen yönetimlerle siyasal mekanizmaların oluşturulması eğilimi giderek
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yaygınlaşıyor. İçeriği boşaltılmış ve hangi araçlarla nasıl yönettiği tartışılmayan mutlak
meşruiyetini yalnızca seçilmiş olmaktan alan yönetimlere dayalı yeni bir demokrasi kavramı
üretiliyor.
Gelişmenin göstergeleri olarak genel biçimde ayırdığımız bu öğelerin, toplumlar üzerindeki
etkileri ayrı ayrı ve kopuk biçimde gerçekleşmiyor. Gerek üretimde teknolojik gelişme ve
iletişim ağının yaygınlaşması, gerekse demokrasi eğilimleri, aynı süreç içinde ve bir bütün
olarak toplumsal yapıya etkide bulunuyor. Üstelik her ulusal birim ya da topluluğun tarihsel
ve kültürel özelliklerine göre yeni ve yaratıcı biçimler alarak gelişiyor.
Bu karmaşık ilişkiler içerisinde, yaşanılan dönemi açıklayıcı bilgileri yorumlamak ve buradan
kalkarak çözümlere ulaşmak da önemli bir sorun oluşturuyor. Belli başlı gelişme eğilimlerinin
kendine özgü biçimde yaratacağı, engellenmesi olanaksız sonuçları ise, toplumsal yapı ayrımı
olmaksızın tüm yeryüzü yaşıyor. Örneğin, iletişim ağının tüm dünyayı sarmasının olumlu ya
da olumsuz biçimde sonuçlar üretebilecek birçok yönü bulunuyor. Dünyanın en uzak
köşelerinde olup bitenlerin her gün ve yakından izlenebilmesi olanağı, insanların, kendileri ile
ilgili her şeyi öğrenme fırsatını yaratıyor. Emekçiler açısından dünyanın herhangi bir
yerindeki emekçi hareketlerinde ortaya çıkan gelişmeleri öğrenmek ve izlemek kolaylaşıyor.
Artık ne ölçüde engellenmeye çalışılırsa çalışılsın, olup bitenlerin öğrenilmesinin önüne
geçmek olası görülmüyor. Bu durum ise, işçi sınıfı ve emekçi güçler açısından, hem yerel
düzeyde ülke içinde, hem de uluslararası düzeyde dayanışma olanaklarının güçlenmesi
anlamına geliyor.
Çünkü olup bitenleri izlemek, her zaman gerçek gelişmeleri anlamak ve doğru bilgiye
ulaşmak anlamını taşımıyor. İletişim ağını elinde bulunduran haberleşme şirketleri insan
topluluklarının yönlendirilmesi konusunda önemli bir güç elde etmiş oluyorlar. Bunun
sonucunda ise, emekçi ve üretken insanların yaşanan karmaşa içinde boğulması, kendi
çıkarları ile bağdaşmayan yaklaşım ve düşüncelere yönelmeleri olgusu ortaya çıkıyor.
Dolayısıyla iletişim tekellerinin bilgi akışı içinde çok seçici olmak ve emekçilerin çıkarlarına
ters düşen bilgilerle yönlendirilmeyi benimsememek gerekiyor. Bu ise sendikalar açısından
eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının öneminin giderek artması anlamına geliyor. Örneğin
1991 yılında yaşanan Körfez bunalımı sırasında ya da 2003 de gerçekleşen ABD’nin Irak’ı
işgalinde çok somut biçimde bu durumun yaşandığı gözlendi. Sanki evlerin içinde yaşanan
bir savaştı bu. Ve cepheden naklen yapılan yayınların, savaşın gelişimi ya da niteliği
konusunda insanları yönlendirmekte olağanüstü başarılı olduğu görüldü. Bir macera filmi
izler gibi, insanlara “yaşanan bir savaşın” filmi izlettirildi.
Ancak bu gelişmeler bir yandan izlenen olayların ayıklanması ve seçerek algılanması
gereğini doğururken öte yandan, kendi içinde çok daha tehlikeli bir durumun tohumlarını
atmış görünüyor: Gerekli bilinç temelinden yoksun geniş kitlelerin bu durumdan, savaştan
zevk alan bir yaklaşımla çıkmaları yada süreç içinde böyle bir psikolojik eğilimin gelişmesi
olası görülüyor. Bu ise, dünyamızın geleceği açısından, sistemin genel dengeleri yönünden
her zaman yaşanabilecek yaygın, yoğun yada bölgesel savaş olasılığının psikolojik
temellerinin, kitle iletişim ağı ile bugünden atılma olasılığını gündeme getiriyor. Böylece
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dünyamızda yaşanan birçok gelişme bir yandan olumlu, öte yandan üzerinde önemle
durulması gereken toplumsal, ekonomik ve psikolojik olumsuz etkenleri bağrında taşıyor.
Uzun bir süredir yoğun bir tartışma süreci başlamış durumda. Tek egemen ve belirleyici
düzenin kapitalist sistem olarak kaldığı günümüz dünyasında “sanayi ötesi toplum” olarak
adlandırılan söylemler tüm kesimlere benimsetilmeye çalışılıyor. Yeni bir bağımlılık ilişkisi,
açık ifadesiyle mevcut ekonomik yapıyı dönüştüren “küreselleşme” dünya ölçeğinde
ekonomik ve siyasal uygulamalarıyla gündeme yerleşmiş bulunuyor. Tüm bu gelişmeler çok
karmaşık bir görünüm sunmakta ve birçok faktörün etkisi altında biçimlenmektedir. Ancak
öncelikle küreselleşmenin uluslararası pazarı genişletme, dış satımı arttırma ve işgücü
maliyetlerini ucuzlatma hedefleri ile 1940’larda ortaya çıkan bir süreç olan sosyal devlet
olgusunun tekrar masaya yatırılması, işçi sınıfının kazanımlarının geri alınması yönünde bir
eğilimi yapısal olarak içinde taşıyor.
Küreselleşme ile ucuz işçi bölgeleri oluşturulmakta, emek ve kaynak yoğun üretim alanları
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaydırılmakta, uluslar arası sermaye maliyetlerin
en düşük olarak gerçekleşeceği ülkeleri seçebilme olanağına sahip olarak karlılık ve rekabet
şansını yükseltmektedir. Gelişme sürecinin doğal bir sonucu eşitsiz genişleme olduğu için,
dünyanın kuzeyi ile güneyi arasındaki uçurum daha da derinleşmekte, evrensel olarak kendi
kendisini sürdürülemez duruma getirecek bir süreç işlemektedir.
Sermayenin dünya ölçeğinde yeniden yapılandırılması; sosyal devlet modelinin yarattığı
sorunların giderilmesi ve 1940’larda ikinci büyük savaşın ardından kurulan yeni dünya
düzeninin yarattığı etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla “neoliberal politikalar” adı altında
birtakım uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Uluslar arası sermaye grupları devletin sosyal
yapısının gereği olan eğitim, sağlık, çevre gibi hizmetlere katkısının azaltılması, işçi sınıfının
aldığı ücretlerin ve birtakım sosyal hakların geriletilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Özelleştirme hareketi, sosyal güvenlik kuruluşlarının etkinliğini yitirmesi bunun önemli bir
boyutunu oluşturmaktadır.
Üretim gerileyen sektörler, kaynak yoğun sektörler olarak adlandırılabilecek olan gıda, deri ve
ağaç ürünleri, içecek gibi sektörlerdir. Emek yoğun sektörler olarak adlandırılan tekstil,
makine ve malzeme hariç metal eşya ve hazır giyim endüstrileri de kaynak yoğun
endüstrilerle aynı gelişmeyle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle giyim eşyası, deri, ayakkabı,
petrol ve kömür türevleri, petrol rafinerileri gibi sektörlerde üretim ve istihdamın azalması
aynı anda görülmektedir. Tekstil sektörü ise 2000 yılında 70’li yıllardaki seviyesine dönmüş,
istihdamda %30’lara yakın azalma görülmüştür. Metal ana sanayi ise dönem içinde sadece
%1 oranında bir artış göstermiştir. Bu dönem içinde sermaye yoğun sektörler olarak
nitelendirilebilecek kimya, cam, elektrik, gaz, plastik, porselen gibi üretim endüstrilerinde
istihdamın azalması çok az boyutta görülmüş, buna karşılık bu sektörlerin gelişme içerisinde
olduğu gözlenmiştir. Benzer bir durum teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde
ortaya çıkmaktadır. Elektrikli makine ve teçhizat, taşıt araçları sanayi gibi sektörlerde
gelişmenin yaşandığı, gözlenen bir durumdur. Ancak birçok işkolu gelişmiş ülkelerden
gelişmekte olan ülkelere kaydırılmıştır. Bunun ana nedenlerinin artan çevre sorunları, doğal
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kaynaklarda görülen azalma ile özellikle bu tür sorunlara neden olan emek ve kaynak yoğun
sektörlerden kaçınma olduğu söylenmelidir.
Bir bütün olarak yer değiştiren genellikle çevre sorunlarının ve doğal kaynakların kullanımına
ilişkin sorunların önemli bir tartışma alanı oluşturmadığı gelişmekte olan ülkelere
kaydırılmaktadır. Bu gelişme hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde
yepyeni sorunları da beraberinde getirmekte, gelişmiş ülkelerde iş güvencesi sorunu
büyümekte, iş güvencesine karşı ödünlü pazarlıklar gündeme gelmekte, genel olarak işsizlik
ve ardından gelen sendikaların üye kayıpları ile birlikte sendikal politikaları hayata geçirmek
zorlaşmakta, esnek çalışma gibi bugüne kadar elde edilen kazanımları tırpanlayan çalışma
biçimleri yaygınlaşmaktadır.
Yaşanan gelişmeler Batı Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada işçi sınıfının niteliğinin
değiştiği türünden tartışmaları doğurmuştur. İşçi sınıfının ortadan kalkması olarak
yorumlandığı görülen bu gelişmeler, gerçekte yalnızca emeğin iş görme biçimindeki bir
değişiklikten başka bir şey değildir. Yaşanan süreç, ücretli çalışma koşullarında ve emeğin
toplumsal konumunda bir nitelik değişimi yaratmamaktadır. Çalışma biçimlerinin değişmesi
ile işgücünü satarak geçimini sağlamaktan başka olanağı olmayan insanların işçi niteliğinin
değişmesi aynı şey değildir. Ancak şu gerçeği vurgulamak da kaçınılmazdır: Yaşanan gelişme
süreci ile birlikte, sendikaların önüne yeni sorunlar çıkmakta, sendikal yapılanma, demokratik
talepler ve toplu sözleşme politikaları yeni yörüngelere oturmaktadır. Örneğin gelişme
eğiliminin doğal bir sonucu iş çeşitliliğinin artması ve buna bağlı olarak yeni ücretlendirme
sorunlarının ortaya çıkmasıdır. Tüm dünyada işe göre ücret belirlenmesi temeline dayalı ücret
sistemlerinin uygulamaya koyulduğu gözlenmektedir.
Gelişmelerle ortaya çıkan başka sendikal sorun ise, teknolojik gelişmenin doğurduğu işsizlik
karşısında çözümler üretebilmektedir. Sendikaların teknolojik işsizlik konusunda çözüm
yolları olarak, işçilerin toplu işten çıkarılmasının sınırlandırılması, ek işsizlik yardımı, çalışma
süresi garantisi,işgücünün eğitimi ve işin paylaşılması gibi yöntemlere başvurdukları
görülmektedir. Elbette çalışma saatlerinin düşürülmesi ve fazla mesailerin kaldırılması da,
temel istekler olarak gündemdedir. Toplu sözleşmelerde yarım zamanlı çalışmaları sınırlayan,
işgücü planlamasını öngören ve iş güvencesini sağlayacak yeni maddelere yer verildiği de
belirtilmelidir.
1980’li yıllardan başlayarak gelişen bu çerçeve sermaye birikiminin uluslar arası alanda da
sağlanamaz duruma gelmesi dolayısıyla 2008 yılının ortalarında küresel bir krize yol açmış
bulunmaktadır. Bu kriz ABD’de konut finansmanı için ayrılmış fonların şişkinliğinden çıkmış
gibi görünmekle birlikte asıl olarak sermayenin kendisini yeniden üretebilmek amacıyla
küresel düzeyde oluşturulmuş bulunan finansman ağının çökmesiyle ilişkilidir. Nitekim kriz
kısa sürede tüm dünya ülkelerine yayılmış otomotiv başta olmak üzere birçok üretici sektörde
yıkıcı etkiler yaratmıştır. 2009 yılında da kriz sürmüştür. Bugün de Avrupa’da birçok ülkede
küresel bunalımın yarattığı çöküşler yaşanmaktadır.
İnsanlığın gelişme çizgisini tamamladığı artık uygarlığın son aşamasına ulaşıldığı gibi
spekülatif ve ultra ideolojik yaklaşımlara yol açan küresel serbest piyasa hayali sona ermiştir.
Bu krizle birlikte sermayenin çıkarlarına bağlı bir küreselleşmenin sürdürülemeyeceğini
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ulusal ve uluslar arası düzeyde sermaye birikimine kaynak oluşturan fon hareketlerinin
sınırlanması gerektiğini ve piyasanın işleyişine terk edilen bir dünyanın öngörülemeyeceğini
öne süren yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. İşçi sınıfı ve sendikalar tüm dünyada krizin
yükünü taşımayacaklarını belirten yaygın sürekli ve geniş çaplı gösteriler düzenlemişlerdir.
Dolayısıyla gelecek yıllar yaklaşık 30 yıldır neo-liberal yaklaşımları putlaştırarak yerleştirilen
kurumsal yapı ve ideolojik bakışların sorgulanacağı ve yeni yaklaşımların geliştirileceği bir
dönem olacaktır.
Gelişme sürecinin üretim araçlarının yönetiminin öneminin artması, kaçınılmaz biçimde
yönetime katılma olarak ifade edilen yaklaşımları gündeme getirmektedir. Bilindiği gibi
yönetime katılmanın geleneksel biçimi, Batı Avrupa ülkelerinde işyeri kurulları, Japonya’da
ise kalite çemberleridir. Ayrıntıları bir yana bırakacak olursak, Japonya uygulamasının daha
çok üretim artışı sağlamayı amaçladığı, buna karşılık Batı Avrupa’daki sistemin iş
örgütlenmesinin tümünü düzenlemeye yöneldiği bilinmektedir. Geleneksel olarak fabrika tipi
bir kurumlaşmanın sonuçlarını yansıtan örgütlenmeler giderek daralmaktadır. Bunun yerine
Avrupa Birliği düzeyinde oluşturulan Avrupa İşyeri Kurulları örneğinde görüldüğü gibi,
giderek daha çok toplumsal ve hatta siyasal nitelikli görevler yüklenen örgütlenmeler
geçmektedir.
Öte yandan toplu sözleşmelerin düzeyinin giderek daha çok işyeri ya da işletme çapına inmesi
yönünde uluslararası sermayenin ve ulusal işverenlerin sürekli baskılar uyguladıkları da bir
gerçektir. Tek başına bu olgu bile sendikaların yaklaşım ve yöntemlerinde geçmişten çok
farklı uygulamalara yol açarken, önemli sorunlara da kaynaklık etmektedir. İşyeri
sözleşmeleri sendikaların denetimi ve iletişimiyle gerçekleştirilemezse, işçi sınıfı
mücadelesini zayıflatacak ve toplu sözleşme sistemini dağınık bir niteliğe sokacaktır.
Özetle iletişim ve üretim teknolojisindeki gelişmeler işçi sınıfı ve emekçi güçler için yeni bir
dünyanın kapılarını açmakta ancak, gelişen koşullara uygun politika ve yöntem arayışlarını da
ciddi biçimde gerekli kılmaktadır. Toplumsal sürecin gerektirdiği yeni ve yaratıcı adımların
atılamaması ve çözüm yollarının üretilememesi durumunda, işçi sınıfını ve sendikaları çok
büyük boyutlu bunalımlar beklemektedir.
Günümüzde açıkça vurgulanması gereken, işçi sınıfının sorumluluğunun giderek arttığı,
dolayısıyla sendikaların toplumsal işlevlerinin giderek önem kazandığı gerçeğidir. Çünkü
sanayi tekellerinin insanların geleceğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylemek, bir
gerçeği ifade etmektir. Bu kuruluşların “her zaman daha çok kar” ilkesine dayalı ekonomik ve
toplumsal davranışları, dünyamız için önü alınmaz olumsuz gelişmelerin başlangıcını
oluşturabilir. 2008 yılında başlayan küresel kriz var olan egemen işleyişin önemli sorunlara
kaynaklık edeceğini açıkça göstermiştir. Bu demektir ki, işçi sınıfının tarihsel görevleri,
içinde bulunduğumuz dönemde yeni bir boyut kazanmıştır. İnsanlığın, ulusal ya da
uluslararası düzeydeki toplumsal baskı ve sömürüye karşı vereceği mücadelenin
yönlendiricisi olmak yanında, bugün artık işçi sınıfı nükleer silahlanmaya dayalı bir
yıkımdan, doğal çevrenin kirlenmesinden doğacak sorunlardan da insanlığı korumak
göreviyle yüz yüzedir.
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Evrensel ve çok boyutlu sorunların çözümüne ulusal düzeyde, bölgesel ya da kısmi nitelikteki
çözümlerle ulaşılmayacağı açıktır. Tüm eğilimler, işçi sınıfının uluslararası mücadelesinin
öneminin günümüzde çok büyük ölçüde arttığını ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz on yıl,
dünyamızda demokrasi ve insan hakları sorununun önemini koruduğu bir dönem olmuştur.
Bir yandan, gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkelerde otoriter-baskıcı yönetimler giderek
yıkılmış, diktatörlükler birbirinin peşi sıra devrilmiş, öte yandan ise, gelişmiş kapitalist
ülkelerde ortaya çıkan yeni eğilimler bu ülkelerdeki işçi sınıfının demokratik haklarını tehdit
eder boyutlara yönelmiştir.
Bununla birlikte, gelişmiş ülkeler diye nitelendirilen dünya kapitalizminin merkezindeki
ülkeler ve ekonomiler açısından, yeni ve tehlikeli eğilimler söz konusudur. Bu ülkelerde işçi
sınıfının, gelişmeye katkısı ve toplumsal gelişmenin içindeki yeri önemli ve belirleyicidir.
Ancak, geçtiğimiz yıllar boyunca sistemin içine girdiği bunalım dolayısıyla bu ülkelerde
ekonomik açıdan güçlenmeyi sağlamak ve kaynakların daha çok özel sektör tarafından
kullanılmasını gerçekleştirebilmek amacıyla, işçi sınıfının geleneksel haklarına yönelik yeni
bir tutucu düşünce biçiminin geliştiği görülüyor. Buna göre, sosyal güvenliğin önemi
azalıyor; “herkesin kendi ekonomik sorunlarını kendisinin çözmesi gerekir” düşüncesine
dayalı bir toplumsal çerçeve oluşuyor; artık sosyal devlet ilkesinin ortadan kalkması gerektiği
ve gerçek dinamiğin özel sektörün yaratıcı gücünde olduğu düşüncesiyle; toplumsal
gelişmenin ancak “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” ilkesiyle gerçekleşebileceği öne
sürülüyor. Bütün bu tartışmanın özünde ise, içinde yaşanılan bunalımı, kar oranlarının
düşmesini önleyerek ve sömürü oranını artırarak aşabilmek amacı yatıyor. Böylece
Keynes’in yerini, yeni liberal politikaların aldığı bir geriye dönüş süreci gözleniyor. Bütün bu
ekonomik görüş ve yaklaşım değişiminin somut sonucu ise işçi sınıfının sosyal haklarının ve
emekçilerin özgürlüklerinin budanmaya çalışılması olarak görülüyor.
Bu gelişmeler içerisinde dünya düzenine ilişkin bir başka boyut daha söz konusudur. Bu da
dünyada bir tek egemen gücün kaldığı ve artık o gücün Amerika Birleşik Devletleri olduğu
yaklaşımıdır. Günümüzden bakarak öyle görünüyor ki, bunu, bugün, “bir realite olarak
almak” ve sürekli hale getirecek yaklaşım ve uygulamalara yönelmek de aynı ölçüde
emekçilerin çıkarlarına karşıt bir tutum olacaktır. Tek başına ABD'nin varlığı ile
simgelenen bir dünya egemenliği sistemi kurulmamalıdır. 21. Yüzyılın ilk on yılı birbiriyle
çelişkili gibi görünen gelişmeleri barındırmıştır. Bir yandan ABD, dünyanın belirleyici gücü
olarak ortaya çıkmış ve tek başına “siyasal oyuncular gerçekleştirmiştir. En tipik örneğini Irak
işgali oluşturmakla birlikte, Afganistan, NATO aracılığıyla gerçekleştirilen operasyonları ve
Guantenamo skandalı, bu tek egemen gücün açık göstergelerini oluşturmuştur. Dünyanın
böyle bir biçim almaması, işçi sınıfının önemle üzerinde duracağı amaçlardan birisini
oluşturmalıdır.
Ancak, özellikle ekonomik alandaki gelişmelere bağlı olarak Çin’in, Brezilya’nın Rusya’nın
ve Hindistan’ın giderek öne çıkması, küresel krizin verili sistemi tartışılır duruma getirmesi
ve son olarak Ortadoğu, Kuzey Afrika hattında ortaya çıkan gelişmeler ABD’nin
egemenliğini gerileten sonuçlar doğurmamakla birlikte, eskisine göre bir güç paylaşımının da
gündeme gelmesine yol açmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak G-7’nin yerini G-20’nin
almış olması dikkat çekicidir. Böyle bir süreç bir anlamıyla bölgesel düzeyde ortaya çıkan
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yeni yapılanmaları ve karar oluşturma süreçlerinin daha “katılımcı” bir çerçevede yeniden
bilinçlendirilmesini işaret etmektedir. Yaşanan gelişmelerin ABD’nin “tek egemen” mitolojisi
ile uyuşmadığı elbette ileri sürülemez. Ancak, gelecekte “özerk davranış” nitelendirilmesiyle
öne çıkacak yeni oyuncuların doğabileceği koşulların söz konusu olduğu da açıktır.

1.2.KÜRESEL KRİZ VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ
2000’li yılların başlangıcından günümüze dünya üzerinde gerek nüfus yapısından gerekse
ekonomik düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar giderek derinleşmektedir. Günümüzde
dünyada yaşayan insanlar arasında eşitlikçi ve dengeli bir gelir dağılımı oluşmamış; tersine
toplumsal ve teknolojik gelişmenin yarattığı olanaklardan insan toplulukları daha eşitsiz ve
daha dengesiz bir biçimde yararlanır olmuşlardır. Üstelik bu eşitsizlik ve dengesizlikler gerek
bireysel gerekse toplumsal düzeyde derinleşmektedir.
Günümüzde gelişmiş ülkelerde toplumun üçte ikisi bu gelişmişlikten belirli bir pay alırken
üçte biri yoksulluk sınırları içinde yaşamaktadır. Dünya nüfusunun beşte dördünü oluşturan
gelişmekte olan ve geri kalmış ülkeler ise gelir dağılımı açısından önemli çarpıklıklar
göstermektedir. Bu toplumlarda nüfusun dörtte biri belirli bir düzeyde yaşarken, dörtte üçü
yoksulluk sınırları içerisinde yaşam savaşı vermektedir.
Çin başta olmak üzere bazı Doğu toplumlarında ulusal geliri de yüksek oranla artışları
görünmesine karşın küresel düzeyde gelir dağılımı giderek dengesizleşmektedir. Bir bütün
olarak var olan sistemin uluslar arası tekellerin çıkarları doğrultusunda biçimlendiğini
söylemek yerinde olacaktır. Bu anlamda “gelişmiş Kuzey-geri kalmış Güney” ya da “DoğuBatı” şeklinde yansıyan ayrımlar tümüyle dünya üzerindeki emek-sermaye çelişkisinin bir
türevi olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim son on yıllık dönemin önemli özelliklerinden birisi
de bütün dünyada işçileşme düzeyinin artış göstermesidir.
TABLO : 1 - DÜNYA NÜFUS
SIRALAMASI
(Milyon Kişi, Yıl Ortası)
Dünyada
Payı(%)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ÜLKELER(COUNTRIES)
Çin
Hindistan
ABD
Endonezya
BrezilyaPakistanBengaldeşNijeryaRusyaJaponyaMeksika-

2010
Yılı
1.330,14
1.173,11
310,23
242,97
201,10
184,40
156,12
152,22
139,39
126,80
112,47

Dünyada
Payı(%)
Sıra

19,41
17,12
4,53
3,55
2,93
2,69
2,28
2,22
2,03
1,85
1,64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hindistan
Çin
ABD
Endonezya
Brezilya
Pakistan
Nijerya
Bengaldeş
Etopya
Meksika
Filipinler

2025
Yılı
1.396,05
1.394,64
357,45
278,50
231,89
228,39
197,67
197,22
140,14
130,20
128,92
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17,58
17,56
4,50
3,51
2,92
2,88
2,49
2,48
1,76
1,64
1,62

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

FilipinlerVietnamEtopyaAlmanyaMısırTÜRKİYE
İran-Iran
Kongo
Tayland
Fransa
İngiltere
İtalya
Burma
Güney Afrika
G. Kore
İspanya
Ukrayna
Kolombiya
Sudan
Tanzanya
Arjantin
Kenya
Polonya
Cezayir
Kanada
Uganda
Fas
Peru
Irak
DÜNYA

99,90
89,57
88,01
82,28
80,47
77,80
76,92
70,92
67,09
64,77
62,35
58,09
53,41
49,11
48,64
46,51
45,42
44,21
43,94
41,89
41,34
40,05
38,46
34,59
33,76
33,40
31,63
29,91
29,67

1,46
1,31
1,28
1,20
1,17
1,14
1,12
1,03
0,98
0,95
0,91
0,85
0,78
0,72
0,71
0,68
0,66
0,65
0,64
0,61
0,60
0,58
0,56
0,50
0,49
0,49
0,46
0,44
0,43

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

6.853,02
100,00
( * ) TUİK ve DPT
Kaynak: ABD Nüfus İdaresi, 2009

Rusya
Japonya
Kongo
Mısır
Vietnam
TURKİYE
İran-Iran
Almanya
Tayland
Fransa
İngiltere
Sudan
Burma
Uganda
İtalya
Tanzanya
İspanya
Kenya
Kolombiya
G. Kore
Güney Afrika
Arjantin
Ukrayna
Irak
Cezayir
Afganistan
Kanada
Polonya
Nepal

128,18
117,82
109,67
103,74
102,46
90,50
90,48
80,64
72,04
68,48
67,24
63,12
61,75
56,74
56,23
53,43
51,42
51,26
51,19
49,37
48,71
47,16
41,04
40,39
40,29
39,41
37,56
37,35
36,62

1,61
1,48
1,38
1,31
1,29
1,14
1,14
1,02
0,91
0,86
0,85
0,79
0,78
0,71
0,71
0,67
0,65
0,65
0,64
0,62
0,61
0,59
0,52
0,51
0,51
0,50
0,47
0,47
0,46

7.941,44 100,00

2011 yılında dünyaya bakıldığında toplumsal dengesizlikler açısından içinde bulunulan
durum kabul edilebilecek nitelikte değildir. Küreselleşmenin yeryüzünün genelinde insanların
gelirleri ve yaşam düzeyleri üzerindeki etkisi giderek daha çok eşitsizlik ve adaletsizlik
yaratmak şeklinde olmaktadır. Nüfus dağılımına ve ekonomik politikalara ilişkin dinamikler
değişmediği sürece bu eğilimin süreceği de açıktır.
Günümüz dünyasında 2010 yılında yaklaşık 6,8 milyar insanın yaşadığı görülmektedir. Dünya
üzerindeki her 100 kişiden 20’si Çin’de, 17’si ise Hindistan’da yaşamaktadır. Gelecek on beş
yıllık süreç içinde Hindistan’ın toplam nüfus olarak Çin’i yakalayacağı tahmin edilmektedir.
Her iki ülkede de 2025 yılında 1,4 milyar insanın yaşaması beklenmektedir. Buna karşılık
günümüzde toplum dünya nüfusunun %4,5’ni oluşturan ABD gelecekte de aynı oranda
kalacaktır. Bugün dünya nüfusunun %1,14’ünün yaşadığı ülkemiz de aynı oranı koruyacaktır.
Buna karşılık gelişmemiş ülkelerin dünya nüfusu içindeki oranları giderek artış gösterecektir.
Bu yapı, ücretler, yaşam koşulları ve işgücünün dağılımı açısından gelecekte küresel çapta
belirlenmiş politikalar olmaksızın çalışanların mevcut durumlarının iyileştirilmesinin
mümkün olamayacağını açıkça göstermektedir.
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Küreselleşme ile giderek artan uluslararası sermayenin dünya üzerindeki akışkanlığı ülkeden
ülkeye göçleri de arttırmıştır. Bu göç emeğin yer değiştirmesi şeklinde yaşandığı gibi
yatırımların kaydırılması biçiminde de kendisini göstermektedir. Ortaya çıkan bu durum
uluslar arası sermaye için dünya genelinde emek gelirlerini azaltıcı bir olanak olarak
kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşan kayıt dışılık ve azaltılamayan işsizlik
kitlelerin mutlak olarak yoksullaşması sonucunu doğurmuş bulunmaktadır. Ücretlerin üretim
maliyetleri içindeki payının göreli olarak azalması artık uluslar arası sermayeyi tatmin
etmemektedir. Çok uluslu yatırımlar emeğin hiçbir güvencesinin bulunmadığı koşulları
yaratmayı ön görmektedir.
Dünya çapında faaliyet gösteren dev şirketler kendi içlerinde veya aralarında rekabet
edebilmek için sadece işçilik maliyetini ucuzlatma yöntemleri üzerinde durmaktadır. Bu
nedenle yatırımlar ücretlerin daha düşük ve sosyal güvencelerin zayıf olduğu ülkelere doğru
kaymaktadır. Türkiye’de de bazı işkollarında yatırımlar benzer gerekçelerle başka ülkelere
kaydırılmaktadır. Özellikle Çin gerekçe gösterilerek tüm dünyada işçilerin ücretleri ve sosyal
haklar üzerinde baskı oluşturulmaktadır. Nüfusun ve işgücünün dünyadaki dağılımının benzer
biçimde devam edeceği varsayıldığında bu gelişme kendiliğinden kaçınılmaz bir kader
durumuna dönüşmektedir.
Çin, Hindistan, Tayvan, Endonezya gibi ülkelere yapılan yatırımların çok büyük bölümü
uluslar arası şirketlerin doğrudan yatırımlarıdır. Böylece aynı uluslar arası şirketin iç
maliyetlerini daha düşük gerçekleştirebilmek için kendisine ait değişik ülkelerdeki işletmeler
arasında işçilerin gelirleri üzerinden sürdürülen bir rekabet ortaya çıkmaktadır. Bu niteliğiyle
küreselleşme tümüyle emekçilerin hak ve çıkarlarını gasp etmek amacıyla oynanan bir oyuna
dönüşmüş bulunmaktadır. İşçi hareketlerinin ve sendikaların böyle bir gelişme karşısında
yalnızca kendi üyeleriyle sınırlı ve ulusal bir çerçevede çözüm üretebilmesi olası değildir. Bu
süreç uluslar arası işçi hareketinin ortak mücadelesi ile işbirliğinin önemini belirleyici duruma
getirmektedir. Dünya çapında örgütlenen sendikal hareketin her türlü mücadelede ve toplu
sözleşmelerde birlikte hareket edecek şekilde yeniden yapılanması kaçınılmaz bir
zorunluluktur.
1.3.DÜNYADA EKONOMİK GELİŞMELER
Daha önce de belirtildiği gibi dünya ekonomisinde temel eğilim uluslararası sınırların
kalkması ve çok uluslu kuruluşlar açısından dünyanın adeta tek bir pazar haline dönüşmesidir.
Günümüzde birçoğunun değeri ulusal ekonomilerden daha büyük tutarlara ulaşmış bulunan
bu sermaye gruplarının karşısında ayrı ayrı ulusal ekonomilerden söz etmek anlamsız duruma
gelmiş bulunuyor.
Çok uluslu kuruluşların kaynak ülkelerine bakıldığında ise ABD’nin başı çektiği; Batı Avrupa
merkezli üreticilerin de ABD’yi izlediği görülmektedir. Son dönemde sürekli bir ekonomik
durgunluk yaşamakla birlikte otomotiv ve elektronik alanlarındaki yatırımları ile Japonya’nın
da son 30 yıllık süre içinde oluşturduğu gücünü koruduğu söylenebilir. Bir bütün olarak
gelişmiş kapitalist ekonomilerin dünya üzerindeki ekonomik egemenlikleri günümüzde de
gelişmeleri belirleyici temel etken durumundadır. Ayrıca bu ülkelerin kendi aralarında
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gerçekleşen ekonomik ilişkiler de dünya ekonomisinin gelişme yönünün belirlenmesi
konusunda büyük önem taşımaktadır.
2008 yılının ortalarından başlayarak yaşanan ve günümüzde etkileri süren küresel kriz bu
tabloda bir değişiklik yaratmış değildir. Zaman zaman siyasal ve askeri yöntemler
kullanılarak da bu güç sürekli kılınmaya çalışılmaktadır. Bu durumun bir istisnası olarak 2011
yılı Mart ayında Japonya’da gerçekleşen depremin Japon ekonomisinin göreli olarak gelecek
dönemde gücünün azalmasına yol açması beklenmelidir.
TABLO : 2 - REEL GAYRİ SAFİ YURT İÇİ
HASILA(GSYİH)
(Yıllık Yüzde Değişme)
Ortalama
ÜLKELER
A - Gelişmiş Ekonomiler
I - AB-15 - EU-15(1)
Almanya-Germany
Avusturya- Austria
Belçika-Belgium
Danimarka-Denmark
Finlandiya-Finland
Fransa-France
Hollanda-Netherlands
İngiltere-UK
İrlanda-Ireland
İspanya-Spain
İsveç-Sweden
İtalya-Italy
Lüksemburg-Luxembourg
Portekiz-Portugal
Yunanistan-Greece
II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri
Çek Cumh.
GKRY
İzlanda
İsviçre
Malta
Norveç
Slovakya
Slovenya - Slovenia
III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler
ABD-USA
İsrail-Israel
Japonya-Japan
Kanada-Canada
IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri
Avustralya-Australia
G. Kore- S. Korea
Hong Kong-Hong Kong

19922001
2,8

2002
1,7

2003
1,9

2004
3,2

2005
2,7

2006
3,0

20
2,7

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

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

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

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

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

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

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

…
4,8
3,0
1,3
3,7
3,6
…
…

1,9
2,1
0,1
0,4
2,6
1,5
4,6
4,0

3,6
1,9
2,4
-0,2
-0,3
1,0
4,8
2,8

4,5
4,2
7,7
2,5
0,9
3,9
5,0
4,3

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

6,8
4,1
4,6
3,6
3,6
2,3
8,5
5,8

6,1
5,1
6,0
3,6
3,7
2,7
10
6,8

3,5
5,3
0,9
3,3
4,8
3,8
6,0
3,4

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

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

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

3,1
4,9
1,9
3,0
2,9
3,2
4,0
7,1

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

1,9
5,3
2,4
2,2
4,3
4,8
5,1
6,4
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Singapur-Singapore
Tayvan-Taiwan Province of China
Yeni Zelanda-New Zealand

6,4
5,3
3,3

4,2
5,3
4,9

4,6
3,7
4,1

9,2
6,2
4,4

7,4
4,7
3,2

8,6
5,4
1,0

8,5
6,0
2,8

B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler
I - AB Ülkeleri(3)
Bulgaristan-Bulgaria
Estonya - Estonia
Letonya - Latvia
Litvanya - Lithuania
Macaristan - Hungary
Polonya - Poland
Romanya-Romania
II - AB Adayı Ülkeler
Hırvatistan-Croatia
Makedonya-Macedonia
TÜRKİYE-TURKEY(4)
III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler
Arjantin-Argentina
Brezilya-Brazil
Çin-China
Endonezya-Indonesia
Güney Afrika-South Africa
Hindistan-India
İran-Iran
Katar-Qatar
Malezya-Malaysia
Meksika-Mexico
Mısır-Egypt
Pakistan-Pakistan
Rusya-Russia
S. ArabistanTayland-Thailand

-2,5
…
…
…
2,5
4,6
0,3

4,5
7,9
6,5
6,9
4,4
1,4
5,1

5,0
7,6
7,2
10,2
4,3
3,9
5,2

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

6,2
9,4
10,6
7,8
3,5
3,6
4,2

6,3
10,6
12,2
7,8
4,0
6,2
7,9

6,2
6,9
10
9,8
1,0
6,8
6,3

…
-0,8
3,0
3,8
2,7
2,6
10,3
3,6
2,2
5,7
2,9
7,9
6,2
3,0
4,5
3,6
-2,9
1,9
3,8

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

5,0
2,8
5,3
6,2
8,8
1,1
10,1
4,8
2,9
6,9
7,2
6,3
5,8
1,7
3,2
4,9
7,3
7,7
7,1

4,2
4,1
9,4
7,5
9,0
5,7
10,1
5,0
4,6
8,1
5,1
17,7
6,8
4,0
4,1
7,4
7,2
5,3
6,3

4,2
4,1
8,4
7,3
9,2
3,2
11,3
5,7
5,3
9,2
4,7
7,6
5,3
3,2
4,5
7,7
6,4
5,6
4,6

4,7
3,9
6,9
8,2
8,5
4,0
12,7
5,5
5,6
9,7
5,8
18,6
5,8
4,9
6,8
6,1
8,2
3,2
5,1

5,5
6,1
4,7
8,7
8,7
6,1
14
6,3
5,5
9,9
7,8
26
6,5
3,3
7,1
5,6
8,5
2,0
4,9

Avro Bölgesi - Euro Area(5)
DÜNYA GSYİH - WORLD GDP(6)

2,1
3,2

0,9
2,9

0,8
3,6

2,2
4,9

1,7
4,6

3,0
5,2

2,9
5,3

Ayrıca küresel kriz sonrasında çok uluslu kuruluşların sermaye yapısı değişmektedir. Çeşitli
şirket birleşmeleri ve satın almaları yoluyla çok uluslu sermaye küresel kriz sonrasında
yeniden yapılanmaktadır. Kimya işkolu özelinde dünya çapındaki bu birleşme ve
bütünleşmeler ilgili bölümde değerlendirilecektir. Ancak genel olarak kar oranlarının
düşmesini önlemek amacıyla, yeniden yapılanmanın enerji kaynaklarına dönük pazarların
yeniden “ele geçirilmesi” politikası ile de sürdürüldüğü söylenebilir. Özellikle Irak ve Libya
üzerinde uygulanan askeri operasyonlarla da desteklenerek uygulanan politikaların
yaygınlaşması ve tüm dünya genelinde gündeme getirilmesi beklenebilecek en olası
gelişmedir.
Dünya ekonomisi küresel krizin etkisiyle 2008 yılında gerilemeye başlamış bu eğilim 2009
yılında da sürmüştür. ABD ulusal geliri 2008 yılında artmamış 2009 yılında ise %2,6
küçülmüştür. Avrupa Birliği 15’ler 2008 yılında yalnızca binde 8 büyürken, İtalya, İsveç,
İrlanda, İngiltere ve Danimarka değişik oranlarda küçülmüştür. 2009 yılında ise tüm ülkelerin
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ekonomisi küçülürken ortalama küçülme hızı %4,1’e ulaşmıştır. Bu durum Avrupa Birliği’ne
sonradan üye olan 12 ülke için de genel olarak geçerlidir. Japonya ekonomisi 2008’de %1,2,
2009’da ise %5,2 küçülmüştür. Letonya’nın 2009 yılındaki küçülme oranı %18’e ulaşmış,
Estonya ve Litvanya %14 oranında gerilemiş, İrlanda %7,6, Romanya %7,1, Macaristan
%6,3, İsveç %5,1, İtalya %5 oranında küçülmüştür. Türkiye’nin 2008 yılında büyüme oranı
binde 7’ye gerilemiş, 2009 yılında ise Türkiye ekonomisi yaklaşık %5 küçülmüştür. 2009
yılında Avrupa’da küçülmeyen ekonomi bulunmamaktadır.
Küresel kriz koşullarında Avustralya, Güney Kore, İsrail, Polonya, Arjantin, Çin, Endonezya,
Hindistan, İran, Katar, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan 2009 yılında büyümeyi sürdüren
ülkeler olmuşlardır. Ancak bu ülkelerden yalnızca Çin, Endonezya, Hindistan, Katar ve Mısır
%2’den daha yüksek oranda büyüme göstermiştir. Çin’in 2009 yılı büyümesi %9,1,
Hindistan’ın ise %5,7 oranında gerçekleşmiştir. Bu ülkelere yakından bakıldığında Çin’in ve
Hindistan’ın uluslararası yatırımların yoğunlaştığı ülkeler olması dolayısıyla büyümeyi
sürdürebildikleri diğer ülkelerin ise genellikle doğal kaynaklara dayalı bir yapısının olduğu
görülecektir. Dolayısıyla 2008 yılında başlayan küresel krizin dünya çapında kapitalist
sistemin tümünü etkileyen gerçek bir ekonomik bunalım olduğu ortaya çıkmaktadır. 2010
yılından başlayarak yeniden gelişme eğilimi gösteren ülkeler için sorulması gereken temel
soru krizin hangi yöntemle ve faturasını kime kesilerek aşıldığı sorusudur.
Kaldı ki özellikle Avrupa’da yer alan bir çok ülke krizi aşmak bir yana 2011 yılına kadar
uzanan bir derinleşmiş bunalım yaşamış bulunmaktadır. Yunanistan, İrlanda, İspanya,
Portekiz bu durumu açıklamaktadır. Öte yandan tüm Avrupa ülkeleri krizden çıkabilmek için
çalışanların haklarını gerileten kamu harcamalarını azaltan ve sosyal hakları ortadan
kaldırmaya dönük uygulamaları yoğunlaştırmışlardır.
Küresel kriz ortaya çıkmaya başladığında siyasal iktidarlar aracılığıyla trilyonlarca dolarlık
fonlar sermayeye aktarılmıştır. Buna karşılık kriz çözülememiş ve gerek kamu yönetimi
gerekse özel sermaye tarafından çalışanların yaşam standartlarını düşürerek yeni kaynaklar
yaratma yoluna girilmiştir.
Bu süreç kaçınılmaz olarak emekçilerin tepkisine yol açmıştır. Avrupa ülkeleri başta olmak
üzere tüm dünyada sendikalar krizin tüm yükünü çalışanların üzerine yıkmayı amaçlayan
politikalara karşı çıkmış yaygın grev ve protesto eylemleri gerçekleştirmiştir. Başlangıçta tek
tek ülkelerde birbirinden kopuk olarak yaşanan olaylar giderek daha örgütlü bir şekil almıştır.
Bu çerçevede 29 Eylül 2010’da Avrupa Sendikalar Konfederasyonunun düzenlediği bir
gösteri Brüksel’de gerçekleştirilmiş ve bu gösteriye 100 binden fazla çalışan katılmıştır.
Gösteride 30 ülkeden gelen katılımcılar yer almıştır.
Tek tek ülkelerde kamu yönetimlerinin tasarruf önlemleri gözden geçirildiğinde birbirine
benzer uygulamalar göze çarpmaktadır. Yunanistan’da iş başında bulunan PASOK iktidarı
ücret dondurma ve kesinti yapma uygulamalarını gündemine almıştır. Kamu çalışanlarının
ikramiyelerini kaldırmıştır. Toplam olarak işçilerin gelirlerinin yaklaşık dörtte birini
ellerinden almayı amaçlayan bu uygulamalar devlet memurları, sağlık çalışanları, yerel
yönetim çalışanları başta olmak üzere geniş emekçi kitlelerin katıldığı tepkilere yol açmış
yaygın grevler gerçekleştirilmiştir.
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İspanya’da solcu Zapetero hükümeti ekonomiyi düze çıkarabilmek gerekçesiyle liberal
uygulamalara başvurmuştur. İş piyasası reformları adı altında yapılan düzenlemelerle işçilerin
işten çıkışları kolaylaştırılmaya çıkış tazminatları düşürülmeye, emeklilik yaşı yükseltilmeye
ve sosyal güvenlik haklarında kısıtlamalar yapılmaya çalışılmaktadır. Kıdem tazminatları yarı
yarıya düşürülürken işsizlik sigortası 400 Euro’ya kadar indirilmektedir. İspanya’da bu
uygulamalara karşı çalışanların örgütlü oldukları konfederasyonlar ortak eylemler
düzenlemişlerdir.
Fransa emeklilik yaşını yükseltmeyi amaçlayan bir yasa değişikliği gündeme almış buna
karşılık yaygın protestonlar gerçekleştirilmiştir. Fransa’daki gösterilere bir milyona yakın
çalışanın katıldığı ve grevlerde toplu taşıma araçları ile yakıt istasyonlarının çalışmadığı
görülmüştür.
1.4. İŞSİZLİK EN BÜYÜK SORUN
Son on yıllık döneme yakından bakıldığında tüm dünyada yüksek işsizlik oranlarının varlığını
sürdürdüğü görülecektir. Bu dönem içinde 2008 ve 2009 yıllarının küresel krizin etkisiyle
büyüme ve duraklama yaşanan bir dönem olduğu ileri sürülse de ekonominin hızla büyüdüğü
yıllarda da işsizlik oranlarının oldukça yüksek seyrettiği görülmektedir. Bu değerlendirme
ABD, Euro alanı ve Japonya için genel olarak geçerli olduğu gibi gelişmekte olan ülkeler
içinde yapısal bir özelliği yansıtmaktadır.
TABLO : 3 - İŞSİZLİK ORANLARI(*)

ÜLKELER - COUNTRIES
A - Gelişmiş Ekonomiler

I - AB-15 - EU-15
Almanya-Germany
Avusturya- Austria
Belçika-Belgium
Danimarka-Denmark
Finlandiya-Finland
Fransa-France
Hollanda-Netherlands
İngiltere-UK
İrlanda-Ireland
İspanya-Spain
İsveç-Sweden
İtalya-Italy
Lüksemburg-Luxembourg
Portekiz-Portugal
Yunanistan-Greece
II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri
Other Advanced European Economies
Çek Cumh.-Czech Rep.
GKRY - GCASC(1)

1990 2000
... 5,8

2001
5,9

2002
6,4

2003
6,6

2004
6,4

2005
6,0

6,2
2,7
6,6
9,7
3,2
9,0
5,9
7,0
12,9
16,2
1,7
8,9
1,3
4,2
6,8

7,4
3,5
6,9
4,2
9,8
8,6
2,4
5,5
4,3
10,8
6,9
10,2
2,6
4,0
11,4

7,5
3,7
6,6
4,4
9,1
7,8
2,2
5,1
3,9
10,1
5,9
9,2
2,5
4,0
10,8

8,3
4,0
7,6
4,5
9,1
7,9
2,7
5,2
4,4
11,0
6,1
8,8
2,9
5,0
10,3

9,2
4,3
8,2
5,3
9,0
8,5
3,6
5,0
4,7
11,0
6,8
8,6
3,7
6,3
9,7

9,7
4,9
8,4
5,5
8,8
8,9
4,5
4,8
4,5
10,5
7,7
8,1
4,2
6,7
10,5

10,5
5,2
8,5
4,8
8,4
8,9
4,7
4,8
4,3
9,2
7,7
7,8
4,7
7,7
9,8

1,7
1,8

8,9
4,9

8,2
3,8

7,3
3,6

7,8
3,5

8,3
3,7

7,9
5,2
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20
5,6

İzlanda-Iceland
İsviçre-Switzerland
Malta - Malta
Norveç-Norway
Slovakya - Slovakia
Slovenya - Slovenia
III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler
Other Advanced Economies
ABD-USA
İsrail-Israel
Japonya-Japan
Kanada-Canada
IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri
Other Industrialized Asian Economies
Avustralya-Australia
G. Kore- S. Korea
Hong Kong-Hong Kong
Singapur-Singapore
Tayvan-Taiwan Province of China
Yeni Zelanda-New Zealand
B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler
B - Emerging and Developing Economies
I - AB Ülkeleri(2)
EU Countries(2)
Bulgaristan-Bulgaria
Estonya - Estonia
Letonya - Latvia
Litvanya - Lithuania
Macaristan - Hungary
Polonya - Poland
Romanya-Romania
II - AB Adayı Ülkeler
EU Accession Countries
Hırvatistan-Croatia
Makedonya-Macedonia
TÜRKİYE-TURKEY(3)
III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan
Ekonomiler
Other Emerging and Developing Economies
Arjantin-Argentina
Brezilya-Brazil
Çin-China
Endonezya
Güney Afrika
Hindistan
İran
Malezya
Meksika
Mısır-Egypt
Pakistan-Pakistan
Rusya-Russia
S. Arabistan-S.Arabia
Tayland-Thailand

1,8
0,5
3,9
5,2
...
...

2,3
2,6
6,8
3,4
18,8
6,7

2,3
2,6
7,6
3,5
19,3
6,2

4,8
9,3
5,0
7,3

3,3
3,2
7,5
3,9
18,6
6,3

3,4
4,3
7,6
4,5
17,5
6,7

3,1
4,4
7,4
4,5
18,1
6,3

2,6
4,4
7,2
4,6
16,2
6,5

5,6
9,6
2,1
8,2
... 4,0

4,0
8,8
4,7
6,8

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

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

6,7
4,0
5,1
2,7
4,6
5,5

6,3
3,3
7,3
3,6
5,2
5,3

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

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

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

1,7
0,7
...
...
...
6,3
...

16,9
13,6
8,4
11,6
6,5
16,1
11,2

19,8
12,6
7,8
12,5
5,8
18,2
9,0

17,8
10,3
9,9
11,3
5,9
19,9
10,0

13,7
10,0
10,7
11,3
5,9
19,6
7,6

12,0
9,7
10,2
11,4
6,2
19,0
6,8

10,1
7,9
9,0
5,7
7,3
17,7
5,8

...
23,6
7,5

21,1
32,3
6,9

22,0
30,5
8,7

22,3
31,9
10,7

19,5
36,7
10,8

18,0
37,2
10,6

17,9
37,3
10,4

9,2
3,7
2,5
...
...
...
...
5,1
...
8,6
3,1
...
...
2,2

14,7
9,2
3,1
6,1
25,0
...
...
3,1
2,6
9,0
7,8
10,7
...
2,4

18,1
10,1
3,6
8,1
25,4
...
...
3,5
2,6
9,2
7,8
9,1
...
3,3

17,5
9,2
4,0
9,1
27,2
...
...
3,5
2,9
10,2
8,3
8,0
...
2,4

16,8
12,3
4,3
...
28,9
...
...
3,6
3,0
10,4
8,3
8,3
...
2,2

13,6
11,5
4,2
...
24,7
...
...
3,6
3,7
10,7
7,7
8,1
...
2,1

11,6
9,8
4,2
...
23,9
...
...
3,6
3,6
11,0
7,7
7,6
...
1,9

4,2

5,8
6,0
5,5
10,3
10,8
10,4
5,4
5,3
4,7
7,6
7,6
7,2
4,2
4,4
4,2
4,0
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5,1
9,0
4,4
6,8

3,7

Dünya ekonomisinin 2000’li yılların başından bu yana egemen görüntüsü ekonomik
büyümenin istihdamda sözü edilebilir bir artış yaratamamasıdır. İşsizlikle ilgili tüm dünya
ülkelerinin durumunu yansıtan tablodan da izlenebileceği gibi ekonomi büyümekte ancak
işsizlik oranlarında belirgin bir düşme gerçekleşmemektedir. Gelişmiş ülkelerin ortalaması
olarak %6 dolayında seyreden işsizlik oranı ekonominin büyüdüğü yıllar boyunca herhangi
bir düşüş göstermezken genel olarak küçülmenin yaşandığı 2009 yılında işsizlik oranı %8’e
sıçramış bulunmaktadır. Tek tek ülkelerin verileri incelendiğinde de benzer bir durum
kendisini göstermektedir. Bu durum sistemin işleyişini ortaya koyabilmek açısından ilginç
sonuçlar sunmaktadır. Ekonomide yeni değerler yaratılır ve yeni değerler oluşurken; yeni işler
yaratılmamakta böylece büyüyen ekonomilerden çalışanların aldığı pay giderek azalmaktadır.
Buna karşılık ekonomideki herhangi bir daralma dünya çapında işsizlik oranlarını da paralel
bir artışı doğurmaktadır. Bu işleyişin ortaya koyduğu gerçek büyümenin yarattığı ek gelir adil
bölüşülmezken küçülmenin yarattığı kayıpların tüm yükünü emekçilerin taşımak zorunda
kaldığı gerçeğidir.
Dünya çapında her yıl yaklaşık 50 milyon kişiye yeni iş yaratılmak zorundadır. Yıllık işsiz
sayısının da yaklaşık 200 milyon dolayında seyrettiği bilinmektedir. Tüm dünyada küresel
krizle birlikte işini kaybedenlerin sayısının ise 50 milyona ulaştığını öne süren tahminler
yapılmıştır. Ayrıca 3 milyar dolayında çalışanı bulunan dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan
yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu görünüm ekonomik büyümenin yeni işler ve
istihdam yaratamaması anlamına geldiği gibi çalışanların çok büyük bölümünün de temel
gereksinimlerini sağlamaya yetmeyen bir işte çalıştığını ifade etmektedir.
Uluslar üstü sermayenin çıkarlarına göre biçimlenen ve neo-liberal politikalar uygulanarak
sürdürülen bu ekonomik çerçeve ile dünya ölçeğine, toplumsal sorunlara çözüm
bulunamayacağı apaçık görülmektedir. İş yaratamayan, bunalıma girdiği koşullarda da
mevcut işçileri işten çıkararak çözüm bulmaya çalışan ekonomik politikaların sürekli
olabilmesi mümkün değildir. Küresel krizle birlikte ortaya çıkan görüşmeler dünya çapında
toplumsal dengelerin oluşturulabilmesi için yeni ve toplumcu alternatif politikalara
yönelinilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
2. 2008 KÜRESEL KRİZİNİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ: KRİZ GÜNLÜĞÜ
2.1.2008 KÜRESEL KRİZİ
TEMMUZ 2008: ABD’de el koyulan banka sayısı 7’ye yükseldi. Temsilciler meclisi yardım
paketini kabul etti.
AĞUSTOS 2008: ABD’nin 3. bankasının zararı 1.5 milyar dolar (JP MORGAN). Yatırım
bankası Lehman Brothers 1500 kişi çıkardı.
EYLÜL 2008: ABD yönetimi 5 trilyon dolar büyüklüğündeki Fannı Mae ve Freddıe Mac’e el
koydu. Almanya Deutche Bank, Post Bank’ın %30 unu 2.75 milyar euro’ya satın aldı.
ABD’de Lehman Brothers iflas başvurusunda bulundu. Dünyanın en büyük aracı kurumun
Merrıel Lyng Bank of America’ya 50 milyar dolara sattı.
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-Dünyanın en büyük 10 bankası 70 milyar dolarlık kurtarma fonu oluşturdu. ABD
bankalarının zararı 400 milyar dolar. AIG’den ABD merkez bankasına: “40 milyar dolar ver”
-ABD merkez bankası 85 milyar dolara AIG’nin % 80’ini satın aldı. ABD Avrupa, Japonya
ve Kanada merkez bankaları piyasaya 250 milyar dolar sürdüler. ABD’de 700 milyar dolarlık
paket hazırlandı.
-ABD merkez bankası üç büyük bankaya daha el koydu. Dünya merkez bankaları 100 milyar
dolar daha bastı.
-ABD’de kurtarma paketi reddedildi. Dünya merkez bankaları piyasaya 620 milyar dolar
daha sürdü. Fortis Bank 11 milyar euro’ya kamulaştırıldı. İngiltere’de iki banka
kamulaştırıldı. 50 bin sterline kadar olan mevduatlara güvence verildi.
-Dünyanın en büyük otomobil üreticileri kriz açıklaması yaptı ve 30 milyar dolarlık destek
talep etti.
EKİM 2008: ABD’de kurtarma paketi 850 milyar dolara çıkarılarak kabul edildi. İrlanda,
Almanya, İzlanda ve Avusturya mevduata tam güvence verdi. Almanya 50 milyar euro
ödeyerek banka kurtardı. ABD merkez bankasından 2008 sonuna kadar piyasaya 900 milyar
dolar sürüleceği açıklandı. İngiltere’de 437 milyar dolarlık kurtarma paketi ile sekiz banka
batmaktan kurtarıldı. Yunanistan’dan mevduata tam güvence. Rusya’dan 86 milyar dolarlık
paket. ABD devleti bankalardan hisse senedi alıyor. Avrupa’da 15 ülke 2009 yılı sonuna
kadar banka ve şirket batışına izin vermeme konusunda anlaştı.
-Almanya’da 500 milyar euro’luk paket, Fransa’da 360 milyar euro’luk paket, ABD’de 250
milyar dolarlık paket, İsviçre’de UBS Bank kurtarıldı, Güney Kore’den 130 milyar dolarlık
paket, İsveç’ten 200 milyar dolarlık paket, ABD’de 540 milyar dolarlık yeni paket, General
Motors ve Chrysler birleşme için 10 milyar dolarlık fon istedi.
KASIM 2008: Japonya’dan 273 milyar dolarlık bir paket, Çin’den 586 milyar dolarlık paket,
Alman posta idaresi 15 bin kişi işten çıkardı, City Group 50 bin kişiyi işten çıkarmayı
kararlaştırdı, General Motors, Ford ve Chrysler devletten 25 milyar dolar daha istedi. City
Group’a 40 milyar dolarlık devlet desteği.
ARALIK 2008: Bank of America 35 bin kişiyi işten çıkarıyor. Japonya’dan 255 milyar
dolarlık yeni bir paket. ABD’den 200 milyar dolarlık paket…Açılan paketlerin toplam tutarı
aralık 2008’de 6.2 trilyon dolar!
2.2.2009’DA KRİZ SÜRÜYOR…
10-MART-2009-CUMHURİYET-Dünya Bankası:Kriz yoksul ülkeleri vuracak
12-MART-2009- MİLLİYET GÜNGÖR URAS: 2008 Büyümesi TL sıfır olsa da dolar olarak
yüzde 10 olacak
13-MART-2009-RADİKAL-UĞUR GÜRSES: İlk dört ayda 13 milyar dolar gitti
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16-MART-2009-MİLLİYET-BÜLENT ECZACIBAŞI: Alınan tedbirler yerinde IMF
anlaşması tamamlayıcı
17-MART-2009-HÜRRİYET-İşsiz sayısı yüzde 13,6 ile rekor kırdı 3.3 milyona dayandı
17-MART-2009-MİLLİYET-Sendikalar tarihi rekoru değerlendirdi ‘’felakete gidiyor’’
18-MART-2009-MİLLİYET-Ford krizde işçi çıkarmamak için kısa çalışma ödeneğine
başvurdu
24-MART-2009-RADİKAL-Dervişe göre krizden çıkmak için dört yol var;biri,kamu
harcamalarına ağırlık vermek
27-MART-2009-RADİKAL- BM’ den gelişmiş ülkelere 1 trilyon dolarlık paket çağrısı
27-MART-2009-MİLLİYET-Bakan Çelik;Kısa çalışma ve ötv de belirlenen süreler
uzayabilir.
30-MART-2009-RADİKAL-DİSK: Çelebi beşinci paket yetersizdir ve geçicidir.
30-MART-2009-RADİKAL-Küreselleşme karşıtları,hakça paylaşım için Avrupa’yı salladı
1-NİSAN-2009-HÜRRİYET-Dünya Bankası;İkinci dünya savaşından beri en büyük daralma
olacak.
1-NİSAN-2009-HÜRRİYET-Erdoğan,G-20 ye ‘son çeyrek küçülme lideri’ olarak gidiyor.
1-NİSAN-2009-RADİKAL-TÜİK Verilerine göre Ekonomi 7 yıl sonra küçüldü.
1-NİSAN-2009-RADİKAL- TEPAV: Daralma arttıkça bütçe açığı da büyüyecek.
2-NİSAN-2009-RADİKAL-Krizin etkisiyle ihracatta kan kaybı sürüyor: mart ayında da % 35
düştü.
2-NİSAN-2009-RADİKAL-Londra da küreselleşme karşıtı 35 bin kişi merkez bankasına
yürüdü.
2-NİSAN-2009-RADİKAL- ERDOĞAN; ‘Hiçbir ülke, tek başına krizin etkisini bertaraf
edemez.
3-NİSAN-2009-RADİKAL-G-20 den küresel krize karşı 1.1 trilyon dolarlık paket.
4-NİSAN-2009-MİLLİYET-Erdoğan,krizle ilgili,bir aşındırma olacak ama en az bizi
etkileyecek dedi.
4-NİSAN-2009-VATAN-Erdoğan,Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.
4-NİSAN-2009-HABER TÜRK-Erdoğan kriz en az Türkiye’ yi etkiledi.
6-NİSAN-2009-RADİKAL-Türkiye de krizin 6 aylık faturası:Net 385 bin 16 kişi işini
kaybetti.
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14-NİSAN-2009-RADİKAL-Büyümeye 7.6 puan kriz rötuşu;Hükümet ‘yüzde 3,6 küçülme
var’ dedi.
14-NİSAN-2009-RADİKAL-Tekstil hazır giyimde 160 bin kişi işini kaybetti.
14-NİSAN-2009-RADİKAL-Otomotiv ihracatı durdu,Bursa da ilk çeyrekte 20 bin kişi
işinden oldu.
14-NİSAN-2009-HÜRRİYET-Kriz teğet geçiyor derken Türkiye yüzde 3,6’yla Dünya
liderliğine oynuyor.
15-nisan-2009-HÜRRİYET- TÜSİAD:Hükümet gerçeklerle yüzleşmekte isteksiz davrandı.
16-NİSAN-2009-MİLLİYET-TÜİK Yüzde 13.5 lik hedef ilk ayda aşıldı.Bir ayda 376 bin
yeni işsiz.
1-HAZİRAN-2009-CUMHURİYET-Rusya da kemer sıkma dönemi,banka sisteminde
dökülmeler
2-HAZİRAN-2009-MİLLİYET-Türkiye ihracatçılar meclisi:geçen yılın mayıs ayına göre
azalma yüzde 40’a yaklaştı.
4-HAZİRAN-2009-CUMHURİYET-1720 den beri tüm bunalımları inceleyen Sanayici Melih
Gürsoy ‘Bu kriz en az iki yıl sürer’dedi.
4-HAZİRAN-2009-VATAN-Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı: krizin bittiğini
söylemek henüz erken
8-HAZİRAN-2009-HÜRRİYET-ERDOĞAN: 4 Milyarlık paket açtı ‘vatandaşta para
var’dedi.
9-HAZİRAN-2009-RADİKAL-MAHFİ EĞİLMEZ Köşe yazısı ‘’Çıkış işaretleri.
9-HAZİRAN-2009-RADİKAL-DİSK BAŞKANI Çelebi ‘iyimser yorumda bulunmak
spekülasyondur’ dedi.
10-HAZİRAN-2009-CUMHURİYET-Dünya Bankası Başkanı Zoellick,dünya ekonomik
görünümüne ilişkin büyük belirsizli olduğunu açıkladı.’kriz dünyayı felç etmesin’.
11-HAZİRAN-2009-VATAN-Ernst&Young’ın
Avrupa yolsuzluk anketi.krizde ayakta
kalabilmek için ne yaparsınız sorusuna,Rüşvete evet çıktı.
11-HAZİRAN-2009-VATAN-Ekonomik krizde 30 bin kişi İstanbul’dan köyüne döndü.
12-HAZİRAN-2009-RADİKAL-Tuncay Özilhan ,Eski günleri rüyamızda bile göremeyiz,
düzelme 10 yıl sonra olur.dedi
15-HAZİRAN-2009-MİLLİYET-GÜNGÖR URAS ‘ tan Krizi kazasız belasız atlatma
öğütleri.

39

18-HAZİRAN-2009-VATAN-Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz,Krizde sona geldik
diyenleri ihtiyatlı olmaya çağırdı,tünelin ucundaki ışık araba da olabilir
19-HAZİRAN-2009-CUMHURİYET-MUSTAFA SÖNMEZ-köşe yazı Krizi. yumuşatmanın
bedeli alt sınıflara.
19-HAZİRAN-2009-CUMHURİYET-Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Iweala Türkiye
krizi metanet içinde karşıladı.
24-HAZİRAN-2009-RADİKAL-ABD’den Ford Motor’a 5.9 milyar dolarlık kredi.
29-HAZİRAN-2009-VATAN-Ekonomik krizde 857 bin sigortalı çıkartıldı.
1-TEMMUZ-2009-CUMHURİYET-Türkiye ekonomisi 2009’un ilk çeyreğinde yüzde 13.8
küçülerek,1994 ve 2001 krizlerini bile geride bıraktı.3 ayda 3 yıl geriye gittik.
1-TEMMUZ-2009-CUMHURİYET-ERİNÇ YELDAN Köşe yazısı.sermayenin yeni saldırısı
kıdem tazminatı.
2-TEMMUZ-2009-MİLLİYET-GÜNGÖR URAS Köşe yazı. Kamu çalışanları için kriz yok.
2-TEMMUZ-2009-MİLLİYET-Wall Street Journal:Türkiye krizin en çok vurduğu ülkeler
liginde.
3-TEMMUZ-2009-CUMHURİYET-MUSTAFA SÖNMEZ-Köşesinde.Devlet kapısında sıfır
iş.
3-TEMMUZ-2009-CUMHURİYET-Krizden etkilenen şirketlerde 6 ay daha ücretler devletten
3-TEMMUZ-2009-CUMHURİYET-Otomotivciler
rahatsız.

destek

paketlerinin

gecikmesinden

8-TEMMUZ-2009-CUMHURİYET-ERİNÇ YELDAN Köşesi KRİZİN Türkiye ekonomisine
etkileri neden bu denli, şiddetli.
10-TEMMUZ-2009-HÜRRÜYET-Tekstilde 8bin 594 fabrika düştü 200 bin kişi işsiz kaldı.
10-TEMMUZ-2009-CUMHURİYET-G-8 LERDEN Krizden çıkışa tam destek.
10-TEMMUZ-2009-RADİKAL-KOÇ: Ne yazık ki gençler ekonomik krizde darbeyi en çok
yiyen kesim.
10-TEMMUZ-2009-RADİKAL-İTKİB’nin araştırmasına göre Mayıs 2008 den Nisan 2009 a
kadar sigortalı sayısı 1.2 milyon kişi azaldı.
13-TEMMUZ-2009-RADİKAL-Krizde zorlanan KOBİ ler için ,Türkiye yaklaşımı önerisi.
14-TEMMUZ-2009-MİLLİYET-Küresel kriz Japonya da robotları işsiz bıraktı.
15-TEMMUZ-2009-CUMHURİYET-ABD’ de hükümeti krizden çıkmak için kamu
harcamalarında ki bütçe açığını 4 ‘ katladı.
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15-TEMMUZ-2009-MİLLİYET-Yabancı sermaye girişi yarı yarıya azaldı.
16-TEMMUZ-2009-CUMHURİYET-Gençlerin yüzde 25’i işsiz : TÜRK-İŞ Çözüm sosyal
devlette. DİSK gerçek işsiz 5 milyon 837 bin.
22-TEMMUZ-2009-HÜRRYET-ABD Kongresinin özel denetçisi Neil Barofsky ;Krizin
faturası ABD ‘ye 24 trilyon doları bulacak.
23-TEMMUZ-2009-RADİKAL-İSO 500 Raporu bu yıl 2008 bile aratacak. Diyor.
23-TEMMUZ-2009-RADİKAL-İSO Yönetim kurulu başkanı Tanıl Küçük; Maalesef küresel
kriz bizim krizimiz haline geliyor.
10-AĞUSTOS-2009-RADİKAL-İSMMMO Raporuna göre 1.6 milyon kişi bankalara
borcunu ödeyemiyor.
10-AĞUSTOS-2009-MİLLİYET-Krizde reel ekonomi inliyor,bankalar gülüyor.
13-AĞUSTOS-2009-RADİKAL- 15 BİN Kişi İstanbul da krizi konuşacak.
18-AĞUSTOS-MİLLİYET-İşsizin krizi bitmiyor.3.4 milyon işsizin yüzde 35’ini son bir yılda
işten çıkarılan veya iflas edenler oluşturdu.
27-AĞUSTOS-2009-HÜRRİYET-Türkiye Reklam Konseyi krizden çıkabilmek için ‘’Alın
verin ekonomiye can verin ‘’ kampanyası başlattı.
27-AĞUSTOS-2009-RADİKAL-FATİH ÖZATAY KÖŞESİNDE-Krizler ve batan bankalar.
8-EYLÜL-2009MİLLİYET-DEKA BANK : Krizden en çok Türkiye etkilendi.3 ülke krizi
fırsata çevirdi.
9-EYLÜL-2009-HÜRRÜYET-Sanayi üretiminin krizdeki seyri.
11-EYLÜL-2009-HÜRRİYET-Türkiye 6 ayda yüzde 10.6 küçüldü.çifte revizyon TÜİK
kuşkusu yarattı.
11-EYLÜL-2009-RADİKAL-Üretimde ki çöküş ikinci çeyrekte de durmadı,ekonomi yüzde 7
küçüldü.
15-EYLÜL-2009-BİRGÜN-Zenginlerin krizini yoksullar sırtında taşıyor.
15-EYLÜL-2009-BİRGÜN-KORKUT
bilançosu.

BORATAV

Köşesi,Bunalımın

makro-ekonomik

15-EYLÜL-2009-RADİKAL-Dünyayı ters yüz eden,kapitalizme ağır hasar veren kriz bir
yılını devirdi.lehman tarih oldu onlar ne yapıyor.Obama dan Wall Street e
gözdağı:Lehman’dan ders almayanlar var ancak eski günlere dönüş yok.
17-EYLÜL-2009-VATAN-Türkiye 2008 büyüklüğüne 4 yıl sonra bile ulaşamıyacak+tablolar
var
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25-EYLÜL-2009-MİLLİYET-Dünyanın 20 devi küresel krize çözüm için toplandı
25-EYLÜL-2009-MİLLİYET-GÜNGÖR URAS. G 20 Lerin derdi ile bizimki farklı.
30-EYLÜL-2009-MİLLİYET-Yapı Kredi Genel Müdürü.Açıkalın,Türkiye krizden iç
tüketimle çıkabilir.
1-EKİM-2009-HÜRRİYET-IMF, Krizin faturasını 3.4 trilyon dolara çekti ‘olumlu hava’
verdi.
1-EKİM-2009-HÜRRİYET-DERVİŞ:Avrupa’nın ağırlığı azalacak, güç Asya’ya geçecek.
5-EKİM-2009-HÜRRİYET-IMF Başkan yardımcısı Fischer 2001 in acı reçetesi size
yaradı,global krize daha avantajlı yakalandınız.
6-EKİM-2009-HÜRRİYET-Dünya Bankası Başkanı Zoellick Hükümetler desteği çekerse
küresel ekonomi yine bozulur.90 milyon kişi aşırı yoksulluğa düşebilir.
14-EKİM-2009-RADİKAL-ABD’ li KOB’ lerin
batıyor.İngiltere de milyarlık kamu varlığı satışı.

en büyük kreditörü CIT Group da

6-KASIM-2009-MİLLİYET-Yatırım gurusu Faber:Binada çatlak vardı,
boyadık.Batıda standartlar düşecek, savaşa sürükleneceğiz,sistem çökecek dedi.

üzerini

12-KASIM-2009-RADİKAL-KORKMAZ İLKORUR Köşesi.Neden biz çok etkilendik?
Sorusu ve diğerleri.
16-KASIM-2009-RADİKAL-İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
raporuna göre,Krizde 1.8 milyon kişi ,işsizliğe karşı hayatını güvence altına aldı.
16-KASIM-2009-RADİKAL-UĞUR GÜRSES Köşesi.Kriz kimi teğet geçiyor.+tablo.
17-KASIM-2009-RADİKAL-İşsiz sayısı 927 bin kişi daha arttı,Türkiye işsizlikte Dünya
beşincisi.
18-KASIM-2009-HÜRRİYET-Finlandiya eski başbakanı Tapani Aho Krizde devlet desteği
ağrı kesici gibidir,Küresel ekonominin büyüme için acil ve yeni itici güçlere ihtiyacı var.dedi
18-KASIM-2009-RADİKAL-UĞUR GÜRSES Köşesinde Küresel kriz şalı, kalkınca.
19-KASIM-2009-RADİKAL-Goldman Sachs Krizde payımız var diyerek 500 milyon dolarlık
destek verdi.
4-ARALIK-2009-HÜRRİYET-Türkiye kriz sınavını IMF siz geçti notu iki basamak yükseldi.
4-ARALIK-2009-HÜRRİYET-OTOMOTİV
çıkartmadık,3-4 yıl içinde 2008 i yakalarız.

Sanayicileri:Fedakarlık

yaptık

işçi

9-ARALIK-2009-MİLLİYET-Güngör Uras köşesi 15 ay sonra krizden çıkar gibiyiz.
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16-ARALIK-2009-MİLLİYET.İSO Başkanı Tanıl Küçük Toparlanma verilerine karşın
temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
16-ARALIK-2009-MİLLİYET-Avrupa karıştı dolar güçleniyor.
24-ARALIK-2009-RADİKAL-Şirketlerin yüzde 62 si işe alımları kesti.
29-ARALIK-2009-HÜRRİYET-ERDAL SAĞLAM Köşesinde Krizle uzlaşmaz tutum
birleşti:Çalışma hayatı kaynıyor.
30-ARALIK-2009-RADİKAL-Sabancı: 2009 deprem yılıydı 2010-2011 de artçılar gelebilir.
30-ARALIK-2009-RADİKAL-AA’nın’’ Türkiye krizden en hızlı çıkacak ülke’’haberi yalan
çıktı.

2.3.2010 GELİŞMELERİ
11-OCAK-2010-RADİKAL-ABD’nin Dünya ekonomisinden aldığın pay geriliyor, Çin
yükseliyor.
21-OCAK-2010-RADİKAL-Dünya Bankasına göre Dünya yavaş toparlanacak 2010 da 64
milyon kişi daha yoksul olacak.
21-OCAK-2010-RADİKAL-Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau Türkiyenin
risklerinden birisi de iç siyaset dedi.
27-OCAK-2010-MİLLİYET-Davos’ta kriz hayaleti, krizin bittiğine dair aşırı iyimserlik
sergileyen iş dünyası artık temkinli.
29-OCAK -2010-RADİKAL-OBAMA: İnsanlar işsiz ve acı çekiyor, işsizliğin azaltılması
temel önceliğimiz.
29-OCAK-2010-RADİKAL-UĞUR GÜRSES Köşesinde Krizin merkezindeki bütçe.
2-ŞUBAT-2010-RADİKAL-Mustafa Koç ’10 yılda yerinden oynayan taşlar yerleşecek, yeni
düzen başlayacak.
9-ŞUBAT-2010-HÜRRİYET-TÜİK Verilerine göre Sanayide üretim 2009’da yüzde 9,6
düştü,aralık yüzde 25’lik artışla ‘çarklar dönüyor’ morali verdi.
9-ŞUBAT-2010-RADİKAL-MAHFİ EĞİLMEZ Köşesinde Avrupa paniği ve bize etkisi.
11-ŞUBAT-2010-RADİKAL-Yunanistan da yarım milyon memur hayatı durdurdu,genel grev
kapıda.
11-ŞUBAT-2010-RADİKAL-MAHFİ EĞİLMEZ Köşesinde Avrupa niçin sarsıldı.
16-ŞUBAT-2010-RADİKAL-Bir yılda işsiz sayısı 233 bin arttı, kasımda işsizlik yüzde 13.1
oldu.
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23-ŞUBAT-2010-MİLLİYET-YAMAN TÖRÜNER-Köşesinde Krizler neden çıktı.
23-ŞUBAT-2010- MİLLİYET-SOROS;Euro nun sorunu siyasi dedi.
26-ŞUBAT-2010-RADİKAL-Krize rağmen geçen yıl 1.1 milyar dolarlık yatırım yapan
Sabancı grubu bu yıl 1.6 milyar dolar yatırım yapıp 2800 kişiyi işe alacak.
3-MART-2010-RADİKAL-Krizden çıkış sinyali gelmeye başladı.
3-MART-2010-RADİKAL-Kanayan yara büyüyor:İşsizler ordusuna 860 bin kişi daha katıldı.
4-MART-2010-RADİKAL-MAHFİ EĞİLMEZ Köşesinde.İşsizlik ve enflasyona dikkat.
16-MART-2010-MİLLİYET-GÜNGÖR
zamanıdır.

URAS

Köşesinde

Devalüasyonu

tartışmanın

16-MART-2010-MİLLİYET-Aralıkta işsizlik oranı yüzde 13.5.
16-MART-2010-HÜRRİYET-2.8 Milyon kişi bir iş verilse çalışacak 8.5 milyon çalışanın
sosyal güvencesi yok.
19-MART-2010-MİLLİYET-Borç krizinden çıkış yolu arayan Yunanistan AB’den umduğunu
bulamıyor IMF ye yöneliyor.
19-MART-2010-RADİKAL-DİSK:Ekonomik Krizde en büyük ihtiyaç’insana yakışır iş
imkanı’
31-MART-2010-MİLLİYET-HURŞİT GÜNEŞ köşesinde Krizin teğet geçtiğini savunmak
mantıklımıydı.
1-NİSAN-2010-RADİKAL-Ekonomi sekiz yıl sonra ilk kez küçüldü,yüzde 6’lık son çeyrek
büyüme sevindirdi.
16-NAİSAN-2010-MİLLİYET-HURŞİT GÜNEŞ Köşesinde’ Bu kriz daha beter vurdu’.
26-NİSAN-2010-HÜRRİYET-Kriz Dünyadan 3.3 trilyon dolar götürdü.
26-NİSAN-2010-RADİKAL-Küresel krizin malityeti beş türkiyeden fazla.
3-MAYIS-2010-MİLLİYET-Yunanistan’da uygulamaya konulan tasarruf paketine karşı
sendikalar !Yunanistan’ın bu paketle yaşam standartlarının 20 yıl geriye gideceğini duyurdu.
3-MAYIS-2010-MİLLİYET-GÜNGÖR URAS Köşesinde İşçiler Taksimde coşkulu,işsizler
evde çaresizdi.
3-MAYIS-2010-RADİKAL-Yunanistan 110 milyar avroluk yardım için acı ilacı içme sözü
verdi.
3MAYIS-2010-RADİKAL-UĞUR GÜRSES Köşesinde Ekonomide hurafeler ve gerçekler.
4-MAYIS-2010-HÜRRİYET-Komşu krizde kıvranıyor,Türk şirketlerin işi iyi gidiyor.
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4-MAYIS-2010-RADİKAL-30 Milyar avroluk tedbir paketiyle en büyük zararı gören devlet
memurları bugün greve çıkıyor.
5-MAYIS-2010-MİLLİYET-Piyasalar Yunanistanı kurtarma operasyonu ile sakinleşeceğine
krizin başka ülkelere bulaşacağı korkusuyla çalkalanıyor.
5-MAYIS 2010-RADİKAL-Yunanistan’da yaşam durdu,esnaf da ilk kez eyleme katılıyor.
5-MAYIS-2010-RADİKAL-METİN ERCAN Köşesinde ‘krizde işsizliğin dinamiği’.
12-MAYIS-2010-CUMHURİYET-Ekonomiye yeni çıpa.
17-MAYIS-2010-CUMHURİYET-MUSTAFA SÖNMEZ Köşesinde Esnekleşme katılaş.
17-MAYIS-2010-CUMHURİYET-Prf.Dr.MİNA ÖZEVREN Türkiye’de kriz bitmez makale.
26-MAYIS-2010-VATAN-Kriz yetmezmiş gibi piyasaları birde savaş korkusu vurdu.
1-HAZİRAN-2010-RADİKAL-SENCER
toplumsal krize.

AYATA MAKALESİNDE

Finansal

krizden

2-HAZİRAN-2010-RADİKAL-Avrupa’da işsizlik zirve yaptı,avro dört yılın en düşük
seviyesinde.
2-HAZİRAN-2010-MİLLİYET-Avrupa bankalarına ilişkin kaygılar korkuyu yeniden
yükselişe geçirdi.,
2-HAZİRAN-2010-MİLLİYET-‘Sırada Fransa ve İtalya var’ söylentisi euro’yu vurdu.4 yılın
en düşüğünde.
3-HAZİRAN-2010-MİLLİYET-GÜNGÖR URAS Köşesinde Parası olanlar krizden zarar
görmedi.
3-HAZİRAN-2010-MİLLİYET-Yunanistan kamu mallarını haraç mezat satıyor.
7-HAZİRAN-2010-HÜRRİYET-Kriz kahini ABD’li ekonomist Nouriel Roubini Yunanistan
buzdağının görünen kısmı.
8-HAZİRAN-2010-SABAH-Krizdeki Avrupa’dan ters hamle, sendikalar devre dışı.
8-HAZİRAN-2010-CUMHURİYET-TÜRK-İŞ İşsizlikle mücadele çerçevesinde haftalık
çalışma süresinin 40 saat e indirilmesini önerdi.
9-HAZİRAN-2010-RADİKAL-16 Avrupa ülkesi krize karşı 440 milyar avroluk silahını
çekti.
9-HAZİRAN-2010-RADİKAL-UĞUR GÜRSES Köşesinde küresel çatlak beklentileri
bozuyor.
9-HAZİRAN-2010-RADİKAL-Ernst&Young :Yolsuzluk krizle ikiye katlandı.
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9-HAZİRAN-2010-CUMHURİYET-Bu kez de İngiltere şoku grevler yayılıyor.
9-HAZİRAN-2010-CUMHURİYET-MUSTAFA SÖNMEZ Köşesinde 43 milyarlık işsizlik
fonunu AKP kemiriyor.
9-HAZİRAN-2010-MİLLİYET-Asıl dalga ikinci yarıda.Yunanistan da iflas paniği.
10-HAZİRAN-2010-CUMHURİYET-İŞÇİ VE MEMUR Konfederasyonları hükümeti kriz
fırsatçılığı yapmakla suçladı.
13-HAZİRAN-2010-TARAF-AB kağıttan bir kuleymiş.Bir şey olmaz denilen AB’nin devleri
bir bir devrilmeye başladı.Tasarruf paketi açıklamayan ülke kalmadı.
16-HAZİRAN-2010-MİLLİYET-Avrupa’da kriz büyüyor fonların gözü Asya’da.
16-HAZİRAN-2010-SABAH-Avrupa Komisyonu Başkanı Barosso ‘’kriz büyürse Avrupa’da
demokrasi askıya alınır’’ dedi.
16-HAZİRAN-2010-HÜRRİYET-AB’den,Yunanistan Portekiz ve İspanya için darbe uyarısı.
16-HAZİRAN-2010-RADİKAL-Türkiye
büyümesi dünyayı solladı.

krizden

çıkışta

hızlı

gidiyor,finansal

servet

17-HAZİRAN-2010-RADİKAL-SOROS:Avrupa’da 2011 yılında resesyon kaçınılmaz.
17-HAZİRAN-2010-RADİKAL-Fransa kemerleri sıkıyor,emeklilik yaşı iki yıl artıyor.
17-HAZİRAN-2010-SABAH-AB Devlet ve hükümet başkanları borç krizi için toplanıyor.
22-HAZİRAN-2010-HÜRRİYET-Fransa 100 milyar euro’luk kemer sıkacak 100 bin kişi
atılacak.
23-HAZİRAN-RADİKAL-Türkiye’de krize rağmen ‘milyon dolarlıkların sayısı 36 bine
ulaştı.
23HAZİRAN-2010-BİRGÜN-MUSTAFA SÖNMEZ Makale sinde ‘Tarihin en büyük krizi
ucuz emekle aşılmaya çalışılıyor’.
23-HAZİRAN-2010-CUMHURİYET-ERDİNÇ YELDAN Köşesinde Küresel krizde ikinci
perde.
8-TEMMUZ-2010-CUMHURİYET-OECD Raporuna göre kriz en fazla bizi vurdu.
23-TEMMUZ-2010-RADİKAL-Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick kriz 60 milyon
kişiyi yoksulluğa itti
26-TEMMUZ-2010-BİRGÜN-CÜNEYT AKMAN Makalesinde ekonomik krizi bilerek
çıkardılar.
26-EYLÜL-2010-CUMHURİYET-Türkiye Kamu-Sen’ in araştırmasına göre memurun krizi
bitmedi.
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13-EKİM-2010SABAH-KRİZ sonrası tablo: devletler borç batağında, bankacılar yine çok iyi
kazanıyor.
13-EKİM-2010-RADİKAL-Avrupa borç okyanusunda yüzüyor-işçi ve emeklilerin grevi
Fransa yı felce uğrattı.
9-KASIM-2010-CUMHURİYET-Ernst&Young raporuna göre Kriz asıl şimdi başlıyor.
23-ARALIK-2010-BİRGÜN-Çin Avrupa’ya yardım edecek.
24-ARALIK-2010-VATAN-Kriz Avrupa’yı kötü vuruyor aileler bile iflas istiyor.
28-ARALIK-2010-BİRGÜN-KORKUT
küçülürken,toparlanırken ve tablolar var.

BORATAV

7-OCAK-2011-HÜRRÜYET-TÜİK Raporlarına
çıktı.yoksulumuz 12.7 milyona ulaştı.

göre

Köşesinde
krizin

bilançosu

Ekonomi
asıl

şimdi

10-OCAK-2011-VATAN-ABD Merkez bankası başkanı uyardı önlem alınmazsa borç krizi
ABD’yi de vurabilir. Piyasaların gözü uçurumun kenarındaki Portekiz’de.
3-MART-2011-BİRGÜN-Kazakistan Başbakanı Karim Masimov ‘’Dünya kolay kolay
bitmeyecek bir krize giriyor’’ dedi.
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3. KÜRESEL LASTİK, KAUÇUK VE KİMYA İŞKOLU
3.1. LASTİK VE KAUÇUK SANAYİ
3.1.1. Küresel Pazar:
Lastik ve kauçuk pazarının toplam payının % 64’ünden fazlasını Bridgestone, Michelin,
Goodyear, Pirelli ve Continental elinde bulunduruyor. Bu şirketler, otomobil üreticilerinin
fiyatlandırmanın arttırılması yönünde baskı yapmalarının yanı sıra daha yüksek bir rekabet
düzeyi oluşmasına katkıda bulunuyorlar.
Sanayi, fiyatları düşük tutmak için piyasadaki oyuncular üzerinde baskı yapabilecek, önemli
finansal güce sahip otomobil üreticileri gibi bazı uluslararası büyük alıcı şirketlere sahiptir.
Örneğin Goodyear, dünyada ticari,askeri ve genel havacılık lastiklerinin en büyük
üreticilerinden biridir. Şirket, Boeing,Bombardier, Cirrus, Cessna, Embraer ve Gulfstream
gibi büyük uçak şirketleri için havacılık lastikleri üretmektedir. Herhangi bir müşteri kaybı bu
tür şirketlerin satın alma gücünü kuvvetlendiren piyasa oyuncularını etkiler. Araç
üreticilerinden gelen fiyatlandırma baskısı, lastik endüstrisinin yeni bir özelliği haline
gelmiştir. Birçok araç üreticisi her yıl fiyat indirimlerini araştıran politikalar benimserler. Bu,
satın alma gücünü önemli derecede güçlendirir.
Lastikler genellikle, önemli sermaye harcamaları gerektiren kitlesel bir şekilde üretilir ve
pazarlanır. Ayrıca,bir dizi patent,ticari marka ve telif hakkını içeren fikri mülkiyette
gereklidir.Yüksek gaz fiyatları otomobil satışlarını sarsar, ve bu endüstride satışları aşağıya
çeken bir etki yaratır. Lastik pazarında kullanılan başlıca ham maddeler sentetik ve doğal
kauçuktur. Kullanılan diğer maddelerse, çelik, karbon siyahı,kumaş ve petro kimya bazlı
ürünlerdir.
Üreticiler genelde sayıca çok fazla olmayan büyük şirketlerdir. Üretici güç, genellikle yerine
kullanılabilinecek başka bir ham madde olmaması gerçeğiyle güçlendirilmiştir. Ayrıca piyasa
oyuncularının kaliteli ham madde talep etmeleri üreticilerin yüksek fiyatlar istemeleri için bir
fırsat sunmaktadır. Ancak bazı lastik üreticilerinin geri adım atması, üreticiler üzerinde
önemli bir baskı oluşturur. Genel olarak, üretici güç orta derece olarak değerlendirilir.
Örneğin Goodyear’ın Kuzey Amerika’da sentetik kauçuk fabrikası var ve kendi
kimyasallarının bazılarını üretmektedir. Ayrıca ham madde maliyetlerindeki artış, pek çok
lastik üreticisinin arızalı ürünlerini geri dönüştürerek ham madde kullanımını azaltmalarına
yol açmıştır. Ayrıca, piyasa oyuncuları gerekli kriterleri yerine getirdikleri aynı tipte ürünler
ürettiklerinden alıcılar en ucuz olanı tercih edebiliyorlar.Ancak marka gücü,alıcıların gücünün
azaltılmasında önemli bir rol oynar. Müşteriler genellikle, çok tanınan,ve performansı ve
kalitesiyle adından söz ettiren lastikleri tercih ederler. Genel olarak, satın alma gücü orta
derece olarak değerlendirilir.
Küresel lastik ve kauçuk sektörüne girmenin pek çok farklı yolu vardır: yeni bir şirket
kurmak, var olan bir şirketin işletmesini kauçuk imalatına çevirmek,ya da bir işi
genişletmenin genellikle en ucuz yolu olan satın almak.
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Küresel lastik ve kauçuk sanayi, önemli ölçek ekonomilerinden faydalanır. Lastikler
genellikle,önemli sermaye harcamaları gerektiren kitlesel bir şekilde üretilir ve pazarlanır.
Ayrıca,bir dizi patent,ticari marka ve telif hakkını içeren fikri mülkiyette gereklidir.
Araştırma,geliştirme ve ürünlerin tasarımı,geliştirilmesi ve hizmetlerle olduğu kadar üretim
süreçlerinin ve ekipmanının yapılandırılmasıyla ilgili bazı mühendislik faaliyetleri için büyük
harcamalar gerekecektir. Yenilik,müşterilerin dikkatini çekmek için önemlidir.
2008’de Pirelli en son yeniliğini açıkladı: ‘çipli’lastikler. Lastiklerin içine TPMS(Lastik
Basıncı İzleme Sistemleri)’nin uygulanması için zaten sensörler yerleştirilmişti,fakat tekerlek
iskeletinin içine sensör paketi yerleştirerek Pirelli bunu bir adım daha ileriye götürdü.Bir
‘Siber Lastik’ uygulaması, aracın titreşimlerinden gücü kontrol eden, lastik basıncı, sıcaklık
gibi bilgileri yayınlayarak aracın bilgisayarına yükleyen ‘Lean’dır. Yüksek teknolojili Siber
Lastik Lean, daha sofistike olacak, ve dinamik güvenlik sistemlerinin etkinliğini arttırmak
için denge kontrolüyle ve anti kilitleme freniyle doğrudan iletişim kurabilecek.
Pazara giriş için bir diğer engel, hava emisyonları, yer altı ve üstü suları ve elektrik enerjisinin
boşaltımı, atıkların,tehlikeli maddelerin taşınması,depolanması ve imha edilmesiyle ilgili var
olan yönetmeliklerdir.Farklı coğrafi bölgelerde de güvenlikle ilgili düzenlemeler
bulunmaktadır. Örneğin Amerika’da, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, Amerika’da
üretilen ya da Amerika’da satılan lastiklere çok benzeyen veya aynısı olup yabancı bir ülkede
satılan lastiklere uygulanmak üzere çeşitli standartlar ve yönetmelikler oluşturmuştur.
Performansı ve kalitesiyle ün yapmış bazı güçlü markaların varlığı, girişimciler için önemli
bir engel teşkil eder.
Lastiklerin yerini alacak hiçbir şey olmadığından, otomobillerin yerine konulabilecek şeylerin
tehdidi zayıftır.
Üst piyasa oyuncuları arasındaki rekabet; ürün tasarımı, performans,fiyat ve koşullar,
itibar,garanti şartları,müşteri hizmetleri ve tüketiciye sağlanan kolaylıklar bazındadır.
Ürünlerin hemen hemen aynı tipte olduğu gerçeği rekabeti daha da arttıran bir faktördür.
Goodyear gibi bazı piyasa oyuncularının esas faaliyet alanı lastiklerdir. Ancak Bridgestone ve
Continental gibi diğer şirketler daha çeşitli bir yelpazede faaliyet göstermektedirler.
Firmalar,diğer öğelerle birlikte,ürün tasarımı, mühendisliği ve işçiliğiyle ilgili daha fazla ücret
talep etmeleri konusunda otomobil üreticilerinin giderek artan baskısıyla karşı karşıyadır.
Ancak, Asya gibi lastikler için talebin arttığı bölgeler de var,ve bu kısmen Hindistan ve Çin
gibi ülkelerde radyal teknolojiye kayılmasından ve güçlü ekonomik büyümeden kaynaklanır.
Lastik ve kauçuk sanayi, otomobil, kamyon,hafriyat donanımları, motosiklet,scooter, bisiklet
ve uçaklar için hem değiştirme hem de orijinal ekipman lastiklerinin gelirlerinden oluşur.
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Küresel Lastik ve Kauçuk Piyasa Değeri USD

2004__80-100
2005__100
2006__100-120
2007__120-140
2008__120

Küresel lastik ve kauçuk pazarı 2008 yılında durakladı ve küresel ekonomik yavaşlama
nedeniyle 2009 yılında bir düşüş sergilemesi bekleniyor.Ancak, 2010 yılı ve sonrasında pazar
büyümesinin iyileştiği gözleniyor.

Pazar performansının, 2008-2013 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde pazarı 2013 yılının
sonunda 140.4 milyar dolar değerine çıkarması beklenen %3.3’lük bir büyümeyle
yavaşlayacağı tahmin ediliyor.

Piyasanın genel değerinin % 57.8’ine denk gelen, toplam gelirlerin 69 milyar dolarını
oluşturarak binek araç ve kamyonet sektörü, 2008 yılında küresel lastik ve kauçuk pazarı için
en kazançlı sektör oldu. Buna karşılık, kamyon sektöründe 2008 yılında, pazarın toplam
gelirlerinin % 31.3’üne denk gelen 37.3 milyar dolar kazanç elde edildi.

Küresel Lastik ve Kauçuk Dağılımı- 2008 Değerleri
Kamyon-%31
Binek araç ve kamyonet-%58
Diğer-%11

Diğerlerine kıyasla, Avrupa ve Asya-Pasifik piyasaları 2008 yılında, 33.6 ve 39.4 milyar
dolarlık etkin değerlere ulaştı. Amerika bölgesi,küresel lastik ve kauçuk piyasa değerinin
%36’sını oluşturur.Asya-Pasifik ise küresel piyasa değerinin %33’ünü oluşturur.
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Küresel Lastik ve Kauçuk Coğrafi Dağılımı-2008 Değerleri
Amerika-%36
Asya-Pasifik-%33
Avrupa-%28
Diğer-%3

Bridgestone, küresel lastik ve kauçuk piyasa değerinin % 21.3’ünü oluşturur. Michelin,piyasa
değerinin %20.2’sini oluşturur.

Küresel Lastik ve Kauçuk Pazar Payı-2008 Değerleri
Bridgestone-%21
Michelin-%20
Goodyear-%17
Continental AG-%7
Diğer-%35

Küresel Lastik ve Kauçuk Piyasa Değeri Tahmini USD
2008__115-120
2009__115-120
2010__120-125
2011__125-130
2012__130-135
2013__140

2.3. Lider Firmalar
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2.3.1. Bridgestone:

Japon şirketi temel olarak binek araçlar,kamyonlar,otobüsler,inşaat ve madencilik
araçları,sanayi makineleri,tarım makineleri,uçak,motosiklet ve scooterlar için iç ve dış lastik
üretimi ve satışıyla ilgilidir.

Buna ek olarak şirket, otomotiv parçaları,endüstriyel ürünler, inşaat malzemeleri, elektronik
donanımlar,bisiklet ve spor gereçleri için parçalar ve malzemeler de üretir.Şirket en çok
Japonya, Avrupa ve Amerika’da faaliyet gösterir.449 şube ve 182 bağlı şirket aracılığıyla
faaliyet gösterir.

Şirketin lastik bölümü üretimi,lastikle ilgili ürünlerin satışının yanı sıra, binek araç, kamyon,
otobüs, sanayi araçları,tarım makineleri,uçak,motosikletler için geri dönüştürülmüş
malzeme,iç ve dış lastiklerin üretimi ve satışıyla ilgili faaliyet gösterir.

Şirketin Kuzey Amerika,Latin Amerika, Orta Doğu,Avrupa,Afrika,Asya,Japonya ve
Okyanusya’da lastik fabrikaları bulunmaktadır.

Bridgestone A.Ş.’nin 2008 yılı net geliri, bir yıl öncesine göre net satışların %5’lik bir düşüşle
35.5 milyar dolara gerilemesiyle %92 gerileyerek 114 milyon dolara düştü.

Şirketin lastik iş sektörünün faaliyet geliri, yıl içinde satışların %5’lik bir düşüşle 28.9 milyar
dolar olmasıyla %52’lik bir gerileme yaşayarak 1 milyar dolara düştü.

Bridgestone Avrupa,Avrupa’da tesislerini geçici olarak kapattığını duyurdu. Fransa
Bethune,İspanya Bilbao,İspanya Burgos,İtalya Bari,ve Polonya Poznan’daki fabrikalarda
2009 yılının ilk yarısı boyunca ayda 5-8 gün arasında tüm üretim duracak. Bridgestone’un
Polonya Stargard’daki kamyon fabrikası henüz açılmazken, Macaristan’daki tesis açık kaldı.
Şirket,İspanya Puente san Miguel’deki fabrikada tarım lastikleri üretim hatlarını açık tutmaya
devam edecek. Bridgestone üretimle talebi buluşturmak ve stok seviyelerinin piyasa
durumuna uygun olduğundan emin olmak için en kısa zamanda harekete geçecek.

2.3.2. Michelin:
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Fransız merkezli şirket, lider bir lastik üreticisidir. Şirket lastik üretimi dışında,haritalar ve
kılavuzlar gibi seyahat yardım ürünleri ve hizmetleri de sunar. Bisikletle ilgili ürünler,spor
aksesuarları, hediyelik eşya ve koleksiyon gibi yaşam tarzı ürünlerini geliştirir ve pazarlar.
Şirket 170 ülkede faaliyet göstermektedir. Şirket,ABD,Avrupa ve Japonya’da teknoloji
merkezleri işletir.
Kamyon lastiği bölümü, kamyon lastikleri üretir ve orijinal ekipman,yedek ve kaplama
sektörlerinde de hizmet vermektedir. 16 ülkede 28 tesisi bulunmaktadır. Şirket 2007 yılı
boyunca, sektörün kazançlarının %68’ini yedek pazarından(radyal lastikler) elde etti.
Özel lastikler bölümü, hafriyat makineleri lastikleri, tarımsal ekipman lastikleri, motosiklet
lastikleri, uçak lastikleri, haritalar,rehber ve navigasyon sistemleri üretir.
Özel bölüm, 9 ülkede 18 lastik üretim tesisiyle faaliyet gösterir. Ayrıca şirket, 30,000’den
fazla satış noktası dağıtım ağı üzerinden 1,000’den fazla değişik ürün pazarlamaktadır.
2.3.3. Goodyear:
Amerikan merkezli şirket, otomotiv ve arazi uygulamaları için lastik geliştirir,üretir,pazarlar
ve dağıtır. Otomotiv sektöründe şirket,hem orijinal ekipman hem de değişim pazarlarında
faaliyet gösterir.Goodyear ayrıca,diğer uygulamalar için kauçukla bağlantılı kimyasallar üretir
ve satar.

Goodyear, ticari kamyon servisi ve lastik kaplama merkezlerinin dünyadaki en büyük
işletmecilerinden biridir. Buna ek olarak, ürünlerini perakende olarak satan, ve otomotiv
tamiri ve diğer hizmetler sunan 1,800’den fazla lastik satış ve oto servis noktalarını
yönetir.Goodyear, ürünlerini 25 ülkedeki 64 üretim tesisinde imal etmektedir.

Kuzey Amerika lastik bölümü,ABD’de sekiz ve Kanada’da iki fabrikada lastik üretmektedir.

Avrupa Birliği,Doğu Avrupa,Orta Doğu ve Afrika lastik bölümü, Batı-Doğu Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika’da otomobil,motosiklet,kamyon,tarım aletleri ve iş makineleri için lastikler
geliştirir,üretir,dağıtır ve satar; dünyanın diğer bölgelerine lastik ihraç eder ve ilgili ürün ve
hizmetler sunar.ABbölümü,İngiltere,Fransa,Almanya,Lüksemburg,Polonya,Slovenya,Türkiye
ve Güney Afrika’da 16 fabrikada lastik üretir.
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Ayrıca bazı pazarlarda, Dunlop,Fulda,Debica,Sava marka lastikler gibi Goodyear marka
lastikler de bağımsız bayiler,bölgesel bayiler ve Batı Avrupa’da yaklaşık 250’si Goodyear’a
ait olan perakende satış noktaları yoluyla dağıtılır.

Orta Doğu’da ve Afrika’nın büyük bir bölümünde, lastikler genellikle bağımsız bayilere
yeniden satmaları için bölgesel distribütörlere satılır.Güney Amerika ve Sahra altı
Afrika’da,lastikler genellikle Trentire ticari adı altında Goodyear tarafından işletilen 160
perakende mağazalar zinciri aracılığıyla satılır.

Latin Amerika lastik bölümü, Orta ve Güney Amerika ve Meksika genelinde otomobil,
kamyon ve tarım lastikleri üretir ve satar. İhraç pazarlarına ticari kamyon, havacılık, hafriyat,
ve diğer ürünler ve hizmetlerin yanı sıra kaplama lastikler de satar. Bu alt
bölüm,Brezilya,Şili,Kolombiya,Peru ve Venezuela’da altı üretim tesisi işletmektedir.
Goodyear marka lastikler, bağımsız bayiler aracılığıyla öncelikle yenileme pazarında satılır.

Asya Pasifik bölümü, Asya Pasifik pazarı genelinde otomobil,kamyonet ve kamyon,tarım ve
inşaat ekipmanları,uçak lastikleri üretir ve satar. Avustralya, Çin, Hindistan, Endonezya,
Japonya, Malezya,Filipinler,Tayland ve Tayvan’da on tesis işletmektedir.

Lastikler, lisanslı veya bayilik almış mağazalar ağı üzerinden ve toptan satıcılar ağı üzerinden
çok markalı perakendeciler aracılığıyla satılır.

Goodyear, 2007’deki 602 milyon dolarlık net gelirle karşılaştırıldığında, 2008 yılında 77
milyon dolarlık net bir kayıp yaşadı.

Yıllık satışlar, 2007’nin 19.6 milyar dolarlık kayıtlarından %1 gerileyerek 19.5 milyar dolar
oldu. Goodyear’a göre 2008 yılındaki gelirler, lastik alımındaki % 8.5’lik bir azalmadan
kaynaklanan 1.3 milyar dolarlık negatif bir etkiyi yansıtıyor.

Goodyear masrafları kısma ve 2009’da yeniden karlı duruma geçme planının bir parçası
olarak, 5000 çalışanının işine daha son vermeyi, maaşları dondurmayı ve kapasiteyi azaltmayı
planlıyor.
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Şirketin 2009 yılında yapmayı planladığı diğer hamleler şunlardır: Yatırım harcamalarını 700
milyon dolar ile 800 milyon dolar arasında kesmek; stok seviyelerini 500 milyon dolardan
fazla azaltmak.

2.3.4. Continental:

Continental, önde gelen otomotiv sanayi üreticilerinden biridir. Şirket, kauçuk,lastik, fren
teknolojisi, itici dinamiklerin kontrolü, elektronik, sensör sistemleri ve telematik konusunda
uzmanlaşmıştır.

Continental,dünyanın en büyük beşinci ve Avrupa’nın en büyük ikinci otomotiv lastiği
üreticisidir.Şirketin başlıca faaliyet alanları Avrupa ve Kuzey Amerika’dır.Continental, 36
ülkede faaliyet gösterir.

Binek ve kamyonet lastikleri bölümü, kamyon,kamyonet ve RVs’ler, küçük,orta ve büyük
boy araçlar için binek ve kamyonet lastikleri geliştirir ve üretir.

Bu bölüm lastikleri, Continental, Uniroyal (NAFTA bölgesi, Columbia, ve Peru’daki hariç),
Semperit, Barum, General Tire, Euzkadi, Viking, Gislaved, Mabor, Matador, ve Sime Tires
markaları altında üretir. Continental’ın 18 ülkede 200’den fazla özel lastik satış noktası ve
bayileri bulunmaktadır.

Ticari araç lastikleri bölümü, farklı hizmet alanları ve uygulama gereksinimleri için
otobüs,kamyon ve sanayi lastikleri sunar. Bu bölüm, orijinal ekipman ve değişim pazarları
için ürünler sunar. Barum, Semperit, Uniroyal, ve Matador markaları altında lastikler üretir.

Continental, 7 ülkede 12 noktada ticari araç lastikleri üretmektedir.

ContiTech, arabalar için ısıya dayanıklı şarjlı hava hortumları, büyük kazı makinelerinde
kullanılan taşıma hortumları, petrol endüstrisi, taşıma kayışları, demiryolu araç teknolojisi
rayları,araç içi metal levhaları alanlarında dünyada pazar liderlerinden biridir.Ayrıca bölüm,
eksantrik kayışı ve çoklu v- kayışlarında olduğu gibi araç hortumları ve hortum hatları, ticari
araç havalı yay sistemlerinde de Avrupa pazar liderlerindendir.
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Continental AG, 2007 yılındaki 1.49 milyar dolarlık kar ile karşılaştırıldığında 2008 yılında
yaşanan 1.61 milyar dolarlık net kaybın ardından, bu yıl maliyetin azaltılmasına yönelik
tedbirlerini arttıracağını bildirdi.Şirket, Siemens VDO’yu aldıktan sonra 2008 satışlarının
%45.8 artarak 35.5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Grup 13.7 milyar dolarlık satış ve faiz,
ve vergiden önce 1.44 milyar dolarlık kazanç elde ettiklerini ilan etti.

Conti otomotiv grubu 21.8 milyar dolarlık satış elde etti. Conti, maliyetleri tam olarak nasıl
düşüreceğini belirtmedi ancak 12,499 kişiyi işten çıkardıktan sonra iş gücünün 139,155 kişiye
indiğini belirtti.5000 geçici işçiyle yapılan sözleşmeler uzatılmadı.

2.3.5. Pirelli:

İtalyan merkezli grup, 169’dan fazla ülkede faaliyet gösterir.Pirelli Grubu, ciro bakımından,
dört kıtada 24 fabrikası ile dünyanın beşinci büyük lastik üreticisidir ve, pazarın yüksek kalite
ve ileri teknoloji sektörlerinde lider konumdadır. Pirelli ayrıca, İtalya,Orta ve Doğu
Avrupa’da emlak sektöründe faaliyet göstermektedir ve patent ve teknolojilerin
geliştirilmesiyle oluşturulan yeni işletmelere sahiptir.

Pirelli Lastik, motorlu araçlar,ticari araçlar ve motosikletler için lastik ve çelik halat
tasarlar,geliştirir ve üretir. Şirketin üretim yapısı, dünya genelinde Arjantin, Çin, Mısır,
Almanya,İngiltere,İtalya,Romanya,Türkiye,İspanya,ABD ve Venezuela’dan oluşan 12 ülkede
24 fabrika ve 160 şirketi kapsayan ticari bir ağdan oluşur.

Pirelli Lastik işletmesi iki ana bölümden oluşmaktadır: Tüketici; motorlu taşıtlar,spor araçlar,
hafif ticari araç ve motosiklet lastikleri ile ilgilenir; ve Sanayi; otobüs,ağır kamyon,tarım
makineleri lastikleri ve radyal lastikler için temel güçlendirme elemanı olan çelik halat ile
ilgilenir.

Pirelli 2008 yılı mali tablolarına göre, ticaret karı %48 düşüp 118 milyon Euro’ya gerilerken;
4.648 milyar Euro’ya tekabül eden %5’lik bir düşüşle vergi öncesi konsolide kar, bir önceki
yıla göre yaklaşık %30 daha düşük olarak 397 milyon Euro oldu. Şirket, kötü performansın
küresel ekonomik krizin bir sonucu olduğunu belirtti.
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Toplam 1500 Pirelli Lastik çalışanı Batı Avrupa’da işten çıkarılacak Pirelli çalışanları,kısmen
237 çalışanı olan bir mortgage şirketinin ortadan kaldırılması yoluyla 1473 kişiden 800 kişiye
düşürülecek.Pirelli,bu kesintiyi ürünlerde yapılacak bir azalmanın izleyeceğini ve bununla
birlikte şirketin 300 milyon Euro’dan fazla tasarruf edeceğini söyledi. Üretim ve işgücü
giderlerindeki kesintiler batı Avrupa’daki tam donanımlı bir fabrikayla eşdeğer olacak. Pirelli
Lastik, Rusya’ya odaklanmaya devam edecek, yavaşlama Pirelli’nin güçlü olduğu Çin ve
Güney Amerika’nın gelişmekte olan pazarlarında daha az hissedildiğinden, Pirelli ekonomik
aksaklıklardan bazı rakiplerinden daha az etkilenmeyi umuyor.

Pirelli binek araç kapasitesinin %61’i düşük maliyetli olarak adlandırılan bölgelerde
bulunuyor ve bunu 2011’de %71’e çıkarmayı hedefliyor.Kamyon sektöründe, 2011 yılına
kadar % 89’a çıkması planlanan kapasitenin %78’i düşük maliyetli bölgelerde bulunuyor.

2.4.3. Kauçuk Sanayi’nde Sürdürülebilir Kalkınmada ICEM’in Rolü
Çoğu insan kirlilik, endüstriyel felaketler ve diğer çevre sorunlarını bu sanayilerle
ilişkilendirse de, onlar sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmuşlardır ve hala da
büyük ölçüde bulunmaya devam etmektedirler. Sürdürülebilir bir altyapı inşa edilebilecek
malzemelerin çoğunu lastik ve kauçuk sanayi sağlar.
Kimya ve lastik sektörleri, ürünlerinin kullanımı ve kalıntılarından kaynaklanan emisyonlar,
atıklar ve ikincil çevresel etkiler yüzünden oldukça eleştirilirler. Kamuoyu,kimyasal madde ve
ürünlerin çözümün bir parçası değil de sorunun bir parçası olduğunu düşünme eğilimindedir.
Kimya ve lastik sanayileri, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaygın endüstriyel kullanım
alanına 70,000 kimyasal sunmuştur. Küçük çaptaki kullanımlar da dahil edilirse sayı daha da
artabilir. Bunlardan bazıları nispeten daha etkisizken,diğerleri daha kalıcı, biyokümülatif
ve/ya da zehirli kimyasallardır.
Mesleki yönüyle bu bir çevre sorunudur. Birçok çevresel kimya sorunu, ilk olarak meslek
hastalıklarının sonucu olarak tespit edilmiştir.
Yerel yetkililer, yanı başlarındaki sanayi çeşitlerinden çok az haberdar veya ilgilidirler, ve
büyük endüstriyel kazalar için tamamen hazırlıksızdırlar.

Gelişmiş ülkelerde, bu sektörde gruplaşma oldukça iyi bir bağlılığa, ve ulusal ve uluslararası
düzenlemeler ve çevre anlaşmaları ile uyumluluğa sahiptir. Aynı bağlılık ve uyumluluk
gelişmekte olan ülkelerde bu kadar iyi değildir. Çoğu kez endüstri, sendika baskısı sonucu ya
da Sandoz 1986 Ren Nehri’ne kimyasalların dökülmesi veya Union Carbide Şirketi’nin
Bhopal’deki metilizosiyanat felaketi gibi endüstriyel afetlerden sonra düzenlemelere karşı
olan tutumunu ve davranışlarını değiştirmiştir.
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Kauçuk sanayi, kauçuk ürünlerinin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı açısından çok büyük
fırsatlara sahiptir. Lastikler atılmak yerine yeniden kaplanabilir. Hurdaya çıkarılan lastikler,
belirli inşaat türlerinde doğrudan kullanılabilir ya da birçok potansiyel faydası olan zemin
kauçuğu gibi diğer ürünleri yapmak için kullanılabilir. Son olarak, hurda lastikler akaryakıt
değeri için çimento fırınları gibi kontrollü koşullarda yakılabilir.

Son iki veya üç yıl içinde kimya ve lastik sanayileri, gelişmekte olan ülkelere, ve Çin ve
Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomik güçlere önemli ölçüde yatırım yaptılar. Bu alanlar,
bazen gelişmiş ülkelerdeki yatırım ve istihdam pahasına, toksik üretiminin ve zehirli atık
depolama yerlerinin çok büyük oranda bir payını kendilerine çekme eğilimindedirler. Sektör
ayrıca,kadrolu işçi yerine taşeron işçi kullanımını giderek yaygınlaştırmaktadır.

Kimya ve ona bağlı endüstrilerin, sendikalarıyla dengesiz bir ilişki sicilleri vardır. Gelişmiş
ülkelerde, sanayinin sendikalarıyla genellikle olgun bir ilişkisi vardır. Hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkelerde sanayi, çıraklık eğitimi,yetişkin okuryazarlık ve eğitim programları,
halk sağlığı programları ve benzeri programlar aracılığıyla toplumsal ilerlemeye daha fazla
katkıda bulunabilir. Sendikalar, bu sosyal girişimlerde etkili ortaklar olabilirler.

Kimyasalların insana ve çevreye olan etkileri hakkında daha fazla bilgi gereklidir. ‘Temiz
üretim’ diye bir şey olmadığının farkına varılması gerekir. Sektör, ‘yeşil kimya’ olarak
adlandırılan alanla ilgili çok daha fazla araştırma yapmalıdır. Kısacası bu, doğal olarak,
çevreye zarar verme potansiyeli daha az olan sentetik yollar,süreçler ve ürünler arayışıdır.

3. KÜRESEL ÇERÇEVE ANLAŞMALARI VE AĞLARI

3.1. Küresel Çerçeve Anlaşmaları:

ICEM’in şu anda, bir tanesi lastik sektöründe Freudenberg olarak adlandırılan çok uluslu,
Almanya merkezli lastik,oto aksesuarları, keçe ve mühendislik şirketiyle olmak üzere 13
anlaşması vardır.

2006 yılı Nisan ayında Lastik-İş Sendikası’nın ev sahipliğinde İstanbul,Türkiye’de
gerçekleştirilen ICEM’in Lastik Sanayi için yapılan son Dünya Konferansı’nda, eylem
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planındaki şu konunun altı özellikle çizildi: ‘ICEM, sözleşmeli veya temsilci işgücü olarak
istihdam edilen işçiler de dahil olmak üzere ICEM’in çok uluslu şirketlerle imzaladığı küresel
anlaşmalarda sağlık,güvenlik ve çevresel korumanın göz önünde bulundurulacağını garanti
etmeye devam edecektir. Küresel anlaşmalar kapsamında, sağlık,güvenlik ve çevre
standartları gerektiği yerde mümkün olduğunca güçlendirilecektir.’

İş ilişkilerinde karşılıklı güven ve yapıcı bir yaklaşım oluşturmak için ICEM, 1 Ekim 2008
tarihinde Pittsburgh, Pensilvanya,ABD’de, Birleşik Çelik İşçileri(USW), Birleşik Elektrik,
Amerika Radyo ve Makine İşçileri(UE), Kanada İletişim,Enerji,Memur(CEP) Birliği de dahil
olmak üzere ICEM’in bazı Kuzey Amerika üyelerine ek olarak Freudenberg yöneticilerini de
bir araya getiren bir toplantı düzenlenmesine yardım etti.Toplantının sonunda, tarafsızlığa
dayalı sosyal diyalog prosedürleriyle ilgili bir model durumun uygulanmasına ve
düzenlenmesine karar verildi.

Freudenberg anlaşmasının dışında, çok uluslu şirketlerle iletişimi geliştirmek için endüstride
bazı başka girişimler de vardı. ICEM’in İsveç üyesi IFMetall’in çabaları sayesinde, Ekim
2007’de İsveç merkezli lastik şirketi Trelleborg ile bilgilendirme amaçlı bir toplantı
gerçekleştirildi.

4. SON DÜNYA KONFERANSI’NDAN BU YANA TEMEL MÜCADELELER VE
DAYANIŞMA EYLEMLERİ

2006 yılı Nisan ayında İstanbul,Türkiye’de Lastik Sanayileri alanında yapılan son ICEM
Dünya Konferansı’ndan bu yana, lastik sanayi bir dizi mücadeleye ve uluslararası pek çok
dayanışma eylemlerine tanık oldu.
Temel mücadeleler ve eylemler şunlardır:
4.1. Birleşik Krallık-Polonya: İki Goodyear Fabrikasında Küçülme ( Nisan 2006)

İstanbul’daki Lastik Sanayi ICEM Dünya Konferansı’nın başlamasından bir önceki gün,
Goodyear iki Avrupa fabrikasını kapatma niyetini açıkladı. Goodyear Dunlop, 585 kişinin
işini kaybetmesine yol açarak İngiltere, Tyne ve Wear’daki Washington fabrikasında üretime
son verecekti. Buna bağlı olarak, Washington fabrikasının parça tedarikçisi olan İngiltere,
Wolverhampton’daki fabrikada da 39 kişi daha işini kaybedecekti. Goodyear ayrıca, 320
kişinin işini kaybetmesine yol açacak olan Debica’daki Polonya fabrikasında bisiklet lastikleri
üretimini de durduracaktı. Diğer iş birimlerinden yapılması planlanan tasarruflarla birlikte
Goodyear, toplam 1500 işçiyi işten çıkardı.
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4.2. Tayland: Goodyear’da Sözleşmeli İşçilerin Zaferi ( Nisan-Mayıs 2006)

Tayland Goodyear’daki sözleşmeli işçiler, ülkenin Endüstri İlişkileri Komisyonu(IRC)’nun
bazıları tek yıllık dönem sözleşmesi kapsamında 10 yıla kadar çalışmış olan 18 sözleşmeli
işçinin işe geri alınması talebiyle hukuki yollardan hak ve adalet zaferi kazandılar.
İşçiler,toplu pazarlık haklarını uygulamak istedikleri için işten çıkarılmışlardı. Sözleşmeli
işçiler, ICEM üyesi Tayland Petro-Kimya Federasyonu’na bağlı Lastik İmalatçıları
Sendikası’nın üyeleriydiler.

Goodyear geçen yıl görevden aldığı 18 taşeron işçiyi yeniden işe almayı reddetti.

Daha sonra işçiler, şirketin IRC emrini kabul etmediğini,ve Tayland merkezi iş mahkemesine
başvurma niyetinde olduğunu belirten bir mektup aldılar. Mektup şöyle diyordu, ‘Biz iş
mahkemeleri mekanizmasını sonuna kadar kullanana dek IRC’nin emri son hüküm
değildir,bu durumda şirket sizi tekrar işe alamaz.’ ICEM, Tayland lastik işçilerinin
Goodyear’da kadrolu çalışanlar olabilmeleri için baskı yapmaya devam etti.

4.3. ABD: Continental Çatışması ( 2006 Yazı)

Alman lastik üreticisi Continental AG, Amerika’da sendika tarafından temsil edilen bir tesisin
kapatıldığını duyurarak müzakere sürecini bitirmekte hiç zaman kaybetmedi.Birleşik Çelik
İşçileri(USW)’nin Kuzey Carolina, Charlotte’de faaliyet gösteren otomobil ve kamyonet
lastikleri fabrikasının kapanmaması için işçilik maliyetlerini 16 milyon dolar kesme teklifine
rağmen şirket, kesintilerin yeterli olmadığını söyledi.

Durum böyle olunca yöneticiler görüşmeleri bitirerek, müzakerelerin çıkmaza girdiğini
belirten bir mektup yazdılar. 800 lastik işçisinin toplu sözleşmesinin sona erme tarihinden bir
gün sonra 1 Mayıs’ta, Continental toplam 32 milyon dolar tutarındaki kesintileri uyguladı ve
Charlotte’taki lastik üretiminin Eylül ayı sonunda tamamen duracağını açıkladı.

Continental ayrıca, Kuzey Carolina Charlotte’daki bir ABD lastik fabrikasını kapatarak bu
yaz 800 sendika işine de son verdi.Şirket bu noktada USW’den,her işçinin maaşında ve
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imtiyaz haklarında %35’lik bir kesinti de dahil olmak üzere maliyetlerde 32 milyon dolarlık
bir tasarruf talep etti.
USW, birkaç mitingde Continental AG ile olan hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

4.4. Meksika: Continental Mücadelesinde Uluslararası Dayanışma ( Ekim 2006)

Altı ülkede Continental AG lastik işçilerini temsil eden yedi sendika, 18-19 Ekim’de
Meksika’daki bağımsız SNTGTM sendikasının daveti üzerine şirketin iş uygulamalarını
tartışmak için Meksika, San Luis Potosi’de toplandı.

Konferans sonucunda, 13 Aralık 2006 tarihinde Continental’ın küresel şantiyelerinde bir
Eylem Günü’nü de kapsayan gelecekteki çalışmalarla ilgili girişimde bulunmak üzerine bir
bildiri oluşturuldu.

4.6. ABD: Goodyear Grevi ve Toplu Sözleşme ( Aralık 2006)

ABD’deki 12 Goodyear Lastik ve Kauçuk A.Ş. tesislerinde Birleşik Çelik İşçileri(USW)
tarafından yapılan 86 günlük grev, lastik işçilerinin Amerika’nın en büyük lastik üreticisiyle
ikiye birlik bir oranla yeni bir anlaşma yapmayı kabul etmesiyle 29 Aralık tarihinde sona erdi.
USW dün,bu seçimi yapmada grev yapan14,000 sendika üyesinden 10,000’inin oy
kullandığını ve yeni iş sözleşmesi onayının 12 yerel şubedeki üyelerin çoğunluğu için geçerli
olduğunu açıkladı.

ABD ve Kanadalı Goodyear işçileri 5 Ekim 2006’dan beri grevdeydiler.

ABD’deki grev, sağlık bakımı kapsamı ve iş güvenliği üzerinde yoğunlaştı. USW
Goodyear’dan, önümüzdeki üç yıl içinde 12 tesiste 550 milyon dolarlık büyüme yatırımları
yapacağının garantisini aldı.

Grev sırasında Goodyear, 2007’de Texas, Tyler’daki bir lastik fabrikasını kapatacağını,bunun
sonucunda da 1100 çalışanın işsiz kalacağını duyurdu. USW ve Goodyear, Aralık
müzakerelerinde kapatmanın 2008 tarihine kadar gerçekleşmemesi konusunda anlaştı, ve
sendika özel lastik işletmesinin kapatılmasından sonra iki yıl boyunca Teksas işçileri için
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büyük emeklilik hakları, gelişmiş kıdem paketleri ve sağlık sigortası elde etti. Aynı zamanda,
bu tür lastiklerin gelecekteki üretiminin daha önce grev yapılmış olan fabrikalardan birinde
yapılacağının da garantisini aldı.

12 haftalık greve, şirketin sendikayı başından savmaya çalışması ve USW işçilerine grevi
bırakıp işlerine dönmeleri için doğrudan çağrıda bulunması damgasını vurdu. Fakat yaklaşık
1500 eylemci arasından yalnızca birkaç fire verildi ve hiç şüphesiz ki bu gerçek Goodyear’ı
kendi taleplerinden ödün vermek zorunda bıraktı.

4.7. Avustralya: Bridgestone Anlaşmazlığı ( Haziran 2007)

Bahar aylarında yapılan endüstriyel eylemleri ve bunu takiben şirket tarafından yapılan üç
günlük lokavtı da kapsayan zor bir müzakereler yılından sonra, Bridgestone’un
GüneyAvustralya, Adelaide yakınlarındaki Salisbury fabrikasında çalışan 500 lastik işçisi
Japon şirketinin şartlarını kabul etti.

Üç sendikanın işçileri, en küçük oranlarla-240 ile 225-yeni bir üç yıllık anlaşmayı seçtiler.
Süresi dolan bir önceki sözleşmeden on ay sonra yapılan sözleşme, Mayıs 2007 ile 2010
arasında olası ikramiyelerle birlikte işçilerin ücretlerinde %6’lık bir artış ön görüyor.

Bridgestone, 2005 yılında yürürlüğe giren İş Seçimleri Yasası’nın tüm ağırlığını
Avustralya’da ikinci dereceden pazarlık taleplerini kabul ettirmek için kullandı. İşçiler fazla
mesaiyi reddetme eyleminin yanı sıra, Mart’tan bu yana dört iş durdurma eylemi yapmışlardı.
Şirket , onarım ve elektrik işlerinde sözleşmeli işçiler çalıştırarak, ve İş Seçimleri altında üç
günlük ücretsiz lokavt uygulayarak sendikaların eylemleri için işçileri cezalandırdı.

4.8. Güney Afrika: Lastik Sanayi Grevi ( Ağustos 2007)

Güney Afrika lastik sektöründe Güney Afrika Ulusal Metal İşçileri Sendikası(NUMSA)’nın
6,000 üyesinin katıldığı bir ay süren grev yaşandı. Greve, Port Elizabeth’teki Goodyear ve
Continental, Durban ve Ladysmith’teki Dunlop ve Kuzey Batı, Port Elizabeth ve Brits’deki
Bridgestone’nun da içinde bulunduğu altı büyük lastik üretim tesisinden işçi katıldı.
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Grev, sendikanın Güney Afrika İşverenleri Yeni Lastik Sanayi Derneği’yle bir anlaşma
yapmasıyla sona erdi.

Ücret artışları ilk yıl için %8, ikinci ve üçüncü yıl içinse %7.5 olarak belirlendi.Kazanılan
diğer avantajlar, beceri tabanlı gelişim notlandırma, beş ay doğum izni, 15 işgünü yıllık izin,
tutumluluk(veya emeklilik) fonuna işverenin katkısının % 10.5 artması gibi konuları
içeriyor.Anlaşmada aynı zamanda, NUMSA’nın iş aracılarını kullanılmasını ortadan
kaldırmakla ilgili olan talebi konusunda da uzlaşmaya varıldı.

Buna ek olarak, Port Elizabeth’teki Goodyear, iş bulma kurumu aracılığıyla işe alınan toplam
250 çalışandan 100 sözleşmeli işçiyi kadrolu eleman haline getirmeyi kabul etti.

4.9. Slovenya: Goodyear’da Sözleşme Hazırlama(Eylül 2007)

Slovenya Kimyasal,Metal Dışı ve Lastik İşçileri Sendikası(KNG) ve Kranj’daki Goodyear
Lastik ve Kauçuk A.Ş.’nin Sava yönetimi bu yaz bir lastik fabrikasında ücretleri görüşmek
için bir araya geldi. Tartışılan konu, yönetimin son zamanlarda toplu sözleşmeyi
uygulamamasıdır.

Ayda 90 Euro’luk bir artış elde etmenin yanı sıra, 900 işçi büyük bir bonus planı karşılığında
hastalık iznini azaltma planını da kabul etti. Yönetim, yeni anlaşmanın diğer yönlerini ihmal
etmesinin yanı sıra, bu planı da uygulamadı.

4.10. Avrupa: Michelin’in Yeniden Yapılanma Planı ( Ekim 2007)

Michelin, l'Horizon 2010 adlı büyük,küresel dört yıllık bir yeniden yapılanma planı açıkladı.
Plan, maliyetleri 2010 yılına kadar 2 milyar dolardan fazla azaltacak, faaliyet kar marjını
%10’un üzerine çıkaracak ve % 3.5 oranında yıllık büyüme sağlayacak.

Aynı zamanda, yaklaşık üçte ikisi şu anda Fransa,İspanya ve İtalya’da yaşanan 12.000 iş
kaybına mal olacak.
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Fransa’da CFDT sendikası, Fransız firmasının Toul’deki Pneumatiques Kleber olarak
adlandırılan otomobil ve kamyonet lastikleri tesisini kapatma planıyla ilgili derin endişelerini
dile getirdi.

İspanya’da CC.OO sendikaları, üç lastik fabrikasında 5500 Michelin işçisi arasında oylama
yaptı. Plan çok az bir farkla kabul edildi,fakat işin yeniden yapılandırılması işçilerin yarısını
etkileyecek.Vardiyalarla ilgili değişiklikler şu anda yürürlükte olmasına karşın, İspanyol
sendikaları 35 saatlik haftalık çalışmayı ve iş günlerinin yıllık 198’i geçmemesi kuralını
sürdürdü.

Oylamanın yapıldığı bu lastik fabrikaları kuzey İspanya’da bulunmaktadır.

İtalya’da FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, ve UILCEM-UIL sendikaları, tümü Turin
yakınlarındaki dört üretim fabrikasında, üç lojistik tesisinde, ve Milan’daki bir ticaret
merkezinde çalışan 5500 kişinin işlerini korumak için Haziran’da protestolara başladılar.

Michelin’in iddialı dört yıllık yeniden yapılanması stok seviyelerini net satışların %16 altına
çekmeyi, nakit akışlarını serbest bırakmayı, ve neredeyse hepsi Doğu Avrupa, Asya ve Latin
Amerika’da gerçekleşecek olan büyüme projelerine yıllık yaklaşık 650 milyon dolar
harcamayı gerektiriyor.

Avrupa’nın dışında, diğer ülkelerdeki işçiler de işten çıkarılmaların ve fabrikaların
kapatılmasının mağduriyetini yaşadılar. 2007’nin başlarında Nijerya’da Fransız şirketi ,
Nijerya’nın üst düzey personel federasyonu olan Sendikalar Kongresi(TUC)’un ‘Michelin’in,
erken emeklilik için hiçte hazırlıklı olmayan eski çalışanlarını sefalet ve sıkıntı içinde
bırakarak neden ülkeyi terk etmek istediğini merak ediyorum’ demesine yol açan bir eylemde
bulunarak Port Harcourt’ta bir lastik fabrikasını kapattı.Fabrika 1200 kişilik bir istihdam
sağlıyordu ve Michelin fabrikayı 30 yıldır işletiyordu.

Kuzey Amerika’da, Michelin 2006 yılında Kanada, Kitchener’deki sendikalı bir fabrikayı
kapattı. Kapatma, Ontario eyaletinde 110 kişinin işsiz kalmasına sebep oldu. Birleşik Çelik
İşçileri(USW), Mayıs 2007’de fabrikanın makineleri açık arttırmayla satıldığında yapılan
büyük bir miting de dahil olmak üzere kapatmayı birçok kez protesto etti.
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Michelin aynı ay İngiltere’de, üç fabrika ve bir lojistik merkezindeki 4000 lastik işçisi için
son emeklilik planını bitirdiğini duyurdu.Üç yıl önce Michelin, İngiltere işletmelerindeki yeni
işe alınan personel için eskiden uygulanan emeklilik planını uygulamadı.

4.11. Fransa: Goodyear’ın Çalışma Saatlerini Yeniden Yapılandırma Planları ( Kasım 2007)

Amiens’taki Goodyear-Dunlop ikiz tesislerinde çalışan Fransız lastik işçileri, şirketin çalışma
saatlerini arttıracak bir yeniden yapılandırma planını reddetti.Toplam 2700 işçinin %65’lik
oyuyla iki fabrika, Amerikan şirketinin haftalık rotasyon ekiplerini beşten dörde azaltmasına
ve hafta sonu ücretlerini işçi başına %10 kesmesine ‘hayır’ dedi.

Goodyear’ın planı aynı zamanda üç yıl içinde 450 çalışanın işine son verecekti.

4.12. Macaristan: Hankook Tarafından Sendikaların Tanınmaması ( Aralık 2007)

Güney Kore Hankook, 2006 yılında Budapeşte’nin güneyinde Dunaujváros’ta bir otomobil ve
kamyonet lastik fabrikası kurduğunda Macaristan hükümetinden büyük gelişim ve eğitim
yardımları aldı.Bir yıl ve üretimin başlamasından birkaç ay sonra, karşılığı çiğnenen iş
yasaları ve sendikacıların bariz bir şekilde dışlanması olmuştu.

Dünyanın en büyük yedinci lastik üreticisi, iş kanunlarını ihlal ettiği için para cezaları ödedi,
Macar hükümeti tarafından yapılan yardımların büyük bir bölümünün askıya alındığını gördü.

Üretim başladığından beri şirket, AB çalışma standartlarına uymadı, ve şu an 800 işçi
çalıştıran günlük 28,500 birim kapasiteli lastik fabrikasında ILO Sözleşmelerini ihlal etti.
Hankook Lastik Magyarorszag Kft., fazla mesai ödemelerini yapmama, sağlıksız çalışma
koşulları, tatil günlerinde çalışmayı zorunlu hale getirme, işçilerin bir sendikaya üye olma
meşru haklarını sorgulama, ve yasadışı işten çıkarmalarla suçlandı ya da suçlu bulundu.

Şirket, 32 Koreli işçiyi yasadışı istihdam ettiği ve sosyal güvenlik programlarına başvuran
işçilerin son teslim tarihlerini kaçırdığı için para cezalarını ödeyerek bunları telafi etmeye
çalıştı.
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22-24 Kasım tarihleri arasında Bangkok’taki 4. Dünya Kongresi’nde ICEM, oybirliğiyle
Hankook Macaristan Ltd’nin işçi haklarını sürekli olarak ihlal etmesine karşılık olarak bir
dayanışma bildirgesini kabul etti.

4.13. Liberya: Firestone Sendikası’nın Yasal Olarak Onaylanması ( Aralık 2007)

ICEM, Firestone’daki kauçuk plantasyonu işçilerinin demokratik İşçi Sendikası’nı
kurmalarına yardım eden ABD merkezli Birleşik Çelik İşçileri(USW) tarafından Anayasa
Mahkemesi kararı üzerine yapılan bir açıklamayı onayladı.

Daha önce yaklaşık 5000 ekim işçisinin büyük bir çoğunluğu ICEM üyesi sendika lehine oy
kullanmıştı.

ICEM, Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf’e bir yazı yazdı: ‘Tüm dünyadaki
Serbest Sendikalar adına sizi Liberya devleti içindeki nüfuzunuzu kullanarak Firestone Tarım
İşçileri Sendikası’nın meşruluğunu tanımaya çağırıyoruz.FAWUL’un seçilmiş liderlerini
onaylamanız ve Firestone fidanlığındaki yerel yönetimin bu sendikayla tam ve anlamlı
görüşmeler yapmasını sağlamanız konusunda ısrar ediyoruz.’

4.14. ABD: Emekli Sağlık-Bakımı Uyuşmazlığıyla İlgili Continental Anlaşması ( Nisan 2008)

2006 yılında Amerika’da üç ABD lastik işletmesinin kapatılmasının ardından, Continental
işçi başına emekli sağlık sigortası payında 3000 dolarlık bir üst sınır oluşturdu. Bu, bazı
emeklilerin sigortadan faydalanabilmek için aylık 1000 dolar ödemesi anlamına geliyor.

USW, emekli sağlık sigortasında Continental’in yaptığı tek taraflı değişikliğin ABD
yasalarını ihlal ettiğini iddia ederek Nisan 2007’de şirkete dava açtı. 2007 yılı Temmuz ayı
sonlarında bir Amerikan federal mahkemesi, şirketin emekliler ve eşleri için toplu
sözleşmedeki hak düzeylerini uygunsuz bir şekilde azalttığına karar verdi.
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Continental karara itiraz etti,ancak sendikayla yapılan 158 milyon dolarlık anlaşma bundan
sonra dava açılmasının önünün kesilmesi anlamına geliyor.

4.15. Türkiye: Lastik sanayi Grevi ve Toplu Sözleşme ( Haziran 2008)

Türkiye’de ICEM üyesi Lastik-İş’in 4000 üyesi tarafından gerçekleştirilen 14 günlük grev
sona erdi ve üç çokuluslu lastik şirketinin çalışanları işlerine geri döndü.

Grev, sendika ve konuşmalarda lastik sektörünü ortaklaşa temsil eden üç işveren arasında iki
yıllık bir anlaşmaya varılması üzerine sona erdi. Bu firmalar; Goodyear Lastik ve Kauçuk
Şirketi, Bridgestone Brisa Sabancı, ve Pirelli’ydi.

ICEM, 1900’ların sonlarında ve bu on yılın ilk dönemlerinde Türk hükümeti tarafından
dayatılan grev yasakları nedeniyle ücret ve sosyal yardım kazanımlarının engellendiğini göz
önünde bulundurarak 2008-2009 Türk lastik anlaşmasını büyük bir başarı olarak
değerlendiriyor.

4.16. İspanya: Michelin’in Asbest Hastalığı Davası ( Haziran 2008)

Alava’nın kuzey İspanyol şehrinde bulunan Michelin lastik fabrikasındaki 3000’den fazla
işçiyi temsil eden yedi sendika, hem şirkete hem de bölgesel İş Güvenliği Enstitüsü’ne tesisin
42 yıllık tarihinde asbest hastalığını araştırması için bir dilekçe gönderdi.

Michelin fabrikası Vitoria kentindedir ve günde 36.000 adet otomobil ve iş makinesi lastikleri
üretir.Haziran ayı başında bölgesel sağlık ve güvenlik yetkilisi, 30 yıldır Michelin için çalışan
bir işçiye asbeste maruz kalınması sonucu kanser teşhisi konulmasının ardından yeniden bir
soruşturma açtı.

Michelin,şu anda asbestin herhangi bir şeklini bulundurduğunu ya da kullandığını
reddediyor,fakat şirket fabrikanın ısıtma borularını izole etmek için geçtiğimiz yıllarda ürünü
ithal etmişti.
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4.17. Fransa: Yeniden yapılanma Planı Goodyear’da Kabul Ediliyor ( Haziran 2008)

Fransa, Amiens’teki Goodyear-Dunlop ikiz tesislerinde çalışma sürelerinin yeniden
yapılandırılmasıyla ilgili yapılan işçi oylamasından 27 Haziran günü olumlu sonuç çıktı,fakat
çoğunluk sendikası CGT oylamayı boykot ettiği için tartışmalar sürüyor.

Oylamada, hafta sonu çalışmalarıyla ilgili maliyetlerden tasarrufu öngörmesinin yanı sıra,
haftalık nöbet takımlarını beşten dörde indirecek olan şirketin sosyal planını lastik işçilerinin
%72.8’i kabul etti. İki fabrika arasındaki çalışmayı entegre etmeyi de amaçlayan yeniden
yapılandırma oylamasına güney Dunlop ve kuzey Goodyear fabrikalarında çalışan 2700
işçinin %54’ünden biraz fazlası katıldı.

1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan çalışma sürecinin yeniden
yapılandırılması aynı zamanda 402 personelin işsiz kalmasını önlüyor. CGT, üyelerini
oylamayı boykot etmeye çağırırken, CFDT yeniden görüşülen sosyal planı onayladı. 2007
Kasım ayında oylamaya sunulan ilk taslak plan %65 ret oyuyla başarısız olmuştu.

4.18. İran: Kiyan Lastikleri’nde Grev ( Temmuz 2008)

İran, Chahardangeh’deki Kiyan Lastik işçileri, ücret borçlarıyla ilgili yaptıkları protestolarına
geçen hafta devam ettiler. Yaklaşık 600 fabrika çalışanı 16 Temmuz’da greve başladı ve
geçen hafta eylemcilerin fabrikanın belli bölümlerini ateşe vermeye başlamalarıyla protestolar
daha da arttı.

İşçiler Tahran’ın bir batı banliyösü olan Chahardangeh’deki bir yönetim binasının önünde 22
Temmuz’da hükümet karşıtı sloganlar attılar.

12 Nisan 2008 günü, İran’ın en büyük lastik fabrikasında 1000 işçi maaşları beş aydır
ödenmediği için iş eylemleri yaptı. Bunun üzerine, Devlet Güvenlik Güçleri protestocuların
üzerine buldozerler sürdüler ve elektrikli coplar kullanarak 1000 işçinin tamamını
tutukladılar. Çoğu 36 saat süreyle tutulurken, 100 kadar grev lideri daha uzun süre tutuklu
kaldı. Serbest bırakıldılar,fakat serbest bırakılmalarının şartı olarak işyeri liderleri tekrar
protesto yapmayacaklarına dair ifadeleri imzalamak zorunda kaldılar.
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Son zamanlarda yapılan protestolar, çok az ücret ödediği veya ücret ödemeyi tamamen
reddettiği bildirilen yönetim ekibine karşı yapılıyor. Eskiden Alborz Lastik Mfg. Co. adıyla
bilinen Kiyan, Amerikan şirketi B.F. Goodrich Co. ile ortak girişim olarak 1958 yılında
kuruldu. 1994 yılında İranlı özel yatırımcılara satılmasından önce 1979 yılında devlete ait İran
Milli Sanayi’nin bir parçası oldu.

4.19. Liberya: Firestone’da İlk Toplu İş Sözleşmesi (Ağustos 2008)

Liberya Firestone Tarım İşçileri Sendikası(FAWUL) ve batı Afrika’daki Firestone Kauçuk
Ekim’i yönetimi arasında 27 Temmuz’da tarihi üç bir yıllık toplu iş sözleşmesi üzerinde
anlaşmaya varıldı.

4500’den fazla işçiyi kapsayan sözleşme 6 Ağustos’ta imzalandı. İki gün sonra, FAWUL
liderlik ekibi yeni birleşen Liberya İşçi Kongresi yetkilileriyle birlikte anlaşmayla ilgili
Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf’e bilgi verdi.

Sözleşme,Liberya Yargıtay’ının sendikanın Firestone işçilerinin meşru pazarlık temsilcisi
olduğuna karar verdikten yedi ay sonra geldi.Temmuz 2007’de FAWUL, uluslararası düzeyde
izlenen bir seçimde uzun süredir devam eden bir sarı sendikayı yendi.

Sözleşme kauçuk işçilerine, Ocak 2007 tarihine kadar geçerli olan sözleşmenin süresi
boyunca ortalama %24’lük bir artışı garantiliyor.Diğer işçiler için, aynı tarihten itibaren
geçerli sayılan tüm ekim personelinin 19 aylık geriye dönük ücret artışı alacağı anlamına
gelen %21’lik bir artış gerçekleşti.

Anlaşma, her işçinin 150 daha az ağaç işleyeceği anlamına gelen kauçuk ağaç kotalarını %20
azaltmak için yapıldı. Ayrıca FAWUL ve plantasyon yönetimi, işçileri 150 kiloluk kovaları
uzun menziller boyunca taşımaktan kurtararak doğal kauçuğu tartma istasyonlarına
ulaştıracak olan bir mekanik taşıma sistemi üzerinde anlaştılar.

Sosyal gelişmelerle ilgili olarak Bridgestone –Firestone, biri kauçuk tesisinde diğeri ise
Harbel yakınlarında olmak üzere yeni liseler inşa edecek. Öğrenciler 12. sınıfa kadar okuldan
ücretsiz faydalanabilecekler. Daha önce ücretsiz eğitim sadece 9. sınıfa kadar geçerliydi.
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4.20. Arjantin: Lastik Anlaşmazlığı ve Uzlaşma ( Eylül 2008)

Arjantin SUTNA tarafından temsil edilen 4000 personeli kapsayan Güney Amerika’daki altı
aydır süren lastik işçileri anlaşmazlığı sona erdi.Anlaşmazlık, ülkenin Çalışma Bakanlığı
tarafından zorunlu uzlaşma vasıtasıyla ortaya konulan şartlar altında sona erdi.

SUTNA,ve Bridgestone –Firestone, Pirelli ve Arjantin merkezli FATE’in yönetim
temsilcileri, Temmuz’daki sanayi eylemleri sırasında kovulan üç şirketten 214 işçinin
çoğunun işe geri alınmasına ek olarak bakanlık tarafından öngörülen %28’lik maaş artışını da
kabul ettiler.

Anlaşmazlığa, 24-25 Temmuz 2008’de 214 kişinin işten çıkarıldığı 48 saatlik grev damgasını
vurdu. Şirketler çalışanları işe geri almayı kabul etmeyince 25 Ağustos’ta süresiz bir grev
başladı. Grev, Çalışma Bakanlığı’nın zorunlu uzlaşma ilan etmesiyle askıya alınmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Temmuz ve Ağustos’ta Arjantin’de çeşitli sendikalar ve sivil toplum
örgütleri SUTNA’yı ve lastik işçilerini desteklemek için sokaklara döküldü.

4.21. Brezilya: Bridgestone/Firestone Anlaşmazlığı ( Mart 2009)

Santo André – São Paulo merkezli, 3500 işçi çalıştıran Bridgestone/Firestone Brezilya, São
Paulo Lastik Sendikası’yla dördüncü vardiyayı kaldırmak için bir görüşme düzenledi. Şirket,
4 grup işçi gerektiren 6x2 ( 6 gün içerde,2 gün dışarıda) sürekli üretim sistemini yalnızca 3
vardiyaya gerek duyulan 6x1’lik sistemle değiştirmek istedi. Planı uygulayabilmek için, 500
işçi işten çıkarılacaktı. Dahası, şirket çalışmaya devam eden işçilere günlük çalışmayı
dolayısıyla aylık ücretleri azaltmayı öneriyordu.

Brezilya İş Kanunu’na göre, toplu işten çıkarma durumlarında şirket, sendikayı haberdar
etmeli ve bazen toplu izni de içeren bazı alternatif çözümler aramalıdır. Şirket, Kasım’dan bu
yana yüzlerce işçinin izne çıkarıldığını ve işten çıkarma yapmaktan başka bir alternatiflerinin
olmadığını söyledi.
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4.22. Almanya-Fransa: Continental’de İşten Çıkarmalar ( Nisan 2009)

Almanya,Hanover’deki toplantılarda, Continental AG’nin işçi temsilcileri Fransa, Clairoix ve
Hanover’daki yaklaşık 2000 işten çıkarmaya karşı ortak bir bildiriyi kabul ettiler.

Bildiri, Continental’in ekonomik krizi bahane olarak kullanarak iki fabrikayı kapama kararı
almasını ekonomik zeminden yoksun bir karar olarak değerlendiriyor.

Mart’ta Hanover merkezli Continental, 780 işe mal olacak olan Hanover-Stöcken ticari lastik
fabrikasının yanı sıra, 1120 Fransız çalışanın işini kaybetmesine yol açarak Clairoix’teki bir
oto lastik fabrikasını kapatacağını söyledi.

Fransız lastik işçilerinin Paris sokaklarına dökülmelerinin yanı sıra, işçiler son haftalarda her
iki fabrikada da şiddetli protestolar düzenledi. Continental’in Mart ayındaki kararı ayrıca
Slovakya, Puchov’daki bir fabrikada da kesintiler yapılmasını öngörüyor.

Geçen hafta işçi temsilcileri tarafından yayınlanan açıklama, tüm Fransız sendikaları, Alman
sendikaları IGBCE ve IG Metal ve IGBCE tarafından oluşturuldu.

4.22. Tayland: Michelin Lokavtı ( Nisan 2009)

25 Mart’ta yönetim, iki hafta önce gönderilen bir dilekçeden isimlerini silmeyi reddettikleri
için 383 çalışanın işine son verdi. Dilekçe yönetimi,%13’lük tek taraflı bir ücret kesintisi
yapmamaya, ve lastik pazarındaki krizin etkileriyle ilgili işçi temsilcileriyle fikir alışverişinde
bulunmaya çağırıyordu.

Michelin yöneticileri bu duruma , sekiz işçi temsilcisini görevden alarak ve dilekçeyi tekzip
etmeyi reddeden işçilerin maaşlarını %35 oranında keserek karşılık verdi.Ayrıca yıllık tatil
hakkını da altıya indirdiler.Daha sonra,25 Mart’ta, dilekçeyi imzalayan 458 işçiden 383’ünü
işten çıkardı.
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Petrol ve Kimya İşçileri Federasyonu(PCFT) ile Şubat ayından beri organize olmaya çalışan
Laem Chabang’daki personel on yıl içinde ikinci kez sendikalaşma girişiminde bulundular.

Fabrika 1500 işçi çalıştırıyor, ve otomobil ve kamyonet lastikleri üretiyor.

İki taraf arasındaki diyalog, 28 Nisan sabahı bir anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandı.İşçiler
derhal işe geri dönmeye başladılar.

ÜLKEMİZİN “AVRUPA’NIN ÇİN’İ” YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!
Ulusal basında yer alan haberlere göre beş yıldır Çin’den ithal edilen taşıt lastiklerine
uygulanan anti damping vergisi kaldırılıyor. Türkiye’deki üreticilerin bir bölümünün talep
etmemesi nedeniyle bu kararın alındığı belirtiliyor. Bu uygulama gereğince Çin’den
ülkemize gelen lastikler üzerindeki yüzde 87’ye kadar ulaşan vergi yerine yalnızca %4,5
gümrük vergisiyle Türkiye’ye lastik ithal edilebilecek.
Bilindiği gibi taşıt lastiği üretimi büyük bir sabit sermaye yatırımı ile ileri teknoloji gerektiren
bir üretimdir. Bu nedenle tüm dünyada yıllık 120 milyar dolara ulaşan lastik üretimi birkaç
büyük uluslararası üretici tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünya pazarlarının dörtte üçüne
yakını altı uluslararası lastik üreticisinin elinde bulunmaktadır. Bu üreticiler Brigdestone,
Michelin, Goodyear, Continental, Yokohoma ve Pirelli’dir. Ülkemizde ise bu üreticilerden
Bridgestone, Goodyear ve Pirelli, İzmit ve Adapazarı’nda kurulu dört fabrikada faaliyet
göstermektedir. Ayrıca yerli üretici olarak Petlas’da üretim yapmaktadır. Türkiye’deki üretim
iç pazarın yanında ağırlıklı olarak ihracata yönelik şekilde sürdürülmektedir.
Öte yandan son on yıllık süre içinde uluslararası lastik üreticilerinin yatırımlarını büyük
ölçüde Güneydoğu Asya ve Çin üzerinde yoğunlaştırdığı görülmektedir. 2000 yılında dünya
üretiminin Türkiye dahil Avrupa ve Kuzey Amerika’da yüzde 67’si gerçekleştirilirken bu
oran 2008 yılında yüzde 53’e gerilemiştir. Buna karşılık Çin ve Asya’da üretilen lastiklerin
payı yüzde 23’ten yüzde 34’e yükselmiş bulunmaktadır. Özellikle Çin piyasası hızla
büyümektedir. Son değerlere göre uluslar arası lastik üreticileri Çin’de her yıl Türkiye’de var
olan üretim kapasitesinin iki katı kadar genişleme yatırımı ya da yeni yatırım yapmaktadırlar.
Son beş yılda planlanan lastik üretimi yatırımlarının yüzde 80’ne yakını Çin ve Asya
ülkelerine yöneliktir.
Ülkemizde ise 1960’lı yıllarda başlayan taşıt lastiği üretimi günümüze kadar sürekli şekilde
gelişerek varlığını sürdürmüştür. Bugün yıllık 25 milyonu aşan üretim kapasitesi ile
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ülkemizde yerleşik hale gelen otomotiv piyasasına üretim yapmaktadır. Ayrıca üretiminin
dörtte üçünü yurt dışı piyasalara ihraç ederek önemli bir dış satım geliri oluşturmaktadır.
Doğrudan üretimle ilgili 15 bin, hizmet ve servis ağlarıyla birlikte yaklaşık 70 bin kişilik bir
istihdama yol açmaktadır. Dolayısıyla taşıt lastiği işkolu ülkemizde ekonomik büyüme ve
sosyal gelişme açısından stratejik önem taşıyan bir iş kolu durumundadır.
Bu gerçekler ortada dururken ülkemizde lastik ithalatı için uygulanan verginin
kaldırılması anlaşılabilir olmaktan uzaktır. Bu uygulama ancak ulusal çıkarlar bir yana
bırakılarak küresel lastik devlerinin çıkarları doğrultusunda hareket edilmesiyle
açıklanabilir.
Gerçekten de son 30 yıl boyunca egemen olan küreselleşme ile üretim, ihracat ve ithalat
süreçlerinde ulusal sınırları ortadan kaldıran ve tüm ekonomik faaliyeti çok uluslu
kuruluşların “daha fazla kar” amacına yönelik olarak biçimlendiren gelişmeler ortaya çıkmış
bulunmaktadır. Küreselleşme, üretimi “serbestlik” görüntüsü altında uluslararası tekellerin
mutlak denetimi altına sokmaktadır. Taşıt lastiği sektöründe yaşanan da bu durumun en açık
kanıtlarından birisidir. Çin’den gelen lastiklere uygulanan anti-damping vergisinin
kaldırılması, tümüyle küresel lastik üreticilerinin çıkarlarına hizmet edecek olup ulusal
ekonomiye büyük zararlar verecek bir uygulamadır.
Son dönemde büyük ölçüde artan Çin’deki taşıt lastiği yatırımları çok uluslu tekeller
tarafından gerçekleştirilmiştir. Lastik üreticileri açısından Türkiye’ye Çin’den lastik ithal
edilmesi, kendi üretimlerinin Türkiye pazarına satılması anlamına gelmektedir. Oysa bu
durum ülkemiz açısından devletin vergi kaybı, ulusal lastik üretiminin gerilemesi,
istihdamın düşmesi ve lastik ihracatından elde edilen gelirin kaybedilmesi gibi büyük
olumsuzluklara yol açacaktır.
2009 yılında yaşanan küresel kriz sonrasında ortaya çıkan lastik talebini karşılamak ve bu
satışlardan elde edilecek karları kaybetmemek için ülkemizde altmış yıla yakın bir süredir
önemli ekonomik ve sosyal yararlar üretmiş olan bir faaliyet tehdit edilmektedir. Bu
uygulama “Türkiye’yi Avrupa’nın Çin’i yapmak” hedefini taşıyan sermaye çevrelerinin
talepleri ile gündeme gelmiş bulunmaktadır. Ülkemizdeki lastik üreticilerinin bazılarının
anti-damping uygulamasına karşı çıkması ilginçtir. Basına yansıyan bilgilere göre
Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası taşıt lastiği şirketlerinin arasında her açıdan
olumsuz sonuçlar doğuracak böyle bir uygulamayı kabul edenlerin bulunduğu
anlaşılmaktadır. Doğrusu anti-damping vergisinin kaldırılmasını isteyen lastik
üreticilerinin hangileri olduğunu merak ediyoruz.
Tüm dünyada küreselleşmenin yıkıcı sonuçlarını önlemek için ülkeler çeşitli önlemler
almaktadır. Taşıt lastiği ithalatına uygulanan ek vergi de bu niteliktedir. Türkiye’de üretimin
artmasını, istihdamın büyümesini, ihracat gelirlerinin çoğalmasını amaçlayan ekonomik
politikalar içinde, bu vergilerin kaldırılması gibi bir yöntemin yeri olamaz. Böyle
uygulamalar küresel sermayenin arasındaki rekabetin daha kaliteli mal üreterek yapılması
yerine, “ücretler üzerinden rekabet etmeleri” sonucunu doğuracaktır. Tüm dünya
üzerinde çalışanların ücretlerini bir rekabet unsuru olarak gören anlayışlardan ise
insanlığın kazanabileceği hiç birşey yoktur.
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Sendikamız ülkemizdeki çok uluslu taşıt lastiği işyerlerinin tümünde örgütlüdür. Bu
işyerlerinde yarım yüzyılı geçen bir mücadele tarihi söz konusudur. Sendikamız uyguladığı
bilinçli ve kararlı toplu sözleşme politikalarıyla işverenlerin işgücü maliyetleri ve ücretler
üzerinden rekabet etmesini önlemiş; buna karşılık taşıt lastiği sektörünün ülkemizde büyüyüp
gelişerek en önde gelen üretim alanlarından birisi olmasına büyük katkılar vermiştir.
Bu nedenle sendikamız uluslar arası sermayenin çıkarları doğrultusunda, “ücretler
üzerinden rekabet etmeye” dayalı uygulamalara karşı çıkacak ve bu doğrultuda
mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Çünkü uluslar arası kuruluşların ücret gelirleri
üzerinden rekabeti, çalışanlar için güvencesizlik, işsizlik, kayıt dışılık ve yoksulluk
anlamına gelmektedir. Onlarca yıldır sürdürülen ve büyük bedeller ödenen mücadelemizle
elde ettiğimiz haklarımızı sonuna kadar korumaya kararlı olduğumuz herkes tarafından
bilinmelidir.
Sendikamızın bu kararlılığını hiç kimse yeniden test etmeye çalışmamalıdır. “En fazla kar
elde etme” stratejileri çerçevesinde ülkemizdeki taşıt lastiği üretimini gözden çıkaranlar kim
olursa olsun, karşısında Lastik-İş Sendikasını ve lastik işçilerini bulacaklardır.
Ülkemiz ekonomisine büyük zararlar vererek kamuda gelir kaybına yol açacak olan ve
çalışanların daha güvencesiz koşullarda istihdamını öngören uygulamalardan siyasal
iktidar da kaçınmak zorundadır. Siyasal iktidarların görevi halkın insanca yaşama
koşullarını iyileştirecek ekonomik ve sosyal politikaları geliştirmektir. Çalışanların var
olan güvencelerini zayıflatacak ve “Türkiye’nin Çin’leşmesini” yaratacak uygulamalar,
gerekçesi ne olursa olsun, siyasal sorumluluğu ortadan kaldırmayacaktır.
Sendikamız siyasal iktidarı ve ülkemizdeki taşıt lastiği üreticilerini sorumlu
davranmaya, ekonomik ve toplumsal açıdan büyük sorunlar yaratacak adımlar
atmaktan kaçınmaya ve ülkemizi “yoksulluğu” paylaşan değil, “varlığı” paylaşan bir
ülke yapabilmek için gereken önlemleri almaya çağırmaktadır. Bu anlayışla ulusal ve
toplumsal çıkarlarımızın korunabilmesi için taşıt lastiği ithalatı üzerindeki koruma önlemleri
sürdürülmek zorundadır. Bu doğrultuda çaba gösteren kim olursa olsun sendikamızdan
destek görecek; başka türlü davrananlar ise sendikamızı ve lastik işçisini karşısında
bulacaktır.

3.2. KÜRESEL KİMYA İŞKOLU
Avrupa’da kimya endüstrisinin %80’i Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve
Benelüks ülkelerini kapsayan Batı Avrupa ülkelerinde yoğunlaşmaktadır.
1995 ve 2005 yıllarının arasında, dünyada kimyasal madde üretimi neredeyse %40 oranında
artmıştır. Ancak bu artışın %95’inden fazlası gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşmıştır.
1997’den 2007’ye kadar, küresel kimyasal madde satışları %60 oranında artmış ancak
AB’nin küresel satışları %2,7 oranında azalmıştır.
BASF, küresel kimyasal madde talebinin 2008’den 2020’ye kadar Asya-Pasifik Bölgesinde
%8 oranında artacağını, fakat Batı Avrupa’da %6 oranında azalacağını tahmin etmektedir.
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Pazarın Asya’da hızla büyümüş olmasına rağmen, kimyasal madde satışlarının yaklaşık
%15’ine tekabül eden dünyadaki en büyük 30 firmanın önemli bir bölümü hala Avrupa
merkezlidir. Bu da, Avrupalı kimyasal madde firmalarının küresel oyuncular haline geldiğini
ve işlerinin birtakım bölümlerini hızla büyüyen Asya pazarına kaydırdığını göstermektedir.
Bütün olarak kimya endüstrisi yerel ve bölgesel oyuncuların yanı sıra çeşitli büyüklüklerde
gerçek anlamda çokuluslu firmalardan oluşmaktadır.
Aynı zamanda, Ortadoğu’daki kimyasal madde üreticileri değer zinciri içerisinde daha yüksek
katma değerli çözümlere doğru büyüme arayışlarını sürdürmektedir. Onların Çin’deki
muadilleri, ülkenin kimyasal maddede kendi kendine yeten bir konuma ulaşması için bir
hükümet yönergesi çıkarma girişimlerinde bulunmaktadır.
Pazar liderliğindeki bu değişimin açıklanması için çeşitli unsurlardan bahsedilebilir. Örneğin,
hammadde maliyetleri Batı Avrupa’da dünyanın çoğu bölgesine göre oldukça yüksektir ve bu
maliyet farkının gelecekte de devam edeceği kesindir. Özellikle, Amerika’nın Körfez
şeridindeki kimyasal madde üreticileri Avrupa’ya göre daha avantajlı konumdadır.
Ayrıca, Asya pazarlarındaki yoğun talep bu bölgedeki yerel kimyasal madde firmalarının
üretim artışını desteklemektedir. Bu arada, Avrupa’da nihai ürüne tüketici talebinin azalması
önemli oranda kapasite kullanım eksikliğine, tesislerin kapatılmasına ve kâr marjı kayıplarına
yol açmıştır.
2008 yılında ilk 10 üreticinin dördü Avrupa’da bulunurken, KPMG’nin tahminlerine göre,
2015 itibariyle ilk 10 üreticiden birinin Avrupa’da, altısının da Ortadoğu veya Asya’da
bulunması muhtemeldir.
Bütün bu veriler, öngörülebilir gelecekte küresel kimya endüstrisinde köklü bir değişikliğin
olacağını göstermektedir.
1.1. Küresel Emtia Kimyasalları Pazarı:
Emtia kimyasalları pazarına plastikler, sentetik elyaf, filmler, emtia odaklı boyalar &
pigmentler, patlayıcılar ve petrokimyasallar girmekle beraber bunlarla sınırlı değildir.
Çeşitlendirilmiş kimyasallar, gübre & tarım kimyasalları, endüstriyel gazlar veya özel
kimyasallar yan sanayi sınıflarına giren kimyasal madde firmaları bu pazara dâhil
edilmemektedir.
2009 yılında 1,628.3 milyar dolar toplam gelir elde eden küresel emtia kimyasalları pazarının,
2005-2009 yılları arasındaki dönemde yıllık büyüme oranı %8.4 olmuştur. Aynı dönemde
Avrupa ve Asya-Pasifik pazarları sırasıyla %1.7 ve % 15.5büyüme oranıyla 2009 yılında
402.4 milyar dolar ve 789.9 milyar dolarlık değere ulaşmıştır.
Pazarın ivme kazanması beklenmektedir; 2009-2014 yılları arasındaki beş yıl içinde
%11.2’lik tahmini büyüme oranı ile pazar değerinin 2014 sonu itibariyle 2,768.6 milyar
dolara çıkması beklenmektedir. Karşılaştırmalı olarak, Avrupa ve Asya-Pasifik pazarları aynı
dönemde sırasıyla %4.8 ve %14.8’lik büyüme oranıyla 2014 yılında 509.1 milyar dolar ve
1,572.6 milyar dolarlık değere ulaşacaktır.
Küresel emtia kimyasalları pazarının en geniş dilimi olan temel organik maddeler, pazarın
toplam değerinin %43.5’ine karşılık gelmektedir. Reçine ve sentetik kauçuk & elyaf da
pazarın %25.1’lik dilimini oluşturmaktadır.
Asya-Pasifik, küresel emtia kimyasalları piyasa değerinin %48.5’ini oluşturmaktadır.
Amerika kıtası da küresel pazarın %26.8’ini oluşturur.
Küresel emtia kimyasalları pazarında talep yoğun ve süreklidir. Bu madde alıcı için hayatidir
ve bu da alıcının elini zayıflatır. Pazara girerken yüksek hacimli üretim tesisleri kurmak için
yüksek miktarda sermaye gerekir. Küçük ölçekte girişlerde başarı şansı düşüktür. Alıcılar
genellikle belli bir kimyasal bileşime sahip ürünlere ihtiyaç duydukları için ikame ürün
tehdidi de çok zayıftır. Şirketler genel olarak markalaşmanın pek önemli olmadığı
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farklılaşmamış ürünler sattıklarından dolayı pazardaki oyuncular arasında oldukça yüksek
rekabet vardır.
Küresel emtia kimyasalları pazarı geri kalan kimyasal maddeler pazarından esas olarak
yüksek talep ile farklılaşmaktadır.
Emtia kimyasalları pazarında kullanılan kimyasal maddelerin çoğu petrol ve doğal gazdan
elde edilmektedir. Petrol ve gaz firmalarının büyük ve sayıca az olması tedarikçinin elini
güçlendirir. Bu firmalar kârlılığı korumak için tedarikçileriyle daha güçlü ortaklıklar kurma
eğilimindedirler. Tedarikçilerle ileri doğru bütünleşme oldukça yaygın olabilmektedir.
Örneğin, uluslararası bir gaz ve petrol şirketi olan ExxonMobil aynı zamanda başka şeylerin
yanı sıra emtia poliolefinleri gibi kimyasal maddeler de geliştirmektedir. İleri doğru
bütünleşmenin bir başka örneği olan Royal Dutch Shell bugün küresel emtia kimyasalları
pazarının önde gelen oyuncularından biridir.
Emtia kimyasalları genellikle kitlesel olarak pazarlanır ve daha değerli başka ürünlere
dönüştürülür. Esas olarak toptan satılırlar, bu nedenle ölçek ekonomileri çok önemlidir.
Sermaye yoğunluğu ve ölçek ekonomilerinin önemi nedeniyle pazara giriş orta ve büyük
ölçekli firmalarla sınırlıdır.
Avrupa başta olmak üzere dünyanın bazı bölgelerinde hükümetler kimyasal madde üretimine
oldukça sıkı düzenlemeler getirmektedir. Örneğin, REACH (Haziran 2007) kimyasal
maddeler ve kimyasalların güvenli kullanımı üzerine çıkarılmış bir Avrupa Birliği
Mevzuatıdır.Bu mevzuata göre, üreticiler kimyasal maddelerinin özelliklerine ilişkin bilgi
toplamak ve bu bilgileri merkezi bir veri tabanına kaydettirmek zorundadırlar. Kullanılan
hammadde hacmi nedeniyle kaynaklara yakın yerde konumlanmak daha uygundur. Son
yıllarda pazar büyümesinin epey güçlü seyretmesi de potansiyel yeni girişimcileri
cezbetmektedir.
Emtia kimyasalları pazarında BASF gibi birtakım güçlü çokuluslu firmalarla beraber makul
sayıda orta ve büyük ölçekli firma faaliyet göstermektedir. Üstelik pazarda makul sayıda
kimyasal madde üretici bulunması da rekabeti arttırmaktadır. Pazara girerken tesis ve
makinelere yatırım yapılması gerekliliği yüksek çıkış maliyetleri anlamına gelmektedir. Bütün
bu unsurlar rekabeti arttırmaktadır.
1.2. Küresel Özel Kimyasallar Pazarı:
Özel kimyasallar pazarı, çok çeşitli ürünlerin imalatında kullanılan yüksek katma değerli
kimyasal maddelerin satışından elde edilen gelirleri kapsamaktadır. Bu ürünler ince
kimyasallar, katkı maddeleri, geliştirilmiş polimerler, yapıştırıcılar, sızdırmazlık maddeleri ve
özel boyalar, pigmentler ve kaplamaları içermekte olup bunlarla sınırlı değildir. Hızlı bir
canlanma beklenmekte olup pazar 2014 yılına doğru güçlü ve istikrarlı bir oranda büyümeye
yönelmiştir.
Diğer pek çok pazar gibi, özel kimyasallar pazarı da son mali ve ekonomik krizden
etkilenmiştir. Plastik yapıştırıcılar, tekstil kimyasalları, yapı kimyasalları, elektronik
kimyasalları, özel polimerler gibi birtakım özel kimyasal madde dilimleri nihai kullanım
endüstrilerindeki düşüşü izlerken, kozmetik kimyasalları, gıda katkı maddeleri ve endüstriyel
temizlik maddeleri gibi bazıları olumsuz ekonomik koşullara daha fazla direnç göstermiştir.
2009 yılında 639.9 milyar dolar toplam gelir elde eden küresel özel kimyasallar pazarının,
2005-2009 yılları arasındaki dönemde yıllık büyüme oranı %4.2 olmuştur. Aynı dönemde
Avrupa ve Asya-Pasifik pazarları sırasıyla %3.9 ve %4.4 büyüme oranıyla 2009 yılında 204.7
milyar dolar ve 215.2 milyar dolarlık değere ulaşmıştır.
Pazarın ivme kazanması beklenmektedir; 2009-2014 yılları arasındaki beş yıl içinde %6.9’luk
tahmini büyüme oranı ile pazar değerinin 2014 sonu itibariyle 892.1 milyar dolara çıkması
beklenmektedir. Karşılaştırmalı olarak, Avrupa ve Asya-Pasifik pazarları aynı dönemde
sırasıyla % 6.9 ve %7.3’lük büyüme oranıyla 2014 yılında 286.1 milyar dolar ve 306.5 milyar
dolarlık değere ulaşacaktır.
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Amerika kıtası küresel özel kimyasallar piyasa değerinin %34.4’ünü oluşturmaktadır. AsyaPasifik de küresel pazarın 33.6’sını oluşturur.
Pazara girişin önündeki engeller, üretim tesisi kurmak için sermaye gereksinimleri ve giderek
sıkılaşan mevzuat düzenlemeleridir. Müşterilerin satın aldıkları özel kimyasallar için çok az
alternatif bulunduğundan piyasa oyuncularının karşılaştığı dolaylı rekabet azdır.
Özel kimyasallar, kimyasal bileşimlerinden ziyade son kullanıcı uygulamalarındaki
performansları temelinde satılırlar; alıcılar içinde kozmetik gibi tüketici ürünleri imalatçıları,
otomotiv üreticileri, tekstil imalatçıları, vs. yer almaktadır. Özel kimyasallar genellikle
alıcının yaptığı iş için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle uzun vadeli sözleşmeler yoluyla
tedarik edilir ve bu da değiştirme maliyetlerini yükselterek alıcının elini zayıflatır.
Özel kimyasallar oldukça geniş miktarlarda üretildiği için oyuncular için ölçek ekonomileri
önem taşımaktadır. Firmaların üretim tesisi kurmak için ciddi miktarda sermayeye ihtiyacı
vardır. Bu unsurlar nedeniyle pazara küçük ölçekte girişlerde başarı şansı düşüktür. Yerleşik
firmalar bazı ürünlerinin veya teknolojilerinin patentini almış olabilirler; pazara yeni giren
firmaların bunu süratle taklit etmesi ise güç olabilmektedir. Avrupa başta olmak üzere
dünyanın bazı bölgelerinde hükümetler kimyasal madde üretimine oldukça sıkı düzenlemeler
getirmektedir. Örneğin, REACH, kimyasal maddeler ve kimyasalların güvenli kullanımı
üzerine Haziran 2007’de çıkarılmış bir Avrupa Birliği Mevzuatıdır.
Bu pazardaki ürünler için doğrudan rekabet yolu azdır. İkame bir kimyasal madde
kullanımının mümkün olduğu durumda bile, bunun da aynı firma tarafından üretiliyor olması
olasıdır.
Özel kimyasallar pazarındaki oyunculardan birkaçı büyük, çokuluslu firmalardır. Bu
firmaların ölçek ekonomilerinden yararlanması muhtemeldir; bu da onlara belirli bir kâr marjı
üzerinden daha yoğun fiyat rekabeti yapma olanağı tanımaktadır. Yüksek sabit maliyetler ve
yüksek çıkış maliyetleri de piyasa oyuncuları arasındaki rekabeti tırmandırmaktadır.
1.3. Küresel Gübre & Tarım Kimyasalları Pazarı:
Küresel gübre & tarım kimyasalları pazarının en geniş dilimini oluşturan gübreler, pazarın
toplam değerinin %70.8’ini oluşturmaktadır. Tarım kimyasalları dilimi ise pazarın kalan
%29.2’sini oluşturur. Pazarın 2005-09 dönemindeki bileşik yıllık büyüme oranı % 6.8’dir.
Asya-Pasifik, küresel gübre & tarım kimyasalları pazar değerinin %45.9’unu oluşturmaktadır.
Amerika kıtası da küresel pazarın %29.4’ünü oluşturur.
2009 yılında 90.2 milyar dolar toplam gelir elde eden küresel gübre pazarının, 2005-2009
yılları arasındaki dönemde yıllık büyüme oranı %8.1 olmuştur. Aynı dönemde Avrupa ve
Asya-Pasifik pazarları sırasıyla %9.7 ve %6 büyüme oranıyla 2009 yılında 19.6 milyar dolar
ve 50.4 milyar dolarlık değere ulaşmıştır.
Pazar hacminin 2009-2014 yılları arasında %3’lük büyüme oranı ile 2014 sonu itibariyle
165,219.7 bin tona çıkması beklenmektedir.
2009 yılına yayılan küresel ekonomik kriz gübre ve tarım kimyasalları pazarını etkilemiştir.
Pazar geliri aniden düşmüş olsa da, gelecek yıl yüksek büyüme göstermesi beklenmektedir.
Bu tür ürünler için alıcı pazarı coğrafi olarak görece parçalı olmakla beraber, birtakım
uluslararası müşteriler bulunmaktadır. Uluslararası şirketler daha yüksek pazarlık gücüne,
dolayısıyla küçük şirketlere göre daha fazla alıcı gücüne sahiptir.
Gübre ve tarım kimyasalları üreticileri büyük, uluslararası firmalar olmaktadır. Çok fazla
sayıda oyuncu olmamasına rağmen yüksek giriş maliyetleri ve çıkış engelleri nedeniyle bu
pazardaki rekabet yoğundur. Sonuç olarak, piyasa oyuncuları riskten korunma stratejileri
benimsemekte ve maliyetleri düşük tutmak içim mümkün olduğunda tedarikçilerle uzun süreli
sözleşmeler yapmaktadırlar. Bu pazarın niteliği gereği ölçek ekonomilerinden önemli ölçüde
yararlanılmaktadır. Kendi ürünlerine ikame olmaya başlayan genetiği değiştirilmiş ürünlerin
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muhtemel tehdidi dahil olmak üzere çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalan rakipler arasında
rekabet yüksektir.
Bütün olarak bakıldığında, küresel pazarda çok fazla sayıda alıcı bulunmaktadır. Ülkeden
ülkeye değişiklik gösteren çiftlik büyüklüğü, (tüccarlar ve dağıtıcılardan satın alma olanağı
bulunan) küçük arazilerden yüksek alıcı gücüne sahip büyük “tarım işletmeleri” ve
kooperatiflere uzanmaktadır. Ürünler alıcılar için hayati öneme sahiptir ve gelecekteki
kazançlarına doğrudan etkisi vardır. Ayrıca önde gelen pek çok piyasa oyuncusu güçlü
markalar oluşturmuşlardır. Bu durum alıcının gücünü bir ölçüde zayıflatmaktadır.
Gübre ve tarım ürünlerinin üretimi büyük miktarda enerji gerektirir; piyasa oyuncuları
elektrik enerjisi, ham petrol ve doğal gaz sağlayan şirketlere bağımlı bulunmaktadır. Bu
şirketler genellikle büyük ölçeklidir ve bu nedenle oyuncuların üzerinde daha fazla güç
uygulamaları mümkün olmaktadır.
Gübre ve tarım kimyasalları üretimi genellikle toplu olarak yapılır ve ölçek ekonomileri
büyük üreticiler için büyük önem taşımaktadır. Bu pazara girişte yüksek hacimli üretim
tesisleri kurmak için büyük sermaye gerekir.
Piyasa oyuncularının faaliyetleri çeşitli ülkelerde çevre yasaları ve mevzuata tabidir. Örneğin,
AB’de faaliyet gösteren oyunculara sera gazı salınımına ilişkin Avrupa yönetmelikleri
uyarınca salınım hakları verilmiştir.
Küresel gübre ve tarım pazarına yerleşik güçlü oyuncular hakimdir ve birçok ülkede pazar
fazlasıyla yoğunlaşmıştır. Oyuncu sayısının az olması sayesinde oyuncular yoğun fiyat
rekabeti gerçekleştirebildiği için rekabet yüksek düzeyde seyretmektedir. Ekili tarım alanları,
hava koşulları ve tahıl fiyatlarına göre talep değişmektedir.
1.4. Küresel Endüstriyel Gazlar Pazarı:
Endüstriyel gazlar pazarı, üreticilerin endüstriyel gazların üretiminden elde ettiği gelir olarak
kabul edilmektedir. Bunların içine ticari gazlar, paketlenmiş gazlar, büyük endüstriler için
yerinde tedarik, tıbbi gazlar ve elektronik üretiminde kullanılan gazlar ile diğerleri
girmektedir.
2009 yılında 44.6 milyar dolar toplam gelir elde eden küresel endüstriyel gazlar pazarının,
2005-2009 yılları arasındaki dönemde yıllık büyüme oranı %6.6 olmuştur. Aynı dönemde
Avrupa ve Asya-Pasifik pazarları sırasıyla %8 ve %6.5 büyüme oranıyla 2009 yılında 16.6
milyar dolar ve 17.8 milyar dolarlık değere ulaşmıştır.
2009-2014 yılları arasındaki beş yıl içinde %7.2’lik tahmini büyüme oranı ile pazar değerinin
2014 sonu itibariyle 63.2 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Karşılaştırmalı olarak,
Avrupa ve Asya-Pasifik pazarları aynı dönemde sırasıyla %9.2 ve %5.7’lik büyüme oranıyla
2014 yılında 25.9 milyar dolar ve 23.4 milyar dolarlık değere ulaşacaktır.
Endüstriyel gazların küresel piyasaların çoğunda son kullanıcıları olduğu için çok sayıda alıcı
bulunmaktadır. Bu alıcılar piyasa oyuncuları ile sözleşme yapabildikleri için satın alma
gücünü artıran büyük uluslararası şirketler olmaktadırlar. Az sayıda tedarikçi bulunduğundan
dolayı hammadde için yüksek fiyatlar talep edebilmektedirler. Bu pazara girişte yüksek
hacimli üretim tesisleri kurmak için büyük sermaye yatırımı gerekmektedir.
Küresel endüstriyel gaz pazarındaki oyuncuların büyük bir kısmı finansal gücü yüksek
çokuluslu yerleşik firmalardır. Endüstriyel ve tıbbi gazlar ve ilgili hizmetlerin tedariği
konusunda uzmanlaşmış Air Liquide SA gibi büyük çokuluslu şirketler sektöre hakimdir. Air
Liquide firması Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik, Afrika ve Ortadoğu’da 75 ülkede faaliyet
göstermektedir. Merkezi Fransa’nın Paris şehrinde bulunan firma yaklaşık 43.000 kişiyi
istihdam etmektedir.
Air Products and Chemicals, Inc. atmosfer gazları, hizmet veren başlıca firmalardan bir
diğeridir. ABD, Pennsylvania, Allentown merkezli firma, yaklaşık 20.600 kişiyi istihdam
etmektedir.
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Bir başka önemli şirket olan Almanya merkezli Linde AG ise endüstriyel gaz üreticisi ve
tedarikçisi konumundadır. Almanya, Münih merkezli firma, yaklaşık 52.000 kişiyi istihdam
etmektedir.
1.5. Küresel Kimya Endüstrisi ve Kriz:
Kimyasal ürünlere talep mevcut ekonomik kriz esnasında küresel çapta düşüş göstermiştir.
Kimya endüstrisi, özellikle 2008 yılının ikinci yarısında ve 2009 yılının ilk yarısında
endüstriyel talebin zayıflamasından etkilenmiştir. Küresel kimyasal madde üretimi (ilaç hariç)
2009 yılında önemli ölçüde azalmıştır (%-5,4).
Kimyasal madde üretimindeki (ilaç hariç) düşüş özellikle Avrupa Birliği (%-12,5), Japonya
(%-10,9) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (%-6,1) çarpıcı rakamlara ulaşmıştır. Avrupa
Birliği içinde özellikle Almanya’da düşüş göstermiştir (%-14,4). Güney Amerika’da o kadar
sert bir düşüş yaşanmamıştır (%-1,8).
Kimyasal devi BASF, 2009 yılının ikinci çeyreğinde satışlarda %23 yıllık bazda düşüş
olduğunu bildirmiştir. Bunun nedeni olarak azalan hacim ve fiyatlar gösterilmiştir. Kimya
sektörü 2009 yılına girdiğinde arkasında yıllardır süregiden yoğun birleşme ve satın alma
(B&S) faaliyetleri, kaldıraçlı satın almalar (KSA) ve hisse geri alımları bırakmıştı. Bu
nedenle, endüstri önceki bunalımlara göre bu kez çok daha fazla borçlanmaya dayalı idi.
Ekonomik çöküş sırasında, birçok kimya firmasının maliyetlerini düşürmesi üretim
kesintilerine, tesis kapatmalara, işten çıkarmalara, tasfiyelere yol açmıştır. Kimyasal madde
talebindeki düşüş, birtakım kimyasal madde üreticilerini üretim kesintisine zorlamıştır.
Harcamaların kısılması için çok sayıda fabrika kapatılmış, kapasite kullanım oranları
düşürülmüştür. 2009 yılında endüstride kapasite kullanım oranı %70.1’e gerilemiştir.
Dolayısıyla, kimya firmaları Eylül 2008’den bu yana dünya çapında 83,400 işe son vermiştir.
Çok sayıda işten çıkarmanın yanı sıra, binlerce işçi de kısa çalışmaya sevkedilmiştir.
Kimya firmaları tarafından yayımlanan son mali sonuçlarda (2009 dördüncü çeyrek) yıllık
bazda gelirlerin çok daha iyileşmiş olduğu görülmektedir. BASF, hacim artışı ve istikrar
sağlayıcı ekonomi sayesinde dördüncü çeyrekte kâra dönmüş, önceki yıl 313 milyon avro
(464 milyon dolar) zarar açıklamışken, son olarak 455 milyon avro (672 milyon dolar) net
kazanç açıklamıştır. Aşağıdaki tabloda seçilmiş kimya firmalarının 2009 yılının dördüncü
çeyreğinde elde ettiği net satış ve kazanç rakamları görülmektedir.
Endüstrideki bütün göstergeler iyileşmeye işaret etmektedir ancak bu iyileşme 2007 yılı
seviyelerindedir. Son bilgilere göre, üretim artışı aslında geçen yılın ikinci yarısında geri
gelmeye başlamıştı. En güçlü performansın görüldüğü Ortadoğu elbette avantajlı hammadde
maliyetlerinden yararlanmaktadır. Ortadoğu’da kurulmakta olan çok sayıda yeni tesisin pek
çoğu artık devreye alınmaya başlamaktadır. 2007 yılının 1. çeyreğine göre üretim %21
oranında artmıştır. Bir diğer güçlü performans da Çin’in başını çektiği ve 2009’un ilk
çeyreğinde hükümetin benzeri görülmemiş büyüklükte bir teşvik programı uygulayarak
keskin bir toparlanmanın yaşanmasını sağladığı Asya Pasifik’ten gelmiştir. Üretim %18
oranında artmıştır.
Batı ekonomilerinde çoğu hükümet tarafından uygulanan ciddi teşvik programlarının etkisiyle
en iyi toparlanma Batı Avrupa’da yaşandı. Artış %4.1 oranında olmuştur. Krizin merkez üssü
olan Kuzey Amerika’da anahtar piyasalar olan otomotiv ve konut piyasalarındaki çöküş
nedeniyle üretim ciddi oranda kısıtlandı.
2010 yılı için, kimya endüstrisi üretiminde şu ana kadar mevsimsel bir etki vardı. Genellikle
ilk altı ay güçlü bir seyir izlerken, ikinci yarıda yaz tatili dönemi, firmaların yıl sonu stok
eritme eğilimi ve Noel tatili dönemi nedeniyle talepte azalma görülmektedir.
Küresel Kimya Firmaları’nın 2010 yılındaki yorumları da krizden sonra açıkça görülen bir
toparlanmaya işaret etmektedir:
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Akzo Nobel: “Hammadde maliyet artışlarının baskısını bekleyin ve toparlanmanın gücüne
ilişkin olarak temkinli olmayı sürdürün.”
BASF: “Belli kimyasalların sınırlı tedariği ve envanterlerin yeniden stoklanması, talebi
destekledi… Dünya çapında ulusal teşvik programlarının hız kesmesini bekliyoruz. Bu
nedenle toparlanmanın devam edip etmeyeceği belli değil ve 2010 yılında sürprizlerle
karşılaşma ihtimali göz ardı edilememektedir.”
Bayer: “Sağlık ve Mahsul Bilimindeki iş ivmesinin düşüşü, Malzeme Bilimindeki toparlanma
ile dengelenmektedir.”
Clariant: “Ekonomik toparlanmanın kırılganlığını sürdürmesini ve hammadde maliyetlerinin
daha da yükselerek yılın ikinci yarısının mevsimsel olarak daha zayıf geçmesini bekliyoruz.”
Cognis: “İş koşulları Avrupa başta olmak üzere dünya çapında talebin canlanması sayesinde
iyileşmiştir.”
ExxonMobil: “Esasen artan küresel talep sayesinde 2009’un 1. çeyreğinde kimyasal ürün
satışları 961 KT artarak 6.488 MT’ye ulaşmıştır.”
Shell: “Endüstri arıtma marjları, arıtılmış ürün talebinin azalması doğrultusunda ciddi
miktarda düşmüştü.”
TOTAL: “Kimyasal maddeler, yılın başından bu yana ekonomik toparlanmadan
yararlanmıştır.”
Trelleborg: “Talep senaryosunun belirsiz seyrettiği yönünde uyarıyoruz.”
Unilever: “İkinci çeyrekte emtia maliyetleri artacak, ekonomiler durgun kalacak ve rekabet
yoğunluğu yüksek seyredecektir.”
2008 ve 2009’daki keskin düşüşün ardından, dünya çapında kimyasal madde üretimi (ilaç
hariç) toparlanmaya başlamıştır. 2010 yılında görülmesi beklenen büyümeye (%+5.3) ek
olarak 2010 yılına kadar da sağlam bir ortalama büyüme (%+4.6) beklenmektedir. Küresel
düzeyde, kimyasal madde üretiminin iki yıl içinde krizden önceki üretim seviyelerine
dönmesi ümit edilmektedir.
Avrupa için, kimya endüstrisinde 2010 yılında kesintisiz büyüme (%2,8) öngörmekteyiz.
Avrupa Birliği’ndeki önemli alıcı endüstriler örneğin Amerika Birleşik Devletleri’ndekinden
daha yavaş toparlanacak ve bunun da orta vadede kimyasal ürün talebi üzerinde etkisi
olacaktır. Genel ekonomik koşullardaki iyileşme ve artan ihracat talebi (%2,1) sonucunda,
kimyasal üretim 2011 yılından itibaren orta düzeyli büyüme ile istikrarlı hale gelecektir.
Avrupa’nın krizden önceki seviyelere ulaşmak için en uzun zamana ihtiyaç duyacağı
öngörülmektedir.
ABD’de kimyasal madde üretimi iç talepteki toparlanma zemininde 2010 yılında ortalamanın
üstünde büyüme yaşayacaktır (%+4.8). 2011 yılında daha düşük bir büyüme oranı
gerçekleşmesini bekliyoruz (%+2.5). Orta vadede kimya endüstrisinin anahtar alıcı
endüstrileri ABD’de diğer sanayileşmiş ülkelere göre daha dinamik bir şekilde gelişme
gösterecek ve ileriki yıllarda kimya endüstrisinin büyümesini yönlendirecektir.
Asya (Japonya hariç) halihazırda 2009 yılında kimyasal madde üretiminde bir toparlanma
yaşamıştır. Bu bölgede de 2010 yılında beklenen güçlü büyüme (%+9.3) ağırlıklı olarak Çin
kimya endüstrisi (%+12.2) odaklı olarak gerçekleşecektir. Orta vadede güçlü büyüme
ortalaması beklemekteyiz (%+8.7).
Güney Amerika’daki kimyasal madde üretimi de 2010 yılında ciddi oranda büyüyecektir
(%+4.7). Kimya endüstrisi, küresel ekonominin toparlanmasından ve anahtar yerli alıcı
endüstrilerdeki iyileşmeden faydalanacaktır. Orta vadede büyüme oranlarının istikrarlı hale
gelmesini ve kesin ortalama büyüme yaşanmasını bekliyoruz (%+3.8).
1.6. Küresel Kimya Endüstrisinde Birleşme ve Satın Almalar:
Kimya endüstrisi bir gelgit dönemindedir. 2008’in 3. çeyreğinde zirveye çıkan pazarda
kimyasal madde fiyatları ve firma değer tespitleri altüst olmuştur. Batı’daki tedarikçiler talep
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düşüşüyle mücadele etmeyi sürdürürken, aynı zamanda Asya ve Ortadoğu’da yeni tedarikçiler
ortaya çıkmış ve pazarlar genişlemeye başlamıştır. Ekim 2008’den bu yana etkisini gösteren
küresel durgunlukla birlikte kimyasal madde firmaları otomotiv ve inşaat gibi anahtar öneme
sahip nihai pazarlarda durgunluğun etkisinin şiddetli biçimde hissedilmesinden kaynaklanan
aylarca süren stok eritme ile karşı karşıya kaldılar.
Talep azalması üretimde düşüşe yol açmış, pek çok kimyasal madde tesisi kapanmış veya
kapasite altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Bazı tesisler halen atıl olmakla birlikte,
sınırlı yeniden stoklama faaliyetlerinin talepte hafif bir yükselmeye neden olmasıyla birlikte
2009’un 1. çeyreğinde üretimin dibe vurmasından bu yana durum kısmen düzelmiştir. Buna
rağmen pek çok büyük kimyasal madde firması 2007’deki yüksek talep seviyelerinin 2011’e
kadar görülmeyeceği kanısındadır.
2009 yılında tamamlanan büyük anlaşmalardan bir bölümü 2008 yılında kabul edilmiş ve
duyurulmuştur. Bunların içinde BASF’ın 5.1 milyar dolara Ciba’yı alması ve Dow Chemical
Company’nin 15.3 milyar dolara Rohm&Hass’ı alması bulunmaktadır.
2010 yılındaki toparlanmayla birlikte, nakit zengini alıcılar satın almalar yoluyla büyümek
için arayışlara girmektedir. Güçlü bilançoya sahip stratejik alıcıların konumu anlaşmalar için
çok elverişlidir, zira iyi kredisi olan için finansman rahatlıkla sağlanmaktadır. Faaliyetlerin
artacağı yönünde işaretlerin görüldüğü küresel kimya endüstrisinde birleşme ve satın almalar
yükseliştedir. 2010 yılında 2009 yılına göre pazardaki birleşme ve satın almalar ciddi artış
gösterecektir. Bu B&S iyileşmesini ancak bir başka ekonomik durgunluk veya mali sisteme
ağır bir darbe engelleyebilir.
Kimya endüstrisinde 2010’un ilk çeyreğinde yapılan anlaşmaların değeri 4.5 milyar dolar (3.5
milyar avro) olurken, geçen yıl aynı dönemde sadece 300 milyon dolar, 2009 yılının
tamamında ise 25.4 milyar dolar olmuştur. İlk çeyrekte 1 milyar doların üstündeki tek ve en
büyük anlaşma Japonya merkezli Mitsubishi Chemical’ın 2.52 milyar dolara Mitsubishi
Rayon’u satın almasıydı; bu anlaşma Mart ayında yapıldı. Daha da önemlisi, 25 milyon
doların üzerinde, tamamlanmış anlaşmaların sayısı ilk çeyrekte 15’e yükselmiştir – 2009
yılındaki etkinliğin çok üzerindedir. 2009 yılının birinci çeyreğinde dört anlaşma, ikinci
çeyreğinde yedi anlaşma, üçüncü çeyreğinde sekiz anlaşma ve dördüncü çeyreğinde yedi
anlaşma yapılmıştır. Duyurulmuş fakat tamamlanmayı bekleyen anlaşmalar da Mart sonu
itibariyle 19 milyar dolarlık 12 işleme karşılık gelirken, 2009 sonunda 6.3 milyar dolarlık beş
anlaşma bulunmaktadır.
Özel sermaye şirketleri ilk çeyrekte yalnızca iki anlaşma yaparak kenarda kalırken 2010’un
tamamında dört anlaşma tamamlanmıştır. Mart ayında, Amerikalı özel sermaye şirketi Bain
Capital aynı ülke vatandaşı olan Dow Chemical’ın Styron işletmesini 1.63 milyar dolara satın
almak üzere anlaşmaya vardı. Durgunluk sona ererken artık nakit zengini firmaların
bastırılmış talebi anlaşmaları harekete geçirmeye hazırdır. Kimya sektöründe hemen yatırım
yapmaya istekli etkin firmalar anlaşmalara hazırlanmaktadır. Dow Chemical 2009 yılının
Nisan ayında Amerikalı özel kimyasal madde firması Rohm and Haas’ı 19 milyar dolara satın
almasının ardından halen kaldıraçlı durumda bulunmaktadır.
Arch Chemicals, Nalco, Chemtura, W.R. Grace, Solutia, Tronox ve Hollanda merkezli
LyondellBasell Industries gibi iflastan çıkmakta olan firmalar da potansiyel hedef
olabilecektir. İsviçreli özel kimyasal madde firması Cognis’in de Amerika merkezli Lubrizol
gibi Almanya’nın BASF firması ile satış görüşmelerinde olduğu bildirilmiştir.Nisan ayında
Alman medyası BASF’ın Cognis için 3 milyar avroluk (3.7 milyar dolar) bir satın alma teklifi
hazırladığını bildirmiştir.
3.2.2. KÜRESEL İLAÇ İŞKOLU
Küresel ilaç işkolu tıbbi kullanım veya veteriner kullanımı amaçlı kimyasal veya biyolojik
maddelerin araştırma, geliştirme, üretim ve satışını yapan firmaları kapsamaktadır.
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Reçeteli (hem markalı hem jenerik ilaçlar) ve reçetesiz ilaçların küresel satışları yıllık 600
milyar doları geçmektedir. İlaç tüketiminde dünyada başı çeken ABD hem en büyük pazar
payına hem de en büyük on ilaç firmasından beşine sahiptir (Bristol-Myers Squibb, Johnson
& Johnson, Merck & Co., Pfizer ve Abbott Laboratories). Endüstrinin çok daha fazla
düzenlemeyle karşı karşıya olmasına rağmen, Avrupa ikinci sırada yer almakta ve dünyanın
en büyük ilaç firmalarından diğer beşine ev sahipliği yapmaktadır (AstraZeneca, SanofiAventis, Novartis, Roche Group ve GlaxoSmithKline). Üçüncü sırada gelen Japonya’da çok
sıkı mevzuatlara tabi bulunan ilaç endüstrisi 1990’ların sonunda bölgeye musallat olan
ekonomik çalkantıdan çıkıp toparlanmaktadır.
Endüstriyi yeniden şekillendiren büyük oyuncular, son birkaç yılda sıkıştırma oyununa
girmişlerdir. Örneğin, Sankyo Co. rakibi Daiichi Pharmaceuticals ile birleşerek Daiichi
Sankyo adını almış; benzer biçimde, Yamanouchi Pharmaceutical da rakibi Fujisawa
Pharmaceutical ile birleşerek daha büyük olan Astella Pharma firmasını yaratmıştır. Takeda
Pharmaceutical Co. gibi diğerleri dokunulmadan kalmış fakat son bütçe satırını desteklemek
için yan endüstrilere girmişlerdir.
İlaç endüstrisi halen ABD’deki en kârlı beşinci pazardır. İlaç firmalarının Kuzey Amerika ve
Batı Avrupa gibi olgunlaşmış pazarlarda ilerlemesi daha güç olsa da, başta Brezilya, Çin,
Hindistan ve Türkiye olmak üzere bazı uluslararası pazarlar daha şiddetli büyüme vaat
etmektedir. Endüstrinin büyük oyuncuları için en iyi satan ürünlerinin patentlerinin kaybı en
büyük endişe kaynağıdır. Pfizer’ın alerji ilacı Zyrtec ve yüksek tansiyon ilacı Norvasc ile
Sanofi-Aventis’in uykusuzluk ilacı Ambien patent süresi dolmak üzere olan ilaçlardan
birkaçıdır.
Firmalar mahkemelerde kaçınılmaz olanı ötelemeye ve patent süresi dolmakta olan ilaçların
tekara formülasyonundan biraz daha kâr çıkarmaya çalışırken, asıl kazananlar Barr
Laboratories, Mylan Laboratories, Teva Pharmaceutical Industries ve Watson
Pharmaceuticals gibi jenerik ilaç üreticileri olmaktadır. Pfizer bu gerçekle 2006 yılında
yüzleşmiştir. En çok satan ilacı Lipitor’un 2011 yılında patent süresinin dolacak olması ve
çok duyurulan ikame ilacı torcetrapib klinik deneylerinin tehlikeli yan etkiler nedeniyle
durdurulması nedeniyle, firma küresel satış ekibini %20 oranında azaltarak işgücü kesintisine
gitmiştir.Daha büyük ve güçlü bir ilaç hazırlığı ile en çok satan ilaçların patenti sona
erdiğinde yaşanacak kayıplar bertaraf edilebilir; yılda bir milyar dolar gelir getirecek yeni
ilaçlar için gelen talep, endüstrinin konsolidasyonunun arkasındaki itici güç olmaktadır.
Geçtiğimiz on yılın büyük birleşmelerinin arkasındaki mantık, Araştırma-Geliştirme
potansiyelinin bir merkezde toplanmasıdır; Pfizer ile Pharmacia, Glaxo Wellcome ile
SmithKline Beecham birleşmeleri ve bugün Sanofi-Aventis, Novartis ve AstraZeneca diye
bilinen şirketler buna örnektir. Merck’in 2006 yılında Sirna Therapeutics’i satın alması,
büyük ilaç firmasının seçilmiş biyoteknik firmalarını ve niş oyuncuları satın alma yönündeki
son eğilimini simgelemektedir.
2.1. Küresel Reçetesiz İlaç Pazarı:
Reçetesiz ilaç pazarı geleneksel ilaçlar, öksürük ve soğuk algınlığı preparatları, vitaminler ve
mineraller, hazımsızlık preparatları, analjezikler ve tıbbi deri ürünleri, topikal reçetesiz ilaçlar,
alçı ve bandajlar, ilk yardım çantaları ve diğer perakende satışlarından oluşmaktadır.
2009 yılında 110.7 milyar dolar toplam gelir elde eden küresel reçetesiz ilaç pazarının, 20052009 yılları arasındaki dönemde yıllık büyüme oranı %3.9 olmuştur. 2009 yılında küresel
reçetesiz ilaç pazarındaki en kârlı kalem olduğu görülen öksürük ve soğuk algınlığı
preparatları satışından elde edilen 19.5 milyar dolarlık toplam gelir pazarın toplam değerinin
%17.6’sına tekabül etmektedir.
Küresel olarak eczane ve ilaç marketlerinin en önemli dağıtım kanalını oluşturduğu reçetesiz
ilaç pazarı oldukça parçalı bir yapıya sahiptir. Bu dağıtıcılar daha küçük işletmeler olmaları
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nedeniyle büyük süpermarketlerden daha düşük alıcı gücüne sahiptir. Ayrıca tanınmış markalı
büyük ilaç firmaları da daha küçük eczane ve ilaç marketleri üzerinde hatırı sayılır etkide
bulunarak alıcının gücünü zayıflatır.
Küresel reçetesiz ilaç pazarı, yüksek düzeyde uzmanlaşma ve bilginin yanı sıra yüksek
yatırım maliyetleri içerdiğinden pazara giriş zordur. Buna rağmen pazarda küçük firmalar
hakimdir ve daha büyük şirketlerle birlikte çalışarak verimliliği sağlayabilmektedirler.
Reçeteli ilaçlar elbette reçetesiz ilaçlar için ikame ürün teşkil eder ancak bunlar genellikle
daha ciddi rahatsızlıkları tedavi etmeye yöneliktir ve bu nedenle reçetesiz ilaç pazarına
sokulmazlar.
Reçetesiz ilaç endüstrisinde görülen artan konsolidasyon daha büyük şirketlere ve daha yoğun
rekabete yol açmaktadır. Örneğin, Pfizer önde gelen bir reçetesiz ilaç firması olan Wyeth satın
almasını Ekim 2009’da tamamlamıştır. Önde gelen firmaların çoğu büyük çokuluslu
firmalardır ve geniş coğrafi yayılımları rekabeti azaltmaktadır.
2.2. Küresel Jenerik İlaç Pazarı:
Jenerik ilaç, önceden patent koruması altında olup patent süresi dolmuş olan etik (reçeteli) bir
ilacın kopyası olarak tanımlanmaktadır. Hem markasız hem markalı jenerik ilaçlar bu
kapsamdadır.
Geçtiğimiz beş yılda küresel jenerik ilaç pazarının değerinde çift haneli artış görülmüştür.
Hükümetlerin sağlık harcamalarını kontrol altına almak istediği durumlarda markalı
ilaçlardan jenerik muadillerine geçiş yaygın bir durumdur; bu eğilim, jenerik ilaçların toplam
ilaç pazar hacmine giderek artan oranda nüfuz etmesine yansımaktadır.
2009 yılında 149.7 milyar dolar toplam gelir elde eden küresel jenerik ilaç pazarının, 20052009 yılları arasındaki dönemde yıllık büyüme oranı %11 olmuştur. Aynı dönemde Avrupa
ve Asya-Pasifik pazarları sırasıyla %10.1 ve %12.6 büyüme oranıyla 2009 yılında 34.1 milyar
dolar ve 36.6 milyar dolarlık değere ulaşmıştır. 2009 yılında jenerik ilaçlar toplam ilaç pazarı
hacminin %73’ünü oluşturmuştur. 2014 yılı itibariyle bu penetrasyon oranının %78.6’ya
yükselmesi beklenmektedir. Pazar değerinin 2014 sonu itibariyle 225.8 milyar dolara çıkması
beklenmektedir.
Ekonomik çöküşün etkileri dünya çapında hissedildiğinden ötürü jenerik ilaç pazarı için
görünüm parlaktır. Sağlık hizmetlerinin devlet tarafından finanse edildiği gelişmiş pazarlarda
hükümetler ilaç harcamalarını kısma ve daha ucuz olan jenerik alternatiflerin daha yaygın
kullanımını destekleme arayışındadırlar. Önümüzdeki beş yıl içinde, kolesterol düzenleyiciler,
antipsikotikler ve ülser ilaçları gibi başlıca tedavi alanlarında 142 milyar doların üstünde satışı
olan ürünler önde gelen gelişmiş pazarlarda jenerik ilaç rekabeti ile karşı karşıya kalacaktır.
Jenerik ilaç üretimi sıkı mevzuat hükümlerine tabi olduğundan dolayı firmaların sıkı üretim
uygulama ve kalite kontrol standartlarına bağlı kalmaları gerekmektedir. Hükümetin
düzenlemeleri fikri mülkiyet yasasına varacak şekilde genişletilmiştir. Patent koruması ülkeler
arasında farklılık gösterebilmektedir: bazı hükümetler halk sağlığının korunması için gerekli
gördükleri takdirde patent süresi dolmadan jenerik muadillerin üretimine izin verebilmektedir.
Ancak yeni giren firmaların deneyimi ve itibarı daha az ise hükümetten onay almaları zaman
alabilir. Hindistan ve Çin gibi düşük maliyetli üretici pazarlardan jenerik ilaç ihracındaki artış
ve son yıllarda pazarın iyi bir büyüme göstermesi pazara yeni girenlere cazip gelmekte ve
rekabeti azaltmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin devlet tarafından finanse edildiği gelişmiş pazarlarda hükümetler ilaç
harcamalarını kısma ve daha ucuz olan jenerik alternatiflerin daha yaygın kullanımını
destekleme arayışındadırlar. Jenerik ilaç pazarının temel ikamesi patentli ilaçlardır. Normal
olarak, jenerik bir ilaç patentin sona ermesinden sonra üretilebilir, bu da yirmi yılı
bulabilmektedir.
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Bu pazardaki önde gelen yerleşik firmalar Novartis AG ve Bayer AG gibi büyük çokuluslu
firmalar olup geniş bir coğrafi yayılıma sahiptirler. Bu firmaların yüklendiği yüksek sabit
maliyetler ve bu nedenle yüksek çıkış maliyetleri rekabet düzeyini artırmaktadır. 2014
yılında, küresel jenerik ilaç pazarının 225.8 milyar dolarlık bir değere ulaşacağı tahmin
edilmektedir, bu da 2009 yılından itibaren %50.8’lik bir artışa tekabül etmektedir. 2009-14
döneminde pazarın yıllık büyüme oranının %8.6 olacağı tahmin edilmektedir.
2.3. Küresel Biyoteknoloji Pazarı:
Biyoteknoloji pazarı, ileri biyoteknoloji araştırmalarına dayalı ürünlerin geliştirilmesi, üretimi
ve pazarlanmasından oluşmaktadır. Pazar değeri bu pazardaki firmaların ürün satışları,
lisanslama ücretleri, telif hakları ve araştırma fonlarından elde ettiği gelirleri yansıtmaktadır.
Küresel biyoteknoloji pazarı son birkaç yılda çift haneli oranlarda olmak üzere güçlü büyüme
göstermektedir. 2010 yılında düşük bir yavaşlama ile bu eğilimin 2014 yılına kadar sürmesi
beklenmektedir. 2009 yılında 200 milyar dolar toplam gelir elde eden küresel biyoteknoloji
pazarının, 2005-2009 yılları arasındaki dönemde yıllık büyüme oranı %10.2 olmuştur.
2009 yılında küresel biyoteknoloji pazarındaki en kârlı kalem olduğu görülen tıbbi
bakım/sağlık hizmeti diliminden elde edilen 133 milyar dolarlık toplam gelir pazarın toplam
değerinin %66.2’sine tekabül etmektedir. 2009-2014 yılları arasındaki beş yıl içinde %9.6’lık
tahmini büyüme oranı ile pazar değerinin 2014 sonu itibariyle 318.4 milyar dolara çıkması
beklenmektedir.
Geleneksel ilaç firmalarının biyoteknoloji pazarına girmek için halihazırda kurulu bir
biyoteknoloji firmasını alması yaygındır, böylece edinmesi güç olan fikri mülkiyet varlıklarını
kazanmaktadırlar. Pazarın gelişmediği ülkelerde az sayıda küçük şirket birlikte var
olabilecektir. Ancak küresel pazarda, özellikle ABD gibi pazarın doymakta olduğu ülkelerde,
Novartis gibi az sayıda büyük şirketin yanı sıra çok sayıda biyoteknoloji firması ve KOBİ’ler
bulunmaktadır.
2.4. Küresel İlaç İşkolunda Birleşme ve Satın Almalar:
Küresel ilaç işkolu bugün azalan yeni ilaç hazırlıkları, patentlerin sona ermesi ve sağlık
hizmeti harcamalarında kısıtlamalarla mücadele etmektedir. Sorunları büyüdükçe, sektörler
giderek daha yoğun biçimde B&S faaliyetlerinde bulunmaya zorlanmaktadır.
2009’da yaşanan Pfizer ve Wyeth, Merck & Co.ve Schering Plough, Roche ve Genentech
arasındaki büyük birleşmeler, sektörlerin güncel zorlukları aşmak için B&S faaliyetlerine
yöneldiğinin açık örnekleridir. İlaç endüstrisindeki B&S faaliyetleri, Haziran 2007 ile Mayıs
2008 arasındaki döneme kıyasla Haziran 2008’den Mayıs 2009’a kadar geçen sürede bazı
büyük çaplı satın almalar dahil olmak üzere artış göstermiştir. Bunu mümkün kılan en önemli
unsur da sektörlerin bu tür anlaşmaları finanse etmek için gereken kredi miktarına ve iç
kaynaklara sahip olmasıdır.
Sektörde 2004’ten beri görülmeyen büyük birleşmeler, 2009 yılında çarpıcı bir biçimde geri
dönmüştür. İlaç satışları yavaşladıkça ilaç firmaları biyoteknoloji ürünü ve firması satın
almaya daha fazla önem vermeye başlamaktadır. İlaç firmalarının jenerik ilaçları satın aldığı
da görülmüştür. Küresel ilaç ve biyoteknoloji sektörlerinde incelenmekte olan dönemde
toplam anlaşma sayısında yalnızca %1.7 oranında artış gerçekleşmiştir. Ancak anlaşmaların
toplam açıklanan değeri %185 gibi şaşırtıcı bir oranda artarak 225.2 milyar dolara ulaşmıştır.
155.9 milyar dolar değerindeki üç büyük birleşme nedeniyle, anlaşmaların ortalama
büyüklüğü incelenmekte olan bir önceki dönemde 164 milyon dolar iken 430 milyon dolara
yükselmiştir.
Amerika kıtası incelenmekte olan dönemdeki toplam anlaşma değerinin %91.2’sini
oluşturmaktadır. Anlaşma hacminin 287 tane anlaşma ve %271.4’lük değer artışı ile en
yüksek ikinci seviyede olduğu görülmüştür. Bu artış ağırlıklı olarak üç büyük birleşme
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nedeniyle gerçekleşmiş olsa da, bölgede hem yabancı hem yerli oyuncular tarafından çok
sayıda milyar dolarlık daha küçük anlaşma da gerçekleştirilmiştir. Glaxo-Smithkline, Roche
ve Teva bölgedeki firmaları hedef alan en önemli yabancı oyuncular arasında yer alıyordu.
Pfizer ve Wyeth, Merck & Co. ve Schering Plough arasındaki büyük birleşmelerin
canlandırdığı bölgede firmaların yaptığı satın alımların değeri, incelenmekte olan dönemde
%330 oranında artmıştır. Amerika kıtasında yerleşik firmaların yaptığı toplam satın almalar,
anlaşmaların toplam değerinin %60.3’ünü oluşturmuştur. Amerika kıtasındaki neredeyse
bütün milyar dolarlık anlaşmalar başka yerli oyuncuların satın almasını içermiştir. Avrupa ve
Ortadoğu’daki ilaç ve biyoteknoloji firmalarını hedefleyen satın alamlar %36.6 oranında
artmıştır. Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve İngiltere bölgedeki toplam anlaşma
değerinin %54.5’ini oluşturmuştur. Bir milyar doların üstündeki iki anlaşma jenerik ilaç
alanında gerçekleşmiştir; Novartis Avusturyalı Ebewe Pharma firmasının özel jenerik ilaç
işletmesini, Sanofi-Aventis de Çek firma Zentiva’yı satın almıştır.
İlaç ve biyoteknoloji firmalarının bölgede gerçekleştirdiği satın almaların değeri %158.2
oranında aratarak 80.7 milyar dolara ulaşmıştır. Roche’un Genentech’i satın alması artan
etkinliğin temel etmenidir. Bölgedeki en etkin alıcı firmalar olan GlaxoSmithKline, Novartis
ve Sanofi-Aventis birden çok hedefi satın almıştır. Ortadoğu’da, Teva Pharmaceutical’ın Barr
Pharmaceuticals’ı 7.46 milyar dolara satın alması, bölgeden kaynaklanan satın almaların
toplam değerini yükseltmiştir.
Orta Asya/Asya-Pasifik’teki şirketleri hedef alan B&S anlaşmalarının toplam değeri %43.8
oranında düşerek 8.8 milyar dolara gerilemiştir. Bu ciddi düşüşe, Japonya’daki faaliyetlerin
azalması neden olmuştur; Japonya’daki satın almaların değeri 7.7 milyar dolardan 87.1
milyon dolara gerilemiştir. Ancak küresel ilaç ve biyoteknoloji sektörlerinin Çin ve
Hindistan’a olan ilgisi devam etmiştir. Bu ülkeler bölgedeki 305 anlaşmanın sırasıyla 146 ve
38 tanesini teşkil etmiştir. Daiichi Sankyo’nun Hindistanlı jenerik ilaç firması Ranbaxy
Laboratories’i 4.6 milyar dolara satın alması sonucunda, Hindistan anlaşma değeri
bakımından en büyük hedef ülke haline geldi.
İlaç sektöründeki toplam anlaşma değeri %181.2 oranında artarak 160.5milyar dolara
yükselmiştir. Bu artış, toplam anlaşma değerinin %68’ini oluşturan Pfizer ve Merck & Co.
tarafından gerçekleştirilen iki büyük birleşme ile sağlanmıştır.
Ekonomik krizin etkisiyle, finans kurumlarının toplam anlaşma değerindeki payı %20.8’den
%2.3’e düşmüştür. Finansal yatırımcıların yaptığı satın almaların değeri %69.6 oranında
düşmüştür. İlaç firmalarının etkin alıcılar olmayı sürdürdüğü biyoteknoloji sektöründe satın
alma anlaşmalarının değeri incelenmekte olan dönemde %273.8 oranında artmıştır. Özel
sermaye faaliyetlerindeki azalmayla birlikte, küçük ve orta ölçekli biyoteknoloji firmaları
nakit zengini ilaç ve biyoteknoloji firmaları tarafından hedef alınmıştır.

3.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KÜRESEL KİMYA İŞKOLU

3.1. Emeğin Konumu ve Rolü:
ICEM planı hükümetler, işverenler ve birlikler arasında yeni bir odak ve diyalog için çağrıda
bulunmaktadır. Bu plan, fosil yakıtların, nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha
temiz bir biçimde kullanıldığı (karbonun hapsedilmesi ve depolanması/ayrıştırılması dahil) bir
enerji geleceği için çağrıda bulunmaktadır.
Kimya,pulpa ve kağıt, kauçuk gibi ICEM sektörleri ve malzeme sektörlerinin hepsinin
sürdürülebilirlik konusunda ayrı zorlukları vardır. En önemlisi de, sürdürülebilir işler kavramı
düzgün işleri içermeli ve bu işlerin bünyesinde insan ve çalışma hakları prensiplerinin
tanınması ve uygulanması olmalıdır.
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Sürdürülebilirlik; çevrenin korunması, insan ve çalışma hakları ve ekonomik kalkınmayı
kapsamaktadır. İşçi hareketine sürdürülebilirlik konusundaki güvenilirliğini kazandıran şey,
sürdürülebilirliğin çevre ve sosyal alanla ilgili gereklilikleri arasındaki dengedir. Dünyayı
sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak olan şey, çevreye, sosyal alana ve ekonomiye ilişkin
kaygıların birleşimidir.
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1.6.DÜNYADA ÖNEMLİ
OLAYLAR

2007-2011

2007
1 HAZİRAN
Bosnalı Sırp savaş suçu zanlısı eski general Zdravko Tolimir BM mahkemesine teslim edildi.
12 HAZİRAN
Hırvatistan'ın Krayina bölgesindeki Sırpların eski lideri, savaş suçu sanığı Milan Martiç 35
yıla mahkum edildi.
27 HAZİRAN

87

Tony Blair, Orta Doğu'da barışın sağlanması için girişimde bulunan ve BM, ABD, AB ve
Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü'nün temsilcisi olarak resmen atandı.
8 TEMMUZ
Nüfusunun tamamına yakınını Türkmenlerin oluşturduğu Irak'ın Tuzhurmatu kentindeki
Emirli bölgesinde bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 150'ye çıktı.
Dünyanın yeni 7 harikası, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Benfica Stadı'nda törenle ilan
edildi. Yeni harikalar Ürdün'deki Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Brezilya'daki Kurtarıcı İsa
Heykeli, Peru'daki Machu Picchu Antik Kenti, Meksika'daki Chichen Itza Piramidi, İtalya'nın
Roma kentindeki Kolezyum ve Hindistan'daki Taç Mahal anıt mezarı.
10 TEMMUZ
Astronomlar, ışığı Dünya'ya 13,5 milyar yılda ulaşan en uzak gökadaları saptadı.
17 TEMMUZ
Suriye'de ikinci kez devlet başkanı seçilen Beşşar Esad, ant içerek göreve başladı.
18 TEMMUZ
Brezilya'da meydana gelen uçak kazasında TAM Havayolları uçağındaki 186 kişinin tümünün
hayatını kaybettiği açıklandı.
24 TEMMUZ
Romanya'da, aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
Macaristan'da da bir hafta içinde aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 500 kişi öldü.
25 TEMMUZ
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak milli futbol takımının Asya Kupası'nda finale kalmasından
sonra yapılan kutl-amalarda düzenlenen iki saldırıda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
26 TEMMUZ
Bağdat'ın merkezinde park halindeki araçla düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 25'e
yükseldi, yaralı sayısı 115 olarak açıklandı.
8 AĞUSTOS
Guiness Dünya Rekorlar Kitabı, 2 metre 57 santimetre boyundaki Ukraynalı Leonid Stadnik'i
dünyanın en uzun boylu adamı ilan etti.
14 AĞUSTOS
Amerikan oyuncak devi Mattel, çocuklar için risk taşıdığı gerekçesiyle Çin'de üretilen ve 9
milyonu ABD'de satılan toplam 18 milyon 200 bin oyuncağını piyasadan çekme kararı aldı.
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21 AĞUSTOS
Himalayalar'da meydana gelen uçak kazasında ölen 3 kişinin donmuş cesedi 40 yıl sonra
bulundu.
22 AĞUSTOS
Zimbabve'de Temmuz ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 7.600'ü aşarak, yeni bir dünya
rekoru kırdı.
24 AĞUSTOS
Astronom, evrende hiçbir galaksinin, yıldızın ve hatta karanlık maddenin bulunmadığı dev bir
boşluk keşfetti
7 EYLÜL
Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, terör örgütü PKK ve uzantısı PJAK'a karşı operasyon
düzenlemelerinin mümkün olmadığını söyledi
16 EYLÜL
Tayland'ın güneyindeki Puket havaalanına inişe geçen yolcu uçağının kötü hava koşulları
nedeniyle piste çakılması sonucu 90 kişi öldü.
17 EYLÜL
Yunanistan'daki genel seçimleri, Başbakan Kostas Karamanlis liderliğindeki Yeni Demokrasi
Partisi (YDP) kazandı.
20 EYLÜL
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, “Türkiye'ye Avrupa'da yer yok” dedi.
27 EYLÜL
ABD'nin sekiz eski dışişleri bakanının, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye ortak
mektup göndererek, 1915 olaylarıyla ilgili karar tasarısını genel kurulda oylatmamasını
istediği açıklandı.
11 EKİM
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını
içeren tasarı, 21'e karşı 27 oyla kabul edildi. 2007 Nobel Edebiyat Ödülünü 87 yaşındaki
İngiliz yazarı Doris Lessing kazandı.
12 EKİM
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2007 Nobel Barış Ödülü'nü, küresel ısınmaya karşı mücadelesiyle son dönemde öne çıkan
eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ve BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli
(IPCC) kazandı.
18 EKİM
Pakistan'ın eski başbakanlarından Benazir Butto, 8 yıllık gönüllü sürgün hayatından sonra
ülkesine döndü. Butto'nun konvoyunun yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 136
kişi öldü,250 kişi yaralandı.
5 KASIM
ABD Başkanı George Bush, Washington'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin
ardından yaptığı açıklamada, "PKK terörist bir örgüttür. Türkiye'nin düşmanıdır. Irak'ın ve
ABD’nin düşmanıdır.
27 ARALIK
Benazir Butto, Ravalpindi’de yapılan bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.
2008 YILI
OCAK
23 OCAK: Irak’ın Musul kentinde düzenlenen saldırıda 60 kişi öldü, 280 kişi yaralandı.
ŞUBAT
1 ŞUBAT: Irak’ın başkenti Bağdat’ta pazar yerinde iki kadının düzenlediği intihar
saldırılarında 98 kişi öldü, 208 kişi yaralandı.
17 ŞUBAT: Kosova bağımsızlığını ilan etti. Kosova’nın bağımsızlığını aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu 50’den fazla ülke tanıdı.
18 ŞUBAT: Pakistan’ın suikasta kurban giden eski Başbakanı Benazir Butto’nun partisi
Pakistan Halk Partisi, parlamento seçimlerinden zaferle çıktı.
19 ŞUBAT: Küba lideri Fidel Castro, devlet başkanlığını bıraktığını açıkladı.
24 ŞUBAT: Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro’nun yerine devlet başkanı oldu.
MART
3 MART: Rusya’da devlet başkanı seçimini Dimitriy Medvedev kazandı.
6 MART: Bağdat’ta düzenlenen saldırıda 68 kişi öldü, 150’den fazla kişi yaralandı.
17 MART: Irak’ın Kerbela kentinde düzenlenen intihar saldırısında 52 kişi öldü.
NİSAN
15 NİSAN: Irak’ın başkenti Bağdat’ta ve dışında düzenlenen bombalı saldırılarda bir
günde 60’a yakın kişi yaşamını yitirdi.
28 NİSAN: Avusturya, Amstetten kentinde yaşayan 73 yaşındaki Josef Fritzl’in itirafları
ile sarsıldı. Fritzl, tam 24 yıl boyunca, bugün 42 yaşında olan öz kızı Elizabeth’i evinin
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bodrumunda inşa ettiği sığınakta zorla alıkoyduğunu ve yıllarca ona tecavüz ettiğini,
ayrıca kendi kzından 7 çocuk sahibi olduğunu söyledi.
MAYIS
1 MAYIS: 1 Mayıs 2008 İşçi Bayramı’nın, Türkiye'de gerginlikler ve sıkı güvenlik
önlemleriyle diğer yıllardan farksız olarak Taksim Meydanı'nda kutlanılmasına izin
verilmedi.Sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle şehrin önemli ulaşım aksları olan bazı
yollar, tren ve deniz ulaşım araç seferleri iptal edildi. İstanbul genelinde 530 kişi
gözaltına alındı, 38 kişi yaralandı.
2 MAYIS: Nergis kasırgası hızı saatte 240 kilometreye varan rüzgarlarla Myanmar’ın
güneybatı kıyısını vurdu. Ertesi gün doğuya doğru ilerleyen kasırga ardında 138 bin ölü
ya da kayıp insanla 2,4 milyon felaketzede bıraktı.
12 MAYIS: Çin’in güneydoğusundaki Siçuan eyaletinde Richter ölçeğine göre 8
büyüklüğünde meydana gelen deprem, ardında 88 bin ölü ya da kayıp bıraktı.
28 MAYIS: Nepal’de milletvekilleri, 239 yıllık monarşiyi feshederek, cumhuriyet ilan
etti.
HAZİRAN
17 HAZİRAN: Bağdat’ın El Hürriye mahallesinde bir pazar yeri yakınında düzenlenen
saldırıda 51 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.
21 HAZİRAN: Filipinler’in başkenti Manila’dan Cebu’ya gitmek üzere demir alan MV
Princess of the Stars adlı feribot, dev dalgalara yenik düştü. 862 yolcusu bulunan
feribottan sadece 57 kişi kurtuldu.

TEMMUZ
21 TEMMUZ: Sırp lider Rodovan Karaciç, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da sahte
kimlikle yakalandı.
28 TEMMUZ: Bağdat’ta Şii hacı adaylarına ve ülkenin kuzeyinde Kürtlerin protesto
gösterisine düzenlenen saldırılarda toplam 57 kişi öldü, 300’e yakın kişi yaralandı.
AĞUSTOS
3 AĞUSTOS: Hindistan’daki bir Hindu tapınağında çıkan izdihamda 145 kişi öldü.
7-8 AĞUSTOS: Rusya ile Gürcistan arasında savaş çıktı. Çatışmalarda çeşitli
kaynaklara göre 1700 civarında sivil hayatını kaybetti.
18 AĞUSTOS: Pakistan’da Devlet Başkanı Pervez Müşerref istifa etti.
20 AĞUSTOS: İspanya’nın başkenti Madrid’deki Barajas havaalanında Spanair’e ait
yolcu uçağı düştü, 154 kişi öldü.
24 AĞUSTOS: Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Itek Air’e ait Boeing 737 tipi yolcu
uçağı düştü, 65 kişi öldü.
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EYLÜL
8 EYLÜL: Çin’in kuzeyinde yasa dışı olarak işletilen maden ocağında meydana gelen
toprak kaymasında 260 kişi öldü.
9 EYLÜL: Pakistan’da Ali Asıf Zerdari, devlet başkanı oldu. Çin’de zehirli süt tozu
skandalı patlak verdi. 6 bebek hayatını kaybederken, 300 binden fazla bebek hastalandı.
17 EYLÜL: Yemen’in başkenti Sana’daki Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen
saldırıda biri Amerikalı, 6’sı militan 19 kişi öldü.
20 EYLÜL: Pakistan’ın İslamabad kentindeki Marriott Oteline boma yüklü kamyonla
düzenlenen saldırıda aralarında Çek büyükelçinin de bulunduğu 53 kişi öldü, 270 kişi
yaralandı.
EKİM
9 EKİM: Nobel Edebiyat Ödülü Fransız yazar Jean-Marie Gustave Le Clezio’ya verildi.
10 EKİM: Finlandiya’nın eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, Nobel Barış Ödülünü
aldı.

KASIM
4 KASIM: ABD’de Demokrat Partinin başkan adayı Barack Obama, ABD tarihinin 44.
başkanı seçildi ve ilk siyahi başkan olarak tarihe geçti.
7 KASIM: Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’in varoşlarından birinde okul binasının
çökmesi sonucu 91 kişi öldü, 162 kişi yaralandı.
15 KASIM: Somalili korsanlar Kenya açıklarında Suudi petrol tankeri Sirius Star’ı
kaçırdı. Bunun ardından bölgedeki denizlerde korsanlık olayları hızla arttı.
26-29 KASIM: Hindistan’ın Mumbai kentinde silahlı bir grup, Tac Mahal ve
Oberoi/Trident otelleriyle bir gar ve bir hastaneye saldırdı. Terör saldırılarında 200’e
yakın kişi öldü.

ARALIK
6 ARALIK: Atina’da 16 yaşındaki Aleksis Grigoropulos’un polisin açtığı ateş sonucu
yaşamını yitirmesinin ardından Yunanistan’da şiddet olayları ve çatışmalar çıktı.
14 ARALIK: Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi, ülkeyi ziyaret eden ABD Başkanı
George Bush’a basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlattı.
27 ARALIK: İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin bitmesinin ardından İsrail, Gazze
Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıların ilk üç gününde ölü sayısı 300’ü geçti.

2009
OCAK
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1 OCAK
- Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir gece kulübünde yılbaşı kutlamaları sırasında
çıkan yangında 59 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.
2 OCAK
- Dünyanın en yaşlı kişisi olarak bilinen Portekizli kadın Maria de Jesus, 115 yaşında
öldü.
8 OCAK
- Macaristan'da hayatı etkileyen dondurucu soğuklar, bir hafta içinde 35 kişinin
donarak yaşamını yitirmesine yol açtı.
13 OCAK
- İran'da zina suçundan recm (taşlanarak idam) cezasına çarptırılan 2 mahkumun
cezası infaz edildi.
20 OCAK
- ABD'yi 8 yıl boyunca yöneten George Bush, Beyaz Saray'a veda etti ve siyahi lider
Barack Obama yemin ederek görevine başladı.
22 OCAK
- Filistin'deki hastaneler, İsrail'in 22 gün süren hava ve kara saldırılarında ölenlerin
sayısını 1330 olarak açıkladı.
28 OCAK
- Afrika ülkelerinden Zimbabve'de kolera salgınından ölenlerin sayısının 3 bini geçtiği
açıklandı.
30 OCAK
- Son yüzyılın en sıcak günlerini yaşayan Avustralya'da sıcaktan ölenlerin sayısı 28'e
çıktı.
31 OCAK
- Kenya'da trafik kazası yapan kamyonun etrafında toplanan 50'den fazla kişi, sızan
petrolün yangına yol açması sonucu hayatını kaybetti.

ŞUBAT
4 ŞUBAT
- Avrupalı astronomlar, Güneş Sistemi dışındaki en küçük Dünya benzeri kayalık
gezegeni gözlemlediklerini bildirdi.
6 ŞUBAT
- Nijerya'da "My Pikin" (Çocuğum) adlı diş ilacı verilen 111 çocuktan 84'ü hayatını
kaybetti.
12 ŞUBAT
- Roma Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa 16. Benediktus İkinci Dünya Savaşında
Yahudilerin soykırıma maruz kalmalarından dolayı açık bir dille özür diledi.
18 ŞUBAT
- ABD'nin Florida eyaletinde açılan bir davada jüri, uluslararası sigara şirketi Philips
Morris'in, akciğer kanserinden ölen bir kişinin karısına 8 milyon dolar tazminat
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ödemesine karar verdi.
19 ŞUBAT
- Avrupa Adalet Divanı, Türkiye'de kurulu işletmelerde çalışanlardan hizmet sunmak
için AB'ye girişlerinde vize talep edilemeyeceğine hükmetti.
- İspanya'da yargıçlar, hükümetin yargıda reform taleplerini yerine getirmediği
gerekçesiyle ülke tarihinde ilk kez 24 saatlik grev yaptı.
22 ŞUBAT
- Çin'in Şanşi eyaletindeki kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında 73 işçi
öldü.
25 ŞUBAT
- İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol havaalanına inişe geçtiği sırada kaza
yapan THY'nin "Tekirdağ" isimli uçağındaki 9 kişi öldü
- Bangladeş'te maaşları ve iş koşullarının iyileştirilmesi talebiyle sınır muhafızlarının
çıkardığı isyanda 77 kişi öldü.

MART
3 MART
- Dünyada kopya insan yöntemiyle uğraşan ilk doktor olarak tanınan İtalyan Severino
Antinori, klonlama (genetik kopyalama) yöntemiyle 3 bebek dünyaya getirdiklerini,
bunların 9 yaşında olduğunu ve Doğu Avrupa'da yaşadığını söyledi.
4 MART
- Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Darfur'da insanlığa karşı suç ve savaş suçu
işlemekle itham edilen Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir hakkında tutuklama emri
çıkarttı.
10 MART
- Somali kabinesi, ülke genelinde şeriat uygulanması kararı aldı.
12 MART
- Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in 27 Aralık 2008-18 Ocak 2009 tarihleri
arasında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 960'ı sivil, toplam 1434 kişinin öldüğünü
açıkladı.
17 MART
- Lüksemburg ötanaziyi (ölme hakkı) serbest bıraktı.
27 MART
- Pakistan'da bir camide cuma namazı sırasında bir intihar komandosunun
düzenlendiği saldırıda 48 kişi hayatını kaybetti.
- Endonezya'nın başkenti Cakarta yakınlarındaki bir barajın çökmesi sonucu 91 kişi
öldü.

NİSAN
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5 NİSAN
- Kuzey Kore, dünyadaki tepkilere rağmen uzun menzilli bir füze fırlattı.
9 NİSAN
- Amerikan yazılım şirketi Microsoft, rakip firmanın patent hakkını ihlal etmekten 388
milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
- Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, kongrenin genel seçimlerin kesin tarihini
belirlemesi için baskı oluşturmak üzere açlık grevine başladı.
11 NİSAN
- Tayland'ın Pattaya kentinde protesto gösterileri nedeniyle Asya zirvesi iptal edildi.
13 NİSAN
- Rus bilim adamları, geleceğin uzay araçları ve uzay istasyonları için kendini onaran
bir kaporta geliştirdi.
- ABD'de 21 yıllık dondurulmuş spermden bebek doğması, bu alanda bir dünya rekoru
oldu.
14 NİSAN
- Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales açlık grevine son verdi.
- Dünyanın ilk kopya tek hörgüçlü devesi Dubai'de dünyaya geldi.
22 NİSAN
- Gök bilimciler, evrenin ilk zamanlarından kalma ve belki de bir galaksinin atası
olabilecek gizemli dev bir gök cismi keşfetti.
24 NİSAN
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Meksika'da domuz gribi salgınında 71 kişinin öldüğünü
duyurdu.
- BM'ye göre, ordu kuvvetleriyle Tamil gerillaları arasındaki çatışmalara sahne olan Sri
Lanka'da son 3 ayda yaklaşık 6 bin 500 sivil öldü.
28 NİSAN
- Antarktika'daki buzullardan New York kenti büyüklüğünde bir parça koptu.

MAYIS
1 MAYIS
1 Mayıs İşçi Bayramı dünya genelinde kutlandı. Almanya'nın başkenti Berlin ve
Hamburg'da erken başlayan 1 Mayıs kutlamalarına şiddet karıştı. İki kentte
göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada 32 polis yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.
11 MAYIS
- Afganistan'ın batısında Amerikan güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında,
aralarında çocukların da bulunduğu 140 sivil öldürüldü.
15 MAYIS
- Avrupa Sendikalar Konfederasyonunun çağrısıyla Brüksel'de toplanan yaklaşık 40 bin
kişi, küresel krizle mücadele politikalarını protesto etti.
21 MAYIS
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- Sudan'ın güneyinde son 3 ay içinde aşiretler arasındaki çatışmalarda, yaklaşık 900
kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
22 MAYIS
- Amerikan Senatosu, Başkan Barack Obama'nın Guantanamo tutukevinin kapatılması
için istediği finansmanı reddederken, Irak ve Afganistan savaşları için 2009'da 91,3
milyar dolar ek bütçe ayrılmasını kabul etti.
25 MAYIS
- Kuzey Kore nükleer ve 3 kısa menzilli füze denemesi yaptı.
26 MAYIS
- Bosna'nın doğusundaki Srebreniça'da, Bosna Savaşından (1992-1995) kalma yeni bir
toplu mezar bulundu.
HAZİRAN
1 HAZİRAN
- Fransız Havayollarına (Air France) ait yolcu uçağı, Rio-Paris seferini yaparken,
taşıdığı 228 kişiyle Atlas Okyanusuna düştü.
11 HAZİRAN
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), domuz gribiyle ilgili alarm düzeyini, küresel salgın
(pandemi) anlamına gelen 6. düzeye yükseltti.
12 HAZİRAN
- BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yeni ve sert yaptırımlar getiren kararı oy
birliğiyle kabul etti.
17 HAZİRAN
- İran'da cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarına itiraz için düzenlenen "sessiz protesto"
yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı.
20 HAZİRAN
- Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tazehurmatı
kasabasında bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda 73 kişi öldü, 194 kişi
yaralandı.
23 HAZİRAN
- ABD'ye ait insansız bir uçağın Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınlarındaki Güney
Veziristan'da düzenlediği hava saldırısında 70 kişi öldü.
27 HAZİRAN
- BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Ekonomik Krizle Mücadele Konferansı'nda,
küresel mali sistemde reform yapılması çağrısında bulunuldu.
30 HAZİRAN
- Yemen Havayollarına ait uçak, 142 yolcu ve 11 kişilik mürettebatıyla Hint
Okyanusu'ndaki Komor Adaları açıklarında düştü. Kazadan sadece 14 yaşındaki bir kız
kurtuldu.
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TEMMUZ
1 TEMMUZ
- İsveç, Avrupa Birliğinin (AB) dönem başkanlığını 6 aylık süre için törenle devraldı.
2 TEMMUZ
- Eski bir Bosnalı Sırp polisi Damir Ivankoviç (39), 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında
200'den fazla Boşnak ve Hırvat'ın katledilmesinde rol aldığı gerekçesiyle 14 yıl hapis
cezasına çarptırıldı.
3 TEMMUZ
- Avustralya'da 98 milyon yılık dinozor fosilleri bulundu.
4 TEMMUZ
- Kuzey Kore 24 saatte 7 kez füze denemesinde bulundu.
6 TEMMUZ
- ABD Başkanı Barack Obama'nın Moskova ziyareti sırasında ABD ve Rusya, nükleer
başlıklı silahların yarı yarı azaltılmasını kararlaştırdı.
8 TEMMUZ
- Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'de Urumçi Belediye Başkanı Jerla İsamudin, pazar
günü başlayan olaylarda pazartesi akşamına kadar 156 kişinin hayatını kaybettiğini,
1080 kişinin yaralandığını söyledi.
10 TEMMUZ
- Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde sahte içkiden 122 kişi öldü.
11 TEMMUZ
- İran'da ilk kez buzağı kopyalandı.
15 TEMMUZ
- Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 Temmuzda meydana gelen olayların
ardından ölü sayısı 192'ye yükseldi.
- Tahran-Erivan seferini yaparken İran'ın kuzeyindeki Kazvin kenti yakınında düşen
Hazar Havayolları uçağındaki 168 kişi hayatını kaybetti.
22 TEMMUZ
- 21. yüzyılın en büyük güneş tutulması meydana geldi.
- ABD Başkanı Barack Obama, Irak'ta süren şiddete karşın, ülkesinin 2011 yılının
sonunda tüm Amerikan askerlerini Irak'tan çekeceğini söyledi.
23 TEMMUZ
- Hindistan'da bu yılki muson mevsiminde bugüne kadar 441 kişinin öldüğü bildirildi.
28 TEMMUZ
- Bangladeş'te içinde kimyasal madde izine rastlanan ateş düşürücü şuruptan 25 çocuk
öldü.
30 TEMMUZ
- Nijerya'da ordu, Taliban hareketi yanlısı radikal dinci militanların gittiği bir camiyi
bombaladı. Saldırıda ve ardından çıkan çatışmalarda toplam 600 kişinin öldüğü
bildirildi.
31 TEMMUZ
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- 2003 yılında bu ülkede konuşlanan İngiliz askerleri Irak'tan tamamen çekildi.
- Bağdat'ta Şiilere ait 5 camiye düzenlenen bombalı saldırıda 27 kişi öldü, 50 kişi
yaralandı.

AĞUSTOS
2 AĞUSTOS
- Nijerya'nın kuzeyinde askerlerle radikal dinci bir grubun üyeleri arasında beş gün
süren çatışmada 780 kişi öldü.
3 AĞUSTOS
- Sudan'ın güneyinde çıkan aşiret çatışmalarında 161 kişi öldü.
15 AĞUSTOS
- Savaş suçlusu 2 Bosnalı Sırp Miladin Triviç ile Slobodan Bayiç, 15 ve 8 yıl hapis
cezasına çarptırıldı.
17 AĞUSTOS
- Sibirya'nın Hakasya bölgesinde bulunan Rusya'nın en büyük ve en güçlü hidroelektrik
santralinde meydana gelen kazada 69 kişi öldü.
18 AĞUSTOS
- Gürcistan, Bağımsız Devletler Topluluğundan (BDT) resmen ayrıldı.
19 AĞUSTOS
- Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bomba ve havan topuyla yapılan saldırılarda
101 kişi öldü, 563 kişi yaralandı.
20 AĞUSTOS
- Çin'in Hunan eyaletinin Vugang şehrinde 1354 çocuk kurşundan zehirlendi.
21 AĞUSTOS
- ABD'de federal bir temyiz mahkemesi, California eyaletinde 9 yıl önce kabul edilen ve
1915 olaylarında ölen Ermenilerin mirasçılarına, sigorta şirketlerine karşı dava açma
yetkisini veren yasayı iptal etti.
28 AĞUSTOS
- Domuz gribinin dünya genelinde en az 2 bin 185 can aldığı bildirildi.
EYLÜL
5 EYLÜL
- İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen G-20 ülkeleri maliye bakanları, ortak
bildiri yayımlayarak, küresel ekonomiyi ayağa kaldırmak için canlandırma önlemlerini
sürdürme sözü verdi.
8 EYLÜL
- Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 35 maden işçisi öldü,
44'ü madende mahsur kaldı.
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9 EYLÜL
- İran, nükleer enerji faaliyetleriyle ilgili güncelleştirilmiş "yeni öneri paketini", BM
Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ile Almanya'dan oluşan 5 artı 1 ülkelerinin
temsilcilerine sundu.
25 EYLÜL
- ABD'nin Pittsburg şehrinde yapılan G-20 zirvesinde, küresel ekonomik
dengesizliklerin giderilmesi için önlem alınması konusunda mutabakat sağlandı.
27 EYLÜL
- Filipinler'i etkisi altına alan Ketsana tropik fırtınasının neden olduğu sel felaketinde
toplam 240 kişi hayatını kaybetti.
30 EYLÜL
- Peru'nun eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori, muhaliflerinin telefonlarını yasal
olmayan biçimde dinleme ve rüşvet vermek suçlarından 6 yıl hapse mahkum edildi.
-Önce 7,9 daha sonra 8,3 büyüklüğündeki olduğu açıklanan deprem ve ardından
meydana gelen tsunami Samoa adaları ve Tonga'da 113 kişi ölümüne yol açtı.
- Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki
depremde 1115 kişi öldü.

EKİM
3 EKİM
- İrlanda'da ikinci kez 2 Ekimde referanduma sunulan, yeni AB Anayasası olarak
nitelendirilen Lizbon Anlaşması kabul edildi.
4 EKİM
- Yunanistan'da yapılan genel seçimlerde Yorgo Papandreu'nun genel başkanı olduğu
PASOK birinci parti olarak çıktı.
5 EKİM
- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) "2009 İnsani Gelişme Endeksi"
yayımlandı. Yaşamak için en iyi ülke Norveç olurken, Türkiye 79. sırada yer aldı.
8 EKİM
- 2009 Nobel Edebiyat Ödülüne Alman yazar Herta Müller layık görüldü.
9 EKİM
- 2009 Nobel Barış ödülüne ABD Başkanı Barack Obama layık görüldü.
- Pakistan'ın Peşaver kentinde kalabalık bir pazar yerinde intihar saldırısı düzenlendi,
49 kişi öldü, 100'dan fazla kişi yaralandı.
10 EKİM
- Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülke arasındaki
sınır kapısının açılmasına dair protokoller, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve
Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbantyan tarafından imzalandı.
- Yemen'in kuzeyinde, güvenlik güçleri 100'den fazla Şii isyancıyı öldürdü.
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16 EKİM
- Çin'in doğusundaki Hınan eyaletinin Ciyüen şehrinde 968 çocuk kurşundan zehirlendi.
- BM İnsan Hakları Konseyi, hem İsrail, hem de Filistinli Hamas örgütünü, aralık-ocak
aylarındaki çatışmada savaş suçu işlemekle itham eden Goldstone raporunu onayladı.
17 EKİM
- Hint Okyanusundaki Maldivler'de iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek üzere
bakanlar su altında toplantı yaptı.
19 EKİM
- Gökbilimcilerin, güneş sisteminin dışında 32 yeni gezegen keşfettiği açıklandı.
23 EKİM
- Bilim adamları, 10,2 milyar ışık yılı ötede en uzaktaki galaksi kümesini tespit etti.
- Arjantin'de askeri diktatörlük döneminin önemli isimlerinden General Jorge Olivera
Rovere, müebbet hapisle cezalandırıldı.
26 EKİM
- Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali, 5. kez 5 yıllığına devlet başkanı seçildi.
28 EKİM
- Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 118
kişi öldü.

KASIM
6 KASIM
- Dünya Sağlık Örgütü, domuz gribinden ölenlerin sayısının 6 bini geçtiğini açıkladı.
9 KASIM
- Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 Temmuzda meydana gelen olaylara
katıldıkları gerekçesiyle 9 Uyguru idam etti.
12 KASIM
- ABD'de basılan Forbes dergisi, "dünyanın en güçlü insanları" listesini açıkladı.
Derginin ilk kez yayımladığı listeye göre, dünyanın en güçlü insanı ABD Başkanı Barack
Obama olurken, onu Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin
izledi.
13 KASIM
- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'da donmuş halde önemli miktarda su
bulunduğunu açıkladı.
21 KASIM
- Çin'in kuzeydoğusunda bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu
104 kişi öldü.
22 KASIM
- Sudan'ın başkenti Hartum'da geçen yıl yapılan silahlı baskına katıldıkları gerekçesiyle
6 çocuk idama mahkum edildi.
24 KASIM
- Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, domuz gribinden dünyada belirlenen
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toplam ölümün 7 bin 860'ın üzerinde olduğunu, en fazla ölümün Amerika kıtasında
görüldüğünü açıkladı.
29 KASIM
- İsviçre'de yeni minare yapımına yasak getirilip getirilmeyeceğine karar vermek
amacıyla düzenlenen referandumda, seçmenin yüzde 57'den fazlasının yasağa destek
verdiği bildirildi. 30 KASIM
- AB içişleri ve adalet bakanları, 19 Aralıktan itibaren Sırbistan, Karadağ ve
Makedonya vatandaşlarının Schengen ülkelerine vizesiz girmesini onayladı.

ARALIK
2 ARALIK
- ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan'a 30 bin ek Amerikan askeri gönderilmesi
talimatını verdi.
- Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin derlediği son verilere göre, dünyada
domuz gribinden öldüğü belirlenenlerin sayısı 8 bin 750'ye
ulaştı.
8 ARALIK
- Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırılarında 127 kişi öldü, 450 kişi
yaralandı.
11 ARALIK
- Kıbrıs Rum kesiminin eski lideri Tasos Papadopulos'un ölüm yıl dönümünden hemen
önce mezarından cesedinin çalındığı bildirildi.
12 ARALIK
- Birleşmiş Milletler İklim Konferansının yapıldığı Danimarka'nın başkenti
Kopenhag'da, 67 ülkeden 516 çevre örgütünün organize ettiği protesto gösterilerine, 50
binin üzerinde gösterici katıldı.
14 ARALIK
- 7 Aralık’ta Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da başlayan iklim konferansına katılan
gelişmekte olan ülkeler, zengin ülkelerin sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik
taahhütlerini yerine getirmelerini isteyerek görüşmeleri kesti.
2010
OCAK
1 Ocak: İspanya AB dönem başkanlığını üstlendi.
3 Ocak: - Venezuela'da yeni yıl kutlamalarında 157 kişi öldü.
4 Ocak: - Dünyanın 818 metrelik en yüksek binası Dubai'de törenle açıldı.
5 Ocak: - - İran, aralarında BBC, İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'nin desteklediği yayın
kuruluşları ve muhalif internet sitesi Rahesabz'ın da bulunduğu 60 kurumu kara listeye alarak,
vatandaşlarının bu kurumlarla irtibatını yasakladı.
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7 Ocak: Sudan'da Nuer kabilesi, rakip kabile üyelerine düzenlediği saldırıda 139 kişiyi
öldürdü.
8 Ocak: - Danimarka'da yayımlandıktan sonra İslam dünyasında tepkilere yol açan
karikatürler, Norveç'in Aftenposten gazetesinde yeniden basıldı.
12 Ocak: Karayip Denizi'ndeki ada ülkesi Haiti'de 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
250 bin kişi hayatını kaybetti.
16 Ocak: - Mısır'ın en büyük muhalefet hareketi Müslüman Kardeşler, muhafazakar kanattan
Muhammed Badiye'yi yeni lideri seçti.
20 Ocak: Hamas liderlerinden Mahmud El Mabhuh Dubai'de kaldığı otelde öldürüldü.
25 Ocak: Etiyopya Havayollarına ait bir uçak, Beyrut havaalanından ayrılmasından kısa bir
süre sonra Akdeniz'e düştü. 90 kişi öldü.
27 Ocak: Apple'ın patronu Steve Jobs, aylardır beklenen taşınabilir bilgisayar ve akıllı telefon
arası çok fonksiyonlu tablet bilgisayarı "iPad"i tanıttı.
ŞUBAT
1 Şubat: - Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında 41 Şii öldü.
15 Şubat: İsrailli arkeologlar, şarap üretiminde kullanılmak üzere, zamanına göre çok büyük
ve gelişmiş 1400 yıllık bir üzüm presi buldu.
25 Şubat: İran ile Suriye arasında vize kaldırıldı.
27 Şubat: Şili'de büyüklüğü 8,3 olarak hissedilen deprem meydana geldi. 500'den fazla kişi
hayatını kaybetti.
MART
4 Mart:
- ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Ermeni iddialarının tanınmasına ilişkin
tasarıyı kabul etti.
6 Mart: İspanya'da ilk kez İslami görüşlü ulusal bir parti kuruldu.
7 Mart: - AB dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın talebiyle ilk AB-Fas zirvesi yapıldı.
- Irakta seçimler yapıldı.
14 Mart: Amerikalı kadın kürekçi Katie Spotz, Atlas Okyanusu'nu tek başına geçti.
30 Mart: Dünyanın en büyük atom altı parçacık çarpıştırıcısı olan Büyük Hadron
Çarpıştırıcısında iki proton ışını rekor hıza ulaştırılarak çarpıştırıldı. Bugüne kadarki en büyük
enerji açığa çıkarıldı.
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NİSAN
7 Nisan: Kırgızistan'da darbe.
8 Nisan: - ABD ile Rusya, nükleer silah indirimi antlaşmasını Prag'da imzaladı.
10 Nisan: Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve beraberindeki heyeti taşıyan Tu-154
tipi uçak iniş yapmaya çalışırken düştü. 132 kişi öldü.
14 Nisan: Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana
geldi, 2 binden fazla insan öldü.
- İzlanda'da 20 Mart'ta patlayan tehlikeli yanardağda ikinci patlama meydana geldi.
Yanardağın gökyüzüne püskürttüğü kül bulutunun bütün Avrupa'da hava sahalarının
kapatılmasına ve hava trafiğinin felç olmasına neden oldu.
17 Nisan: - Japonya'nın başkenti Tokyo'ya 41 yıldan beri ilk defa kar yağdı.
MAYIS
1 Mayıs: 1 Mayıs İşçi Günü dünya genelinde düzenlenen gösteri ve etkinliklerle kutlandı.
Gösteriler genel olarak olaysız geçerken, mali krizdeki Yunanistan'da kutlamalar hükümet
karşıtı protestolara dönüştü.
4 Mayıs: Tayvan, Çin'de ilk resmi dairesini açtı.
11 Mayıs: Fransız Meclisi genel kurulu, peçeli çarşafın kamuya açık yerlerde yasaklanması
konusunu görüşerek, bu konudaki karar tasarısını kabul etti.
- Mısır hükümeti, olağanüstü hal yasasını iki yıl uzattı.
15 Mayıs: - Avustralyalı 16 yaşındaki Jessica Watson, 7 ayda tek başına tekneyle dünya
turunu tamamladı.
22 Mayıs- 13 yaşındaki Amerikalı Jordan Romero, Everest'in zirvesine ulaşan en genç dağcı
unvanını aldı.
HAZİRAN
3 Haziran: Dakka'da elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından yedi binada
çıkan yangında 104 kişi öldü.
7 Haziran: - İran'da bir banka, ilk kez sadece kadınlara hizmet veren bir şube açtı.
9 Haziran: BM Güvenlik Konseyi, İran'a nükleer programı nedeniyle yeni ve sıkı yaptırımlar
getiren karar tasarısını kabul etti. Türkiye, oylamada hayır oyu kullandı.
19 Haziran: - Dünyanın en büyük dinozor mezarlığı, Kanada'nın Alberta eyaletinde bulundu.
23 Haziran: - Avustralya'da Julia Gillard, ilk kadın başbakan oldu.
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TEMMUZ
1 Temmuz: - Belçika, AB dönem başkanlığını İspanya'dan devraldı.
- İsveç'te zorunlu askerlik uygulaması kaldırıldı.
8 Temmuz: Güneş enerjisiyle çalışan "Solar Impulse" adlı prototip uçak, 24 saatlik deneme
uçuşunu başarıyla tamamlayarak yere indi.
9 Temmuz: - Slovakya'da İveta Radicov, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.
13 Temmuz: Fransa'da yüzü de örten giysilerin kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören
yasa tasarısı, meclis genel kurul oturumunda kabul edildi.
15 Temmuz: - Arjantin, eşcinsel evliliğe izin veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu.
26 Temmuz: - İrlanda'nın başkenti Dublin, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
tarafından "edebiyat kenti" seçildi.
30 Temmuz: - Rusya'nın "Tu-95 MS Bear H" tipi iki stratejik bombardıman uçağı, okyanuslar
üzerinde 40 saatlik devriye uçuşu yaparak aralıksız havada kalma rekoru kırdı.
AĞUSTOS
1 Ağustos: - Şimdiye kadar 37 ülkenin onayladığı, misket bombalarının kullanımını
yasaklayan anlaşma yürürlüğe girdi.
10 Ağustos- Japonya Başbakanı Naoto Kan, Japonya'nın Güney Kore'yi işgalinin 100.
yıldönümü yaklaşırken, resmen Güney Kore'den özür diledi.
EYLÜL
14 Eylül: - Fransa'da, yüzü de örten giysinin kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören
yasa tasarısı Senato genel kurulunda kabul edildi.
29 Eylül: BM Güvenlik Konseyi, Sierra Leone'ye 13 yıldır uygulanan yaptırımları kaldırdı.
EKİM
10 Ekim: - Lübnan'da dünyanın en büyük bayrağı yapıldı.
13 Ekim: Şili'de yerin yaklaşık 700 metre altında 69 gündür mahsur olan madenciler sağ salim
yüzeye çıkarıldı.
KASIM
2 Kasım: İngiltere, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını Uganda'dan devraldı.
11 Kasım: Irak'ta 8 ay sonra iktidarın paylaşımı konusunda anlaşmaya varıldı. Nuri El Maliki
yeniden Başbakan, Celal Talabani de yeniden Cumhurbaşkanı oldu.
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- Kanada'nın en kuzeyinde ve Kuzey Kutup dairesi içindeki ilk cami kapılarını cemaate açtı.
16 Kasım: - Haiti'de Ekim ayında başgösteren kolera salgınında ölenlerin sayısı bini geçti.
- İngiliz hükümeti, terör suçlamaları nedeniyle bazıları Guantanamo'daki kampta tutulan 12
kişiye milyonlarca sterlin tazminat ödemeyi kabul etti.
18 Kasım: Küba devriminin lideri Fidel Castro, Küba Komünist Partisi liderliğinden
kaynaklanan yetkilerini devretti.
22 Kasım: Kamboçya'da bir festivalde çıkan izdihamda 345 kişi öldü, 440 kişi yaralandı.
23 Kasım: Muayenehanesinde 39 hastasına tecavüz eden Brezilyalı doktor 278 yıl hapse
mahkum edildi.
28 Kasım: Mısır'da parlamento seçimi yapıldı.
- WikiLeaks internet sitesi, ABD'nin karşı çıkmasına rağmen yeni belgeleri çeşitli yayın
organları aracılığıyla yayımladı.
ARALIK
1 Aralık
- Venezuela’da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 51 kişi öldü.
2 Aralık
- Mısır’ın başkent Kahire’ye 40 kilometre uzaklıktaki Hilvan kentindeki bir stadyumun
duvarının bir amatör maç sırasında çökmesi sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
- Kentlere en az zararı vererek, insanları öldürmek üzere taktik nükleer silah olarak tasarlanan
nötron bombasını icat eden Samuel T. Cohen (89) öldü.
- Nijerya’da askeri birliklerin ağır silahlar ve bombalarla, petrol açısından zengin güney
deltasında militanlara karşı düzenlediği operasyonda, aralarında sivillerin de bulunduğu
yaklaşık 150 kişi öldü.
3 Aralık
- Fildişi Kıyısı’nda Anayasa Konseyi, 2002 yılındaki iç savaştan bu yana ilk kez yapılan
devlet başkanı seçimini Laurent Gbagbo’nun kazandığını açıkladı.
- ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan’a sürpriz ziyarette bulundu.
5 Aralık
- Avrupa Film Akademesinin düzenlediği 2010 Avrupa Film Ödülleri, Estonya’nın başkenti
Tallinn’de düzenlenen törende sahiplerini buldu.
- Mısır’da muhalif partilerin boykot ettiği genel seçimlerin ikinci turunda halk sandığa gitti.
6 Aralık

105

- Belçikalı çizer Herge’e ünlü çizgi romanı “Tenten”i yaratmakta ilham kaynağı olduğu
söylenen Danimarkalı aktör Palle Huld, 98 yaşında öldü.
- Kolombiya’nın kuzeybatısında meydana gelen yeni bir toprak kayması sonucu 50′den fazla
ev toprak altında kaldı.
- “Alternatif Nobel” olarak bilinen Doğru Yaşam Ödüllerine layık görülen Nepal, Nijerya,
Brezilya ve İsrail’den insan hakları ve çevre eylemcileri, İsveç Parlamentosunda düzenlenen
törenle ödüllerini aldı.
7 Aralık
- WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange İngiltere’de gözaltına alındı. İngiliz
Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi, Assange ile ilgili kefalet talebini reddederek, 14
Aralıktaki duruşmaya kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.
8 Aralık
- Çin’in orta kesiminde meydana gelen bir maden kazasında 26 madenci öldü.
- Pakistan’ın Kuzeybatısındaki Kohat ilçesinde meydana gelen patlamada 17 kişi öldü.
- Şili’nin başkenti Santiago’da bir cezevinde çıkan yangında 81 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
- İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair, yeniden ifade vermek üzere ülkede devam eden
Irak Soruşturmasına çağrıldı.
9 Aralık
- İngiltere’de parlamentonun üniversite harçlarının artırılması kararı protestolara neden oldu.
Prens Charles ve eşi Camilla’nın aracına da saldırıldı. Charles ve eşinin olayda zarar
görmediği açıklandı.
11 Aralık
- 2010 yılı fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri, İsveç’in
başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
12 Aralık
- Kosova’da genel seçimler yapıldı.
- Türkmenistan’da, ülkenin sürekli tarafsızlık statüsünün kabul edilmesinin 15. yıldönümünü
kutlandı.
13 Aralık
- Irak’ta güvenlik güçleri Musul ve çevresinde düzenledikleri operasyonlarda El Kaide’nin
lider kadrosundan 34 kişiyi yakaladı.
14 Aralık
- Aort damarındaki yırtık nedeniyle iki ameliyat geçiren ABD’nin Afganistan ve Pakistan
Özel Temsilcisi Richard Holbrooke öldü.
- İtalya’da Silvio Berlusconi hükümeti, Senato ve Temsilciler Meclisinden güvenoyu almayı
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başardı.
- Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, Londra’da kefaletle serbest bırakıldı.
15 Aralık
- İran’da bir camide patlama meydana geldi, 38 kişi öldü.
- Time dergisi, popüler sosyal paylaşım ağı Facebook’un kurucularından Mark Zuckerberg’i
yılın kişisi seçti.
16 Aralık
- “Pembe Panter” ve “102 gibi tanınmış filmlere imza atan ABD’li yönetmen Blake Edwards,
88 yaşında hayatını kaybetti.
- Pakistan’ın güneyindeki Karaçi kentinde bir küçük otomobile 19 kişi binerek, bu alanda 18
kişi olan rekoru kırdı.
17 Aralık
- Venezuela parlamentosu, Devlet Başkanı Hugo Chavez’e 18 ay süreyle kararname
yayımlama yetkisi verilmesini onayladı.
- Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ülkenin batısında toplam 240 kilometrekareden
fazla yüzölçüme sahip 47 özel çiftliği devletleştirdi.
- Meksika’nın ABD sınırı yakınındaki bir cezaevinden 148 mahkum firar etti.
- İnsansız Amerikan uçaklarının Pakistan’ın kuzeybatısındaki Hayber bölgesinde bir gün
içinde düzenlediği 3. saldırıda 21 kişi öldü.
18 Aralık
- Bangladeş’in kuzeydoğusundaki Surma Nehri’nde tekne battı, 35 kişi öldü.
19 Aralık
- Belarus’ta devlet başkanlığı seçimi yapıldı. 16 yıldır iktidarda bulunan Aleksandır
Lukaçenko’nun seçimi yeniden kazandığının açıklanmasından sonra binlerce kişi sokaklara
döküldü.
20 Aralık
- Güney Kore, Yeonpyeong Adası’nda gerçek mermilerle deniz tatbikatı yaptı.
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2.TÜRKİYE
2.1.TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL VE SİYASAL GELİŞMELER
2011 YILINDA GENEL GÖRÜNÜM
Türkiye’nin 2010’lu yılların başlarında geçmişi oldukça geriye uzanan politikalara dayalı
sorunlar içinde yaşadığı görülüyor. Gerçekten de ülkemiz gerek ekonomik gerekse sosyal ve
siyasal açılardan büyük dengesizlikler içinde bulunuyor. Bu dengesizlikleri geçmişe göre
oluşan bazı farklılıkları gerekçe göstererek yaşanmakta olan bir değişimi sonuçları şeklinde
değerlendirenler var. Bunun terside geçerli. Var olan durumu bazı kesimler geçmişe göre
temel değişikliklerin ortaya çıktığı daha olumsuz bir çerçeve olarak değerlendiriyor.
Oysa tarihsel bir bakış açısı ile ülkemizin bugün içinde yaşadığı temel sorunları aslında
1980’li yıllarda oluşturulan politikaların bir sonucu olarak görmek gerekiyor. Nitekim
ülkemizde 24 Ocak 1980 kararlarıyla ortaya konulan dışa açık ekonomik büyüme modelinin
temel dinamikleriyle 2011 yılına girerken de varlığını sürdürdüğü görülüyor. Benzer şekilde
Türkiye’yi askeri darbe dahil önemli toplumsal çalkantılara iten ve yalnızca ekonomik
olmayan yapısal özelliklerin de sürdüğünü gözlüyoruz.
Son 30 yıllık gelişme sürecini belirleyen politikaların 1980 yılında gerçekleştirilen 2 temel
olaya dayandığı açık. 1980 yılının başında 24 Ocak 1980’de Türkiye’yi dünya ekonomisiyle
yeni bir yörüngede buluşturacak ekonomik yapı değişiklikleri gerçekleştirildi. 1980 yılının
sonlarına doğru ise 12 Eylül 1980’de bu ekonomik politikaların sorunsuz bir biçimde
uygulanmasını sağlamak amacıyla askeri darbe yapıldı. Böylece 1980’li yıllara Türkiye askeri
bir cunta yönetimiyle girdi. Başka bir deyişle bu yıllarda ülkemiz dünyadaki önemli
değişimlerin doğrultusunda adımlar atamadı. Türkiye’de askeri darbeyle yetersiz de olsa
demokratik kurumlaşma adına oluşturulmuş ne varsa yok edildi. Düşünce, inanç ve
örgütlenme özgürlükleri başta olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükler ortadan kaldırıldı.
Yaşama hakkı yok edildi. Sendikalar ve siyasal partiler kapatıldılar.
Türkiye kapalı bir toplum olarak yoğun bir baskı dönemi altında yaşarken dünyada bugün
oluşan dönüşümlerin temelleri atılıyordu. İki kutuplu bir dünyadan tek kutuplu yeni bir
dünyaya geçişin sancıları başlamıştı. 20. Yüzyıla damgasını vuran kapitalizm-sosyalizm
çelişkisi sona eriyor, bloklar arasındaki soğuk savaş ve silahlanma yarışı son buluyordu.
Özellikle ekonomik alanda geçmişten çok farklı ulus ötesi bütünleşmeler yaşanıyordu.
Sosyalizmin gerilemesine bağlı olarak uluslar arası sermaye tüm dünyayı kendi amaçlarına
yönelik şekilde oluşturabilmek için hızla adımlar atıyordu.
Bütün bu gelişmeler içinde doğal olarak uluslar arası güçler dengesi de yeniden
biçimlenmekteydi. Bu güçler dengesinin asıl amacının görünüşteki yumuşama ve
demokratikleşme izlenimine karşı dünyanın zenginliklerinin yeniden paylaşımı olduğu açıktı.
Türkiye 20. Yüzyılın başlarında kurulmuş bulunan tüm dengelerin çözüldüğü 80’li yıllar
boyunca bu değişimi tartışamadılar. Askeri cunta yönetimi toplumun tüm gelişme
dinamiklerinin ve uyum yeteneğini köreltti. Türkiye’ye yalnızca uluslar arası yeni işbölümü
içinde gelişmiş kapitalist ülkelerdeki dinamiklere bağlı olarak şekillenen bağımlı bir
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sanayileşmeyi yaşamak kaldı. Oysa Türkiye’nin dünyadaki yeni gelişmeler doğrultusunda
yürüyebilmesi ve çağdaş, demokratik bir toplumsal sistem olarak yerini alabilmesi
gelişmelerin yoğun olarak tartışılmasına ve yaratıcı çözüm önerilerinin oluşturulabilmesine
bağlı olarak buna karşılık Türkiye daha çok ekonomik nedenlere dayalı bir siyasal katılaşmayı
ve koyu bir baskı rejimini sürdürmekten başka bir şey yapmamaktadır. Dolayısıyla demokrasi
yokluğunun yarattığı bu kısır ortam içinde verili koşulları temel alan bir muhafazakârlığa
dayalı tek boyutluluk egemen oldu. Böyle bir gelişmenin doğal sonucu olarak Türkiye dünya
üzerinde kendi bağımsız amaçlarını var edebilecek bir ülke olmaktan çok bu yeni oluşumun
yaratıcısı ülkelere bağımlı olarak süreçte yerini alan bir figüran rolünde kaldı.
Verili koşulları koruma temeline dayalı baskıcı eğilimler 80’li yılların ilk yarısında
Atatürkçülük görüntüsü altında Cumhuriyet’in kuruluşundaki dinamikleri korumaya
odaklanan bir biçimde sürdürüldü. Kürt sorununun yalnızca silahlı yöntemlerle çözülmesini
temel alan bu politikalar etkisini 1990’lı yılların başlarına kadar sürdürdü. Ülkede temel hak
ve özgürlüklerle sosyal hakların baskı altında tutulduğu ucuz işgücü istihdamına dayalı
ekonomi politikası ise aralıksız olarak sürdürülüyordu. Bu koşullarda toplumun örgütlü
güçleri zayıflatıldı. Siyasal oluşumlar köreltildi. Temel hak ve özgürlük ihlalleri kural haline
geldi.
90’lı yıllardan başlayarak gerek askeri darbenin etkilerinin giderek zayıflaması gerekse
dünyadaki yeni oluşumun sonuçlarının ortaya çıkmaya başlaması Türkiye’de siyasal alanda
da bazı sonuçlar doğurdu. Liberal ekonomik politikalar çalışanların temel hak ve
özgürlüklerin gerileterek varlığını sürdürdü. Tüm siyasal iktidarlar ucuz işgücüne dayalı
ekonomik programı kesintisiz uyguladı. Ancak askeri darbe koşullarında kökleştirilmiş
bulunan kurumsal yapı ve alışkanlıkları sürdürmek artık zorlaşmıştı. Bu koşullarda temel
niteliklerde herhangi bir değişim yaratmayacak şekilde değişiklikler başladı. Toplumun
muhafazakâr eğilimlerine yaslanan ancak ekonomik politikalar açısından hiçbir farklılık
içermeyen bir değişim şekillendirilir. Komünizm ölmüştü anti-komünist korkutmalara dayalı
yönetim politikaları iş görmüyordu. İrtica tehlikesi tartışması başladı. Ve bu tartışma
çerçevesinde oluşan toplumsal saflaşma bugüne dek gelen sürece damgasını vurdu.
Yoksulluk içinde bunalan güvencesiz ve kaçak çalışmaya zorlanan milyonlarca insan kendi
geleneksel değerlerini öne çıkaran bir siyasallaşmayı dayattılar. Mevcut siyasal yapılanmanın
özellikle 2000-2001 döneminde ortaya çıkan ekonomik krizle neredeyse tümüyle
itibarsızlaşması sonucunda yeni bir dönem açıldı. Türkiye bu gelişmelerin tümünü dünyadaki
temel dinamikler çerçevesinde tartışabilecek birikimden de yoksundu. Böylece yalnızca
görüntüler üzerinden ve sonuçların tartışıldığı yüzeysel bir siyasal kültür yerleşti. Bu ortam
içerisinde emek karşıtı politikalar uygulamakta kararlı olanlar emekçi dostu görünebildiler.
Temel hak ve özgürlük arayışları sınırlı bir çerçeve içinde kalanlar özgürlükçü bir değişim
yanlısı görüntüsü verebildiler.
İş güvencesini gerileten siyasal iktidar emekçilerden daha çok oy aldı. İş yasasını tümüyle
çalışanların hak ve özgürlüklerini geriletecek bir çerçevede oluşturarak 2003 yılında
çalışanların köleliğine yol açacak bir çerçeve hazırlayanlar oylarını arttırabildiler. 12 Eylül
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dönemi ürünü 1982 Anayasasının temelde aynı bırakacak şekilde değişiklik paketleri
hazırlayarak özgürlükçü bir anayasa yanlısı olarak ortaya çıkarak ve toplumda onay aldılar.
Bugün 2011’in başından Türkiye’ye bakıldığında son otuz yıldır temel sorunlar açısından
değişen çok fazla bir şeyin olmadığı görülüyor. Bugün de toplumu çağdaşlaştırmak ve
demokratik bir yeniden yapılanmayı sağlama çalışmaları her aşamada büyük engellerle
karşılaşıyor. Bugün yine Türkiye’de en önemli sorunu temel hak ve özgürlükler oluşturuyor.
Düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü, sendikal hak ve
özgürlükler, yasaların demokratikleştirilmesi, insan hakları ihlallerinin önlenmesi gibi
sorunlar yine gündemin ön sıralarında bulunuyor. Örgütlenme ve hak arama özgürlüğü,
sendikaya üye oma özgürlüğü ve toplumsal haklar kullanılamıyor. Yasa dışı dinlemeler,
yayınlanmamış kitapları önceden yok etme uygulamaları ve toplum gözünde kabul edilemez
nitelik taşıyan çeşitli baskılar varlığını sürdürüyor.
Bu koşullar içinde, halk zorlu yaşam kavgası içinde bunalmakta ve tek yanlı ve gerçek
dışı propaganda ile yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Bugün için genel çerçevenin, 12 Eylül
yönetiminin doruk noktasına ulaştırdığı “siyaset dışı kılma” (depolitizasyon) politikasının,
sivil parlamenter bir görünümle aynen sürdürülmesi olduğu söylenebilir. Türkiye’yi siyasal ve
toplumsal düzeyde böylesine dar kalıplar içinde tutan ve çağdaş gelişmelerin dışına atan bu
görünümün önemli göstergelerinden birisi de sosyal adalet, laik cumhuriyet, demokratik
toplum, bağımsızlık ve özgürlük gibi ilke ve kavramların giderek daha çok tartışılır hale
getirilmesidir. Başka bir deyişle, bugün yaşanan, toplumun bir bütün olarak kendisine
güveninin ve belleğinin yok edilmesidir. Bu nedenle sendikaların, meslek örgütlerinin,
derneklerin hatta siyasal partilerin gerekli dinamizmi gösterememeleri, sadece ve sadece bir
sonuç durumundadır. Bunu yaratan gerçek neden ise, toplumda insanları çağdaş ölçüler
içerisinde yaşamaya yönelten ortamı oluşturacak olan demokratikleşme eğiliminin yeterince
gelişmemiş olmasıdır.
Ülkemizin ekonomik ve siyasal bakımdan geriliği bir rastlantı sayılamaz. Bugün ortaya çıkan
sorunlar yıllardır uygulanan politikaların bir sonucudur. Egemenliklerini gerektiğinde silah
gücüyle pekiştirerek toplumu yönetmekte olan büyük sermaye ve onun siyasal temsilcileri, bu
sorunları çözebilecek güç ve yetenekte olmadıklarını göstermişlerdir. Aslında Türkiye’nin en
önemli ve acil sorunlarını kendi çıkarlarına ilişmediği sürece görmezden gelen büyük
sermayenin, yeniden biçimlenen dünya güçler dengesinde, ülkeyi çağdaşlığa açmak gibi bir
hedefi de yoktur. Kaldı ki, tarihin hiçbir döneminde büyük sermaye bu nitelikte bir uğraşın
içinde yönlendirici biçimde yer almamıştır. Ancak emekçi güçlerin ve işçi sınıfının, ayrıca
onların ekonomik ve toplumsal sözcülüğünü üstlenen sendikaların ve demokratik kuruluşların
bu koşullarda çok önemli bir işlev yükleneceği açıktır.
TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ
SÜRDÜRÜYOR

ALANINDA

12

EYLÜL

DÜZENİ

VARLIĞINI

“12 Eylül dönemi sona erdi mi?” diye bir soru sorulacak olursa bu sorunun yanıtı gerçekçi
biçimde “hayır” olacaktır. İlk bakışta bir demokratik düzen işler gibi görünmektedir. Ayrıca
Avrupa Birliğine üyelik süreciyle de bağlantılı bir biçimde bir dönüşüm süreci de
yaşanmaktadır. Ancak bir toplumsal sistemin dönüşmesi o sistemi oluşturan kurumsal
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yapıların ortadan kaldırılması ile mümkündür. Kişisel tasarruflar ya da insanların öznel
durumlarına ilişkin değişiklikler bu açıdan anlamlı sonuçlar vermeyecektir.

12 Eylül’ün ürünü olan yasakçı bir Anayasanın ve buna bağlı biçimde ortaya çıkan kurumsal
yapının ana çizgileriyle varlığını sürdürdüğü bir Türkiye geçmiş baskıcı çerçeveyi değiştirmiş
sayılamaz. Bu durumun somut göstergeleri her gün karşı karşıya gelinen olaylarla kendisini
ortaya koymaktadır. Özellikle sendikal haklar alanında 12 Eylül düzeninin hemen hemen
hiçbir değişiklik olmaksızın günümüzde sürdürüldüğü açıktır.
Sendika üyeliği, sendikal örgütlenmenin sağlanması, toplu sözleşme hakkının kullanılması ve
grev konularında gerek yasal gerekse uygulamadan kaynaklanan çok büyük sorunlar
bulunmaktadır. Sendikal haklar üyeliğin noter koşuluna bağlanmasından başlayarak toplu
sözleşmenin bağıtlanmasına dek olan süreç içinde bu hakların kullanılmasını değil,
kullanılamamasını esas alan bir sistem içinde tanınmıştır. Yaklaşık 30 yıllık uygulama
sonucunda ülkemizde gelişmiş bir endüstri ilişkileri ortamının oluşmadığı açıktır. Sendika
üyesi olduğu için günümüzde işçiler yine işten atılmakta, toplu sözleşme hakkının kullanımı
fiilen olanaksız duruma sokulmakta, işçi sınıfı hareketinin önünü açacak nitelikteki grev
kararlarının uygulanması da aynı şekilde engellenmektedir. Aslında Türkiye’de daha önce
alınmış olan her grev erteleme kararı doğrudan bir grev yasaklaması niteliğindedir.
Türkiye’de, bugün dış dünyada gelişen çağdaşlaşma, demokratikleşme eğilimleri karşısında,
toplum, içinde bulunduğu dar elbiseleri bir ölçüde yırtmaya çalışmakta, ancak sermayenin ve
siyasal iktidarların ortaya koyduğu genel çerçeve buna olanak tanımamaktadır.

Geçmişte olduğu gibi bugün de 2010’lu yılların başlangıcında yaşarken ülkenin ve
emekçilerin çeşitli acılar ve baskılarla karşı karşıya kaldığı ve daha çok da işçi sınıfı ile onun
örgütlenmesine dönük yoğun saldırıların gündeme geldiği görülüyor. Özelleştirmeye bağlı
sendikasızlaştırma uygulamalarında, TMSF’nin el koyduğu işyerlerinin yeniden işler hale
getirilmesinde, ulusal ya da uluslar arası özel sermayenin işyerlerindeki örgütlenmelerde bu
durumun somut örnekleri her gün yaşanıyor. Gerçek anlamda demokratikleşmeyi öngören işçi
sınıfı hareketine vurulmaya çalışan pranganın ne kadar güçlü tutulduğu ve bu mücadeleden ne
ölçüde korkulduğu da yine bu gelişmelerle açıkça ortaya çıkıyor.
İçinde yaşadığımız koşullarda emeğiyle çalışanların, işçilerin askeri bir yönetimle gasp edilen
ve demokratik bir görünümle baskı altında tutulan haklarını geri isteme mücadelesi,
demokrasiyi oluşturma kavgası, sermayenin ve onların siyasal sözcülerinin direnişiyle
karşılaşıyor. 2010 yılı içinde halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliği paketinin
iddia edildiği gibi sendikal alanda bir demokratikleşmeye yol açmadığı bugün herkesin kabul
ettiği bir gerçek durumunda. Ulusal ve uluslar arası sermaye, ülke içinde kendilerini iyice
güçlendiren koşulları ve anti-demokratik düzeni sürdürmek istiyorlar. Bunun için en küçük
demokrasi isteğinin bastırılmasını ve 12 Eylül baskı yönetiminin temel kurallarının
korunmasını istiyorlar. Öyleyse, günümüzde ülkemizin en önemli sorunu ve en temel
gereksinimi demokratikleşmedir. Bu demokratikleşme, 12 Eylül döneminin yasal ve anayasal
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uzantılarının ortadan kaldırılması, işçi hak ve özgürlüklerinin kurumlaştırılması, bütün
toplumsal sınıfların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, işçilerin, çalışanların hak arama
ve toplumsal konumlarını güçlendirme olanaklarının tanındığı bir ülke yaratma anlamındadır.
Oysa bugün ülkemizde yaşanan çatışmaların temel kaynağı da burada yatmaktadır. Çünkü 12
Eylül’ün getirmiş olduğu olanaklardan yararlananlar, mevcut konumlarını ve elde ettiklerini
yitirmek istemiyor, direniyorlar. Oysa demokratikleşme ancak 12 Eylül rejiminin bütün
sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.

AB İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİNE RAĞMEN DEMOKRATİKLEŞEMEYEN
TÜRKİYE
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri özellikle 1999 yılında Türkiye’nin üyelik başvurusunun
kabul edilmesinden sonra ülkemiz gündeminin en önemli konusunu oluşturmaktadır.
Bu üyelik sürecinin Türkiye açısından çok yönlü değerlendirilmesi zorunludur. Konu
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını desteklemek ya da desteklememek gibi “kısır” bir
çerçeve içinde ele alınamaz. AB Türkiye ilişkilerinin toplumsal, siyasal, kültürel ve
ekonomik boyutlarıyla tartışılması zorunludur. Bu ilişkilere yalnızca ekonomik ilişki olarak
yaklaşmak ne kadar eksik bir bakış açısı ise, yalnızca kültürel ya da siyasal boyutlarıyla
yaklaşmak da aynı ölçüde eksik bir bakış açısıdır.
Avrupa Birliği aşamasına ulaşana dek Avrupa da kendi içinde önemli değişiklikler
geçirmiştir. Önce Avrupa Ekonomik Topluluğu adını alan bugünkü Avrupa Birliği aşama
aşama ekonomik bir birlik olmaktan çıkarak, siyasi ve toplumsal bir bütünleşmeye
dönüşmüştür. Bu adımlar atılırken sorunlar ortaya çıkmakta, tıkanıklıklar olmakta,
kararsızlıklar yaşanmaktadır. Ancak bir gelişme süreci olarak değerlendirildiğinde Avrupa’nın
son 50 yıl içinde sağladığı bütünleşme göz ardı edilemeyecek bir şekilde ortada durmaktadır.
AB’nin gelişim süreci içinde Avrupa’daki işçi hareketi ve sendikalar önemli bir yer
almaktadır. Özellikle 1970’lerden başlayarak Avrupa çapında sosyal düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi için önemli mekanizmalar oluşturulmuştur. Avrupa Sendikalar
Konfederasyonunun 1970’lerin başında kurulmasıyla Avrupa’nın hangi yönde gelişeceği
konusunda işçilerle işverenler arasındaki tartışma süreklilik kazanmıştır. Avrupa İşçi
Hareketinin Sosyal Avrupa modelini benimseyerek, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
içinde bir araya gelmesi de kolay olmamıştır. İşçi hareketi ve sendikal hareket çok yoğun
tartışmalar yaparak bu bütünleşmeyi sağlamışlardır.
Türkiye gibi üyelik sürecindeki ülkelerin karşı karşıya kaldığı sorunlar karşısında da
Avrupa’daki sendikalar, işverenler ve belirli sosyal gruplar kendi dünya anlayışları ve
çıkarları doğrultusunda tavır almaktadırlar. Burada önemli bir nokta Türkiye’de olduğu gibi
Avrupa’da da Türkiye’nin Avrupa Birliğine üye olması konusunda birbiriyle çelişik
düşüncelerin var olduğunun anlaşılmasıdır. Bu niteliği ile Türkiye’nin Avrupa Birliğine
üyeliği sorunu, Avrupa Birliğinin bir iç sorunu ve çatışma alanı haline gelmiş bulunmaktadır.
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Öte yandan Türkiye, 1960’lardan başlayan Avrupa Birliğine üyelik sürecinde zamanı kötü
kullanmıştır. Avrupa Birliği ekonomik bir birlik olmaktan çıkarak demokrasi ve insan
haklarını temel alan bir bütünleşmeye yönelirken, Türkiye bu sürecin dışında kalmıştır.
Unutulmamalıdır ki, 1960-1980 arasında Türkiye’de üç askeri darbe gerçekleşmiştir. Ayrıca
1990’lı yılların sonlarında da örtülü bir askeri hareketin varlığı bugün artık açıkça kabul
edilmektedir. Özellikle 1971 ve 1980 yıllarında gerçekleşen askeri müdahaleler, ülkemizde
demokratik gelişimin önünü kesmiş, devletin işverenlerin denetimine giderek daha çok
girdiği, sendikaların ve işçi hareketinin üzerinde kurumsal baskıların oluşturulduğu bir toplum
modeli doğurmuştur.
Türkiye’nin üyelik gereklerini yerine getirme süreci, çok “sancılı” yaşanmaktadır. Temel
insan hak ve özgürlükleri ile ilgili düzenlemeler, ancak parça parça yerine getirilebilmektedir.
Sosyal hakların ve işçi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ise bugüne kadar
sağlanamamıştır. Örneğin Anayasada yer alan örgütlenme, toplu sözleşme ve grev haklarına
ilişkin yasaklar olduğu gibi durmaktadır. 2821 sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Toplu
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası 12 Eylül askeri yönetiminin çıkardığı biçimiyle varlığını
sürdürmektedir. Oysa Avrupa Birliği üyelik süreci içinde bu yasal düzenlemelerin tümünün
ortadan kaldırılması ve sendikal örgütlenmenin etkili bir biçimde gelişebilmesi için adımların
atılması zorunludur. Bu adımların bir bölümü aynı zamanda Avrupa Birliğinin üyelik
sürecinde Türkiye’den talep ettiği adımlardır.
Ülkemizde var olan sorunların ve çözüm yollarının özgürce tartışılmasını uzun süreli ve kalıcı
askeri yönetim uygulamaları engellemiştir. Bu düşünce kısırlığının da belli ölçüde etkisiyle
geleneksel siyasal partiler 2000’li yılların başında sorunların karşısında çözümsüz kalmıştır.
Topluma geleceğe dönük umutlu seçenekler üretilememiş, dışarıdan yönlendirilen, ithal
reçeteye dayalı ekonomik programın çökmesiyle de her alanda bir kaos ortamı doğmuştur. Bu
belirsizlik ortamında, daha önce toplumda dar bir kitlenin temsilcisi olmaktan öteye
gidememiş ve dinsel nitelikli geleneklere dayanarak var olmuş akımlar çözüm gibi
görülebilmiş ve iktidar olmayı başarabilmişlerdir.
Bilindiği gibi AKP topluma var olan sorunlar ve çözümleri konusunda alternatifler sunarak
iktidar olmamıştır. Herkes tarafından kabul edilebilecek bir gerçek var olan siyasal yapılardan
umut kesilmesi sonucunda AKP’nin iktidara geldiğidir.
Ancak iktidara gelen siyasal hareketin özellikle yıllardır sürdürdüğü inanç özgürlüğü talebi ile
Avrupa Birliğinin Kopenhag kriterlerinde ifadesini bulan bireysel hak ve özgürlükler talebi
çok kısa zamanda birleşmiştir. İktidarın ilk döneminde hızlanmış gibi görünen reform süreci
aslında daha önce gerçekleştirilmemiş olan temel insan hak ve özgürlüklerine ilişkin
düzenlemeleri yerine getirmekten başka bir şey değildir. Bu iktidarın Avrupa Birliğine üyelik
sürecinde gerçek bir demokratikleşmeyi sağlayacak bir programı yoktur. Avrupa Birliği’yle
Türkiye arasında karşılıklı olarak üyelik süreci konusunda olumsuzluklar yaratacak ve
gecikmelere yol açacağı bilinen adımlar atılmaktadır.
Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin günümüzde tam bir tıkanma süreci içine girmesinin temel
nedeni bu kutuplaşmaya dayalı politikalardır. Başka bir ifadeyle bu tıkanma süreci dışarıdan
göründüğü gibi Kıbrıs sorunundaki çıkmazlara dayanmamakta, Türkiye’deki siyasal iktidarın,
115

Avrupa Birliği üyelik sürecinden beklediklerini elde ederek, kendi değişim programının
sınırlarına dayanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Kıbrıs burada gerek Avrupa Birliğindeki
Türkiye karşıtı çevrelerin, gerekse Türkiye’deki siyasal iktidarın kendi konumlarına meşruluk
kazandırmak için kullandıkları bir araç durumundadır.
Türkiye’yi gerek Avrupa Birliği sürecinde gerekse bölgesel gelişmelerde kendisini ileriye
taşıyacak politikalardan yoksun bir görüntü vermektedir. Avrupa Birliğine üyelik sürecini
kendi siyasal hareketini meşrulaştırma aracı olarak gören AKP, ileride tıkanmaya yol açacağı
belli olan taahhütleri verebilmiştir. Bugün Avrupa Birliğinin müzakere başlıklarını askıya
alması sonucunu doğuran olay, Güney Kıbrıs’a limanların ve havaalanlarının açılacağı
konusunda AB’ye yazılı taahhüt verilmiş olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti attığı imzanın
gereğini yerine getirmeyen bir devlet durumuna düşürülmüştür. Böyle bir sonuca sürüklenme,
iktidarın kendi siyasal amaçlarını elde etmek için kullanmak zorunda olduğu bir zamanı
kazanma isteğinden doğmuştur.
Öte yandan Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üye olmadan ve alınacak kararlarda hiçbir söz
hakkı bulunmadan Gümrük Birliğinin devam ettirilmesi ülkemizi adeta bir sömürge ülke
konumuna düşürmektedir. Avrupa Birliğine tam üyelik gerçekleşmeden özel statüde bir
gümrük birliğinin kurulmuş olması, Türkiye’nin geride bırakılan 30 yılı gereği gibi
değerlendirememiş olmasının bir sonucudur. Aynı biçimde bugün Kıbrıs sorunu olarak ifade
edilen çıkmazın arkasında da gümrük birliği anlaşmasına bağlı şekilde liman ve
havaalanlarının açılması sorunu yatmaktadır.
Benzer sorunlar Irak’ın Amerika tarafından işgaliyle başlayan ve 2010 yılının içinde hız
kazanan Orta Doğu’nun yeniden şekillendirilmesi konusu için de söz konusudur. Türkiye
genel olarak Müslüman ülkelere özel olarak da Orta Doğu’ya yönelik daha yakın ve kavrayıcı
bir politika uygulama iddiası ile ortaya çıkarken zaman zaman çelişkiler içine düşmektedir.
Bu çelişkilerin kaynağı ABD, NATO ve Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Batı
politikalarına uyum sağlamaya çalışırken kaçınılmaz olarak yaşanan sorunlardır. Irak’ın işgali
sırasında siyasal iktidarın içine düştüğü tutarsızlık ve buna bağlı gelişmeler unutulmamalıdır.
Öte yandan Mısır’da Mübarek yönetiminin kitlesel tepkilerle devrilmesi ve sonrasında uluslar
arası güçlerin Birleşmiş Milletler kararıyla Libya’ya saldırması sırasında da benzer sorunlar
ortaya çıkmıştır. Örneğin 3-4 gün arayla NATO’nun hiçbir şekilde Libya’ya karışmaması
gerektiği şeklindeki bir açıklama ve Libya’ya NATO’nun müdahale etmesi gerektiği
yönündeki başka bir açıklama yapılabilmiştir. Siyasal iktidarın sonuç olarak ABD tarafından
şekillendirilmiş bir dış politika çerçevesi içinde hareket edileceği bilinmesine karşın bağımsız
bir güç görüntüsü vermeye dönük çabaları bu türden çelişkileri sıkça gündeme getirmektedir.
Günümüzde ülkemizin sınır komşularından başlayarak dünya üzerinde yer aldığı bölge
yeniden şekillenmektedir. Öyle anlaşılıyor ki bu yeni düzenin belirleyici gücü ve dinamiği
ABD’nin stratejik çıkarlarıdır. 20. Yüzyılda iki kutuplu dünya içinde arada kalabilmiş ülkeler
teker teker ABD’nin doğrudan etki alanına girmektedir. Irak ve Libya bu durumun iki çarpıcı
örneğidir. Önümüzdeki süreçte Suriye ve İran üzerinde de benzer gelişmelerin yaşanması
şaşırtıcı olmayacaktır.
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Bu değişim aynı zamanda Orta Doğu’da geleneksel olarak ABD yanlısı olan ülkeleri de
etkilemektedir. ABD son dönemde yaşanan gelişmelerle 20. Yüzyılda egemen olmayı ve el
koymayı başaramadığı enerji kaynaklarına tümüyle hakim olması sağlayacak yeni bir Orta
Doğu yapılanması yaratmaktadır. Bu adımlar neo-con Bush döneminde tek başına Irak’ın
işgaliyle başlamışken bugünlerde demokrat Obama ile Birleşmiş Milletler onayı ve şemsiyesi
altında sürdürülmektedir.
Türkiye bu yeni koşullara NATO ve ABD’nin egemenliğinde belirlenmiş kurallar içinde
kalmayı kabul ederek uyum sağlamaya yönelmiş durumdadır.

Dolayısıyla gerek iç gerek dış politika alanında ülkemizin bugün temel ihtiyacı, ulusal
çıkarları gözeten, demokratik ve laik Cumhuriyeti benimseyen, sosyal hak ve özgürlükler ile
insan haklarının geliştirilmesini toplumsal bir değişim programı olarak öneren bir yaklaşımın
ortaya çıkarılmasıdır. İnsanlığın son 200 yıllık tarihinin açıkça ortaya koyduğu gibi böyle bir
toplumsal değişim, ancak işçi sınıfının ekonomik, sosyal, demokratik taleplerini dile getiren
bir hareketle sağlanabilir. Türkiye’nin barış içinde gelişmiş demokratik bir toplum olarak ve
ulusal çıkarlarını koruyarak kendisini 21.yüzyılda var etmesinin başka bir yolu yoktur.
Demokratik ve gelişmiş bir ülke hedefine, temel hak ve özgürlüklerin gerçekleştirilmesini ve
insan onuruna yaraşır bir düzenin oluşturulmasını rekabet gücünün önünde engel olarak gören
sermaye örgütlerinin politikalarıyla ulaşılamaz. Aynı şekilde böyle bir geleceğe toplumun
içindeki etnik, dinsel ve kültürel farklılıkları çatışma konusu yaparak ve yeni sorunlar
yaratarak da varılamaz. Böyle bir gelecek dış politika alanında ABD’nin yayılmacı emellerine
uygun davranarak da kurulamaz. Yapılması gereken sosyal hakların sağlandığı, temel hak ve
özgürlüklerin gerçekleştirildiği, Avrupa işçi hareketiyle bağların güçlendirilmesi yoluyla
değişimin hızlandırıldığı bir süreci başlatabilmektir.

3.2.TÜRKİYE'NİN NÜFUS ÖZELİKLERİ VE EKONOMİK YAPISI
1.Nüfus Ve İstihdam
Herhangi bir ekonomik değerlendirme ülke nüfusu ile bu nüfus içindeki yapısal
özelliklerden bağımsız bir biçimde gerçekleştirilemez. Bu durumun en somut örneği,
Türkiye'de nüfusun uzun yıllar boyunca gösterdiği değişimin, aynı zamanda ülkenin
ekonomik yapısının dönüşümüne ilişkin göstergeleri de belirlemesidir.
Ülkemizde ilk nüfus sayımı 1927 tarihinde yapılmıştır. Bu sayım sonuçlarına göre
toplam nüfus 13 milyon 600 bin kişi iken, şehirde yaşayanların toplam nüfus içindeki payı
%24.2, köyde yaşayanların toplam nüfus içindeki payı %75.8'dir. Bu değerler 2010 yılı
verileri ile karşılaştırıldığında yaklaşık olarak tam tersi oranları yansıtmaktadır. Kabaca 1927
yılında toplam nüfusun içinde kentte yaşayanların oranı günümüzde köyde yaşayanlara;
köyde yaşayanların oranı ise günümüzde kentte yaşayanlara eşit duruma gelmiş sayılabilir.
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Türkiye’de 1990’lı yıllara kadar yapılan nüfus sayımlarının ortak özellikleri nüfus
artış oranının %2 ile %3 arasında değişmesi, kentleşme oranının sürekli artarak 1990'da
%59'a ulaşması olarak özetlenebilir. 1935 sayımına göre %76.5 olan tarımsal nüfus oranı
1990'da %41'e, günümüzde ise %20’li değerlere düşmüştür. Ülkenin daha çok kentleşmesi
anlamına gelen bu göstergeler gelişmiş kapitalist ülke değerleriyle karşılaştırıldığında yine de
çok büyük farklılıklar göstermektedir. Çünkü toplam nüfus içinde köy nüfusunun payı
Almanya’da %3’ler Yunanistan ve İspanya’da ise %10’lar dolayındadır. Avrupa Birliği
ülkelerinde ise kırsal nüfusun toplam nüfusa oranı ortalama olarak %5-6 düzeyinde
bulunmaktadır.
Türkiye’de son yıllarda nüfus 70 milyonu aşarak 75 milyona doğru artmaktadır. Ancak
nüfus verilerinde özellikle 2005 yılından sonra önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Nüfusa
ilişkin tüm verileri büyük ölçüde etkileyen kişi başına ulusal gelirden seçmen sayısına kadar
her konuda belirsizlikler yaratan bu değişiklikler ilginç bir görünüm sunmaktadır. Örneğin
daha önceki nüfus sayımı verilerine göre 2006 yılında 74,5 milyon olarak belirlenmiş bulunan
toplam nüfus 2007 yılında yeni verilerde 70,5 milyon olarak yer almaktadır. Bu ölçüde büyük
bir farklılığın nüfusun azalması yönünde oluşu ilginçtir. Dolayısıyla bu veri değişiklikleri
işsizlikten istihdama ulusal gelirden nüfusun iş kollarına göre dağılımına kadar birçok temel
göstergeyi son beş yıllık süre için büyük ölçüde tartışılır duruma getirmektedir.
Burada 2005 yılı değerlerinin örneğin iş gücü için nasıl farklılıklar yarattığını görmek
ilginç olabilir. Daha önce 15 ve daha yukarı yaştaki çalışma çağındaki nüfus 50,8 milyon kişi
olarak belirlenmişken yeni seri de 48,3 milyona düşmüş görünmektedir. TÜİK tarafından
yayınlanan yurtiçi işgücü piyasasında gelişmeler başlıklı tablolarda 2005 yılı 50,8 milyon
değeriyle yer alırken, 2006 yılı 48,5 değeri ile gösterilmektedir. Böylece Türkiye’de çalışma
çağındaki nüfus 2006 yılında 2005’e göre 1,3 milyon kişi azalmış olmaktadır. Buna bağlı
olarak istihdam ve işsiz sayıları da azalmaktadır. Ancak bu değişiklik işsizlik oranını 10,3’ten
9,9’a indiren bir sonucu da birlikte getirmektedir.
TÜİK verileri uyumlu hale getirebilmek için çeşitli modeller üretmiştir. Buna göre
daha önce 50,8 milyon kişi olarak belirlenmiş bulunan 2005 yılı çalışma çağındaki nüfus
sayısı 48,3 milyona düşürülmüş ve böylece seri düzeltilmiştir. Bu düzeltme işleminin
sonucunda da işsizlik oranı 2005 yılında %10,6 iken 2006 yılında %10,2’ye gerilemiş
görünmektedir.
Anlaşılacağı gibi tüm ekonomik veriler aynı döneme ait birden fazla gösterge
içermekte ve çok tartışmalı bir yapı ortaya koymaktadır. Çünkü düzenlemelerin hemen tümü
asıl önemli olan verilerin daha iyi sonuçlar göstermesi amacıyla hazırlanmış gibi
görünmektedir.
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İşyeri Durumuna Göre İstihdam Edilenler
(15+Yaş Bin Kişi)
2003

2004

2005

Kişi Sayısı Yüzde Kişi Sayısı Yüzde

Kişi
Sayısı

Yüzde

Kamu

3 212

15,2

2 960

13,6

3 027

13,7

Özel

17 934

84,8

18 831

86,4

19 019

86,3

100,0

21 791

100,0

22 046

100,0

Toplam 21 147
Kaynak: TÜİK

Yine de Türkiye’de nüfusun son yıllarda 75 milyona yaklaştığı, daha önceki
dönemlerde %2.5 olan yıllık ortalama nüfus artış hızının ise son dönemlerde %1'ler dolayına
indiği gerçeğe en yakın bilgi olarak kabul edilebilir. Ölüm oranlarının giderek azaldığı dikkat
çekmektedir. Toplam nüfus içinde 0-14 yaş grubundaki nüfus payının azalması, 15-64 ve 65
ve daha yukarı yaş grupları nüfus paylarının yükselmesi beklenmektedir.
Yıllar İtibariyle Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler
((15+Yaş,Bin Kişi
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Çalışma Çağındaki Nüfus

47,158

48,041

48 ,912

49,906

50,826 48,48

İşgücü

23,491

23,818

23,640

24,289

İstihdam

21,594

21,354

21,147

21,791

Tarım

8,089

7,458

7,165

7,400

Sanayi

3,774

3,954

3,846

3,987

Hizmetler

9,661

9,942

10,136

10,404

İnşaat

1,110

958

965

1,030

İşsiz

1,967

2,464

2,493

2,498

İşgücüne Katılma Oranı %

49,8

49,6

49,3

48,7

İşsizlik Oranı %

8,4

10,3

10,5

10,3

Tarım Dışı İşsizlik Oranı %

12,4

14,5

13,8

14,3

49,12
24,565 23,25 23,52
22,046 20,95 21,18
5,60
6,493 5,71
4,18
4,280 4,13
11,10
11,40
11,273
1,22
1,171 1,18
2,33
2,520 2,95
48,0
47,8
48,3
9,9
9,9
10,3
12,1
11,9
13,6

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı %

16,2

19,2

20,5

19,7

19,3

Eksik İstihdam

1,404

1 297

1 143

995

817

Eksik İstihdam Oranı (Yüzde)

6

5,4

4,8

4,1

3,3

İşz.ve Eksik İstih.Ned. Atıl İşg.Or. %

14,4

15,7

15,3

14,4

13,6

835
3,6
13,5

2007

742
3,2
13,1

Kaynak: TÜİK

Nüfusa ilişkin üzerinde durulması gereken önemli bir sorun, bağımlılık oranının
yüksekliği dolayısıyla, çalışan kesimin ücret gelirinin düzeyinin belirlenmesidir. Başka bir
deyişle elde edilen ücret geliri, gelişmiş sanayi ülkeleri ile karşılaştırıldığında daha çok
sayıda insanın geçiminin sağlanması için harcanmak durumundadır. Dolayısıyla çalışan
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2008

49,64
22,67
20,11
4,67
4,29
11,13
1,01
2,56
45,7
11,3
13,0
703
3,1
14,4

başına ücret düzeyi incelenirken bu noktanın önemle üzerinde durulmasında yarar vardır. Bu
durum geniş halk kitlelerinin hayat pahalılığından önemli ölçüde etkilendiğini ortaya
koymaktadır.
Bu durumun bir sonucu olarak gelir yetersizliği ve özellikle düşük gelir seviyesindeki
grupların gelirlerinin yeterli şekilde arttırılamaması sonucunda, Türkiye dünyada gelir
dağılımı en bozuk ülkeler arasında yerini almış bulunmaktadır. 2011 yılı başında açıklanan
OECD ülkeleri karşılaştırmasına göre Türkiye bu ülkeler arasında Şili ve Meksika ile birlikte
gelir dağılımı en bozuk üç ülke arasındadır. İşgücü piyasasındaki gelişmeleri izlemek
amacıyla hazırlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı İşgücü Anketlerinin
ortaya koyduğu sonuçlarda güvenilir olmaktan uzaktır.

BAŞLIK

Dönemi

Toplam Nüfus*

Toplam Kadın Nüfus**

Toplam Erkek Nüfus***

2010

73 722 988

36 679 806

37 043 182

2009

72 561 312

36 098 842

36 462 470

2008

71 517 100

35 615 946

35 901 154

2007

70 586 256

35 209 723

35 376 533

2000

67 803 927

33 457 192

34 346 735

1990

56 473 035

27 865 988

28 607 047

1985

50 664 458

24 992 483

25 671 975

1980

44 736 957

22 041 595

22 695 362

1975

40 347 719

19 602 989

20 744 730

1970

35 605 176

17 598 190

18 006 986

1965

31 391 421

15 394 457

15 996 964

1960

27 754 820

13 590 932

14 163 888

1955

24 064 763

11 831 342

12 233 421

Çünkü bu anketlerde belirlenen gelir dağılımı verileriyle işsizlik oranları var olan
gerçek durumu yansıtmamaktadır. Sosyal güvenlik kuruluşlarının faaliyetlerinde sağlanan
gelişmelerle nüfusun %70'e yakını sosyal güvenlik kapsamına alınmış, ancak sağlık
120

hizmetleri yönünden sigortalı nüfusun oranı %55'de kalmıştır. Bu durum Türkiye nüfusunun
yaklaşık yarısının sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını, önemli bir bölümünün de sosyal
güvenlik hizmetlerinin kapsamına alınamadığını göstermektedir.

İmalat Sanayi
(2000-2005)

Çeşitli

Verileri

Yıllık

Değişim

%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

Kamu

89,7

89,6

93,8

95,9

95,5

97,1

-0,2

4,7

2,2

-0,3

1,6

Özel

105,4 93,2

104,9

116,4

131,2

138,2

-11,6

12,5

11,0

12,7

5,4

Toplam

102,1 92,4

102,6

112,1

123,7

129,6

-9,5

11,0

9,3

10,4

4,8

Kamu

107,5 114,5

132,3

144,6

162,3

177,6

6,5

15,5

9,3

12,2

9,5

Özel

116,5 113,0

123,9

133,7

145,0

151,6

-3,0

9,6

7,9

8,4

4,5

Toplam

114,5 113,9

124,6

133,8

144,8

151,3

-0,5

9,4

7,4

8,2

4,5

Kamu

83,6

78,2

70,9

66,3

59,0

53,9

-6,5

-9,3

-6,5

-11,0

-8,7

Özel

90,3

82,5

84,4

87,0

90,0

90,6

-8,6

2,3

3,1

3,4

0,7

Toplam

89,1

81,7

82,1

83,7

85,3

85,0

-8,3

0,5

1,9

1,9

-0,4

Kamu

82,8

76,7

69,1

65,2

58,9

53,1

-7,4

-9,9

-5,6

-9,7

-9,9

Özel

89,2

79,6

82,8

85,3

89,0

88,8

-10,8

4,1

3,0

4,3

-0,3

Toplam

88,1

79,0

80,7

82,3

84,6

83,6

-10,3

2,1

2,0

2,8

-1,2

Kamu

78,5

81,3

82,8

83,7

84,3

86,3

3,7

1,8

1,2

0,7

2,3

Özel

74,6

66,4

72,2

75,4

79,9

79,0

-11,0

8,8

4,4

6,1

-1,2

Toplam

76,1

71,6

76,2

78,5

81,6

80,6

-5,9

6,4

3,1

3,9

-1,2

(1997=100)
İmalat Sanayi Üretim Endeksi

Üretimde Çalışan Kişi Başına
Verimlilik Endeksi

Üretimde Çalışanlar Endeksi (1)

Üretimde Çalışılan Saat Endeksi (1)

Kapasite Kullanım Oranları

Reel Ücret Endeksi (1)
Kamu

142,8 126,5

127,1

120,4

126,1

135,1

-11,5

0,5

-5,3

4,7

7,2

Özel

105,0 89,9

85,4

85,8

89,9

91,6

-14,4

-5,0

0,5

4,8

1,9

Toplam

111,3 96,0

90,0

88,3

90,5

92,3

-13,8

-6,2

-1,9

2,5

2,0

(1) 2005, Üçüncü çeyrek
Kaynak: TÜİK
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Nüfus artışının özellikle kentsel alanda hızlı oluşu Türkiye de önemli başka
sorunlara da kaynaklık etmektedir. Şehir nüfusunun yüksek bir oranla artmaya devam etmesi
sonucunda, kentlerin varolan sorunlarına yenileri eklenmekte, özellikle sosyal ve teknik
altyapı hizmetlerine olan gereksinim artmaktadır. Böylece gerek ülke içi kaynak dağılımı,
gerekse çözüme ilişkin yaklaşımların geliştirilmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Öte yandan
kentleşmenin artışı konut yönetiminde sorunlara yol açmakta ve sürekli olarak planlanan
konut hedeflerinin gerisinde kalınması, konut açığının giderek büyümesine yol açmaktadır.
BAŞLIK
Dönemi

Belde/köyler Nüfus Oranı(%)*

İl/ilçe Merkezi Nüfus Oranı(%)**

2010

23.74

76.26

2009

24.47

75.53

2008

25.04

74.96

2007

29.50

70.50

2000

35.10

64.90

1990

40.99

59.01

1985

46.97

53.03

1980

56.09

43.91

1975

58.19

41.81

1970

61.55

38.45

1965

65.58

34.42

1960

68.08

31.92

1955

71.21

28.79

İstihdam ve nüfus arasında kurulması gereken ilişkilerden en önemlisi işgücüne
katılma oranı olarak tanımlanabilir. Türkiye de 1983’ten 2008’e kadar yapılan
hesaplamalarda, işgücüne katılma oranının giderek düştüğü görülmüştür. 1983’de %60.4
olan bu oran, 1985 de %59.1'e, 1988 de %56.1'e, 1990’da %54.8'e, 2005’de %48.4’e, 2008’de
TÜİK’in bir verisine göre %45.7’ye başka bir verisine göre ise %46.9’a düşmüştür. Bu
durum ülke nüfusunun, çalışma çağındaki nüfus dışında kalan bölümünün giderek çoğaldığını
ve çalışanların elde ettikleri gelirle bakmak zorunda oldukları kişilerin giderek artma
gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu oranlardan doğrudan çıkarılabilecek bir başka
sonuçta, ülkede çalışma çağı içinde olmakla birlikte aktif olarak çalışma gereğini
duyanların sayısında belli bir azalmanın olduğu gerçeğidir.
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İstihdamın Sektörel Dağılımı (1000 Kişi)
Sektörel
İstihdam

Yıllık
Değişim

%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

20012000

20022001

2003-2002

20042003

20052004

20052002

Sivil İstihdam

21.540

21.536

21.473

21.295

21.712

22.086

-4

-63

-178

417

374

613

Tarım

7.831

8.109

7.630

7.393

7.415

6.602

278

-479

-237

23

-814

-1.028

Sanayi

3.801

3.768

3.914

3.821

3.955

4.272

-34

146

-92

133

318

359

Hizmetler

9.909

9.659

9.929

10.082

10.342

11.212

-250

270

153

261

869

1.283

İnşaat

1.383

1.113

958

955

1.026

1.168

-269

-155

-3

71

142

210

15+Yaştaki
Nüfus

46.210

47.150

48.041

48.917

48.829

50.810

940

891

876

912

981

2.769

İşgücü

23.036

23.469

23.946

23.790

24.191

24.595

433

477

-156

401

404

649

İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIM
SEKTÖRLER
TARIM
SANAYİ
HİZMETLER
İNŞAAT
TOPLAM

2005
6,4
4,2
11,2
1,1
22,0

2006
5,7
4,1
11,1
1,1
20,9

2007
5,6
4,1
11,4
1,2
21,1

2008(1)
5,6
4,3
11,6
1,2
21,5

2005
29,5
19,4
51,1
5,3
100

(15+Yaş, Bin Kişi)
Pay (%)
2006
2007
27,3
26,4
19,7
19,7
53,0
53,8
5,7
5,8
100,0
100,0

2008
26,2
19,9
53,9
5,8
100,0

Nüfusun kentleşme eğilimine bağlı olarak ekonomik sektörlere göre istihdamın payı
da değişmektedir. Aslında istihdamın sektörel dağılımının kentleşmeyi geliştiren asıl gösterge
olduğu söylenebilir. Özellikle son dönemdeki sektörel dağılım gözden geçirildiğinde,
1983’de %53.6 oranında saptanan tarımsal istihdamın 2008’de %26.2’ye gerilediği
görülecektir. Buna karşılık sanayinin istihdamdaki payı 1983’te %14,8 iken 2008’de %19,9’a
çıkmıştır. Hizmetler ise aynı dönem içinde %31.6’dan %53.9’a yükselmiştir. İnşaatın oranı
2008 yılında %5,8’dir. Bu değerler, tarım kesimindeki göçün sürmekte olduğunu, buna
karşılık yeni ortaya çıkan işgücünün daha çok hizmetlerde istihdam edildiğini göstermektedir.
Son yıllar yakından incelendiğinde dönem içinde İmalat sanayi ve sanayi işlerinde istihdam
genişlemesinin dar kalışı ekonominin üretici güç kapasitesinin yeterli ölçüde büyütülemediği
anlamına gelir.
2.Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisi
Ülkemizin 2000’li yılların ortalarına kadar olan ekonomik gelişmesi uluslararası
kuruluşlar tarafından olağanüstü olarak değerlendirilmiştir. Özellikle 2001 krizinin arkasından
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yaşanan gelişmelere bakıldığında ve TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan
veriler temel olarak alındığında gerçekten de böylesi bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Örneğin
Türkiye’nin 2002, 2003 ve 2004 yıllarında ortalama yıllık büyüme hızı %8’lerin üzerinde
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde enflasyon da son 30 yılın en düşük değerini alarak tek haneli
sayılara inmiştir. Bu durum IMF tarafından kendi politikalarının bir başarısı olarak tüm
dünyaya yansıtılmıştır. IMF 11 Mayıs 2005 tarihli basın açıklamasında Türkiye için şu
değerlendirmeyi yapmaktadır: “Bu etkileyici performansın ardında bir önceki IMF
destekli program gereğince ortaya konan güçlü politika-reform uygulamaları
bulunmaktadır.”
Ancak bu parlak görüntü 2007 yılından itibaren değişmeye başlamış; deyim
yerindeyse yaldızları dökülmüştür. 2007 yılı büyüme hızının %4’ler dolayına indiği bir yıl
olarak yaşanmıştır. 2008’de ise yılın ikinci yarısında kendisini iyice hissettiren küresel krizin
de etkisiyle ekonomi neredeyse durmuş ve %1’in altında büyümüştür. 2009 genel ekonomi
açısından %5’e yakın bir küçülmenin gerçekleştiği bir yıldır. Üstelik bu yıl sanayi üretimi
neredeyse çökmüş ve yaklaşık %10 küçülmüştür. 2010 yılında ortaya çıkan %8,9’luk
ekonomik büyüme yüksek gibi görünmekle birlikte ünlü halk deyiminin ifadesiyle
“Kaybedilen eşeğin bulunmasına” bile yetmemiştir.
Türkiye yukarıda kısaca özetlenen ekonomik büyüme göstergeleri ile kendi yapısından
gelen olumlu bir gelişme eğilimi yansıtmamaktadır. Çünkü ekonominin hızla büyüdüğü
2006’ya kadar olan dönem içinde dünya ekonomisi de benzer bir gelişme eğilimi
göstermektedir. Örneğin dünya ekonomilerinin 2005 yılı büyüme ortalaması %4.3
oranındadır. Büyüme ortalaması en yüksek bölge %8’le Doğu Asya ülkeleridir. Bu ülkeleri
yaklaşık %7 ortalama ulusal gelir büyüme hızı ile Güney Asya ülkeleri ve %5.7 ile Avrupa
Birliği dışı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri izlemektedir.
Diğer ülkelerdeki değerlerle birlikte ele alındığında Türkiye’nin %8’ler dolayında
seyreden büyüme hızı, Asya ülkelerine benzer bir gelişmeye karşılık gelmektedir. Kaldı ki
dünya ortalaması olarak belirlenen %4.3 oranı da genel olarak düşük bir gelişme hızı değildir.
Dünya ekonomisinde başlayan yavaşlamayla birlikte Türkiye ekonomisi de durgunluk
ve küçülme içine girmiştir. Bu durumun açık göstergesi 2008 ve 2009 yıllarında gerçekleşen
büyüme hızlarıdır. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisindeki gelişmelere
karşın kendi yapısal özelikleri ile öne çıkmasını sağlayan bir ekonomik büyüme
performansından söz etmek mümkün değildir. Dünya ekonomisi genel olarak genişlerken
Türkiye ekonomisi de büyümekte dünya ekonomisinde durgunluk ve gerileme eğilimleri
belirdiğinde ülkemizde de benzer gelişmeler hızlı biçimde gerçekleşmektedir.
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Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler (1,000 Kişi)

2000

2001

2001

2003

2004

2005

15+ Yaştaki Nüfus

46.210 47.150 48.041

48.917

49.829

50.810

Sivil İşgücü

23.036 23.496 23.946

23.790

24.191

24.595

49,9

48,6

48,5

48,4

21.540 21.536 21.473

21.295

21.712

22.086

46,6

45,7

44,7

43,5

43,6

43,5

1.496

1.959

2.474

2.495

2.479

2.508

İşsizlik Oranı (%)

6,5

8,4

10,3

10,5

10,3

10,2

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)

9,2

12,7

15,1

15,0

14,7

13,6

7,0

5,9

5,4

4,8

4,1

3,8

İşgücü Katılma Oranı (%)
Sivil İstihdam
Sivil İstihdam Oranı (%)
İşsiz

Eksik İstihdam Oranı (%)

49,8

49,8

Kaynak: TÜİK
Öte yandan ekonomideki özellikle yüksek büyüme değerlerinin beklenen sonucu
ekonomik büyümeyle birlikte istihdam kapasitesinin artması ve işsizlik oranının
gerilemesidir. Ancak gerek Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır süren eğilimi, gerekse dünya
ekonomisinin son dönem gelişme yönü ekonomik büyümenin yeterli ölçüde istihdam
yaratamaması gerçeğidir. Örneğin 2005 yılı ortalaması olarak %4.3 büyüyen ve belirli bir
dönem boyunca bir denge içinde gelişen dünya ekonomilerinin her yıl işgücüne yeni giren 40
milyon kişiye iş yaratması gerekirken, gerçek durum böyle değildir. Daha önce de belirtildiği
gibi dünya üzerinde toplam 3 milyarı bulan çalışanların yarısı geçinebilmek için günde 2
dolar olarak belirlenen yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşamaktadır. 2005 yılında
dünyadaki resmi olarak açıklanan işsiz sayısı da 190 milyon kişidir. Bu olumsuz özellikler
2008 ve 2009 yıllarında küresel krizin etkisiyle daha da ağırlaşmış ve yoksulluk ve işsizliğin
arttığı yeni bir ortam doğurmuştur. Özellikle son on yıllık süre içinde gelişmiş kapitalist
ekonomiler başta olmak üzere birçok ülkede ekonomi büyürken de, durgunluk içindeyken de,
küçülürken de işsizlik artmıştır. Dünya ekonomisine bakarken üzerinde durduğumuz bu
eğilim bir “istihdam krizinin” yaşandığını ve genel olarak “istihdamsız büyüme” olarak
nitelendirilen bir sürecin bugün de sürmekte olduğunu göstermektedir.
Türkiye ekonomisinde gerek 2000’li yıllardan başlayarak gelişen gerekse günümüzde
ortaya çıkan gelişmeler de bu özellikleri doğrular niteliktedir. Ekonominin %9 büyüdüğünün
belirtildiği 2010 yılında da işsizlik ülkemizin en önemli sorunu olarak varlığını
sürdürmektedir. Bu sorunu çözebilmek için yeni iş yasasıyla gündeme getirilen ve Torba Yasa
ile geliştirilen esnek işgücü piyasası uygulamalarına ve çeşitli yapısal reform girişimlerine
karşın işsizlik giderek artmaktadır. Aynı gelişmenin bir başka yönü ise yaklaşık %50
düzeyinde olduğu belirlenen kayıt dışı istihdamdır.
Ekonomik Büyüme Yeni İşler Yaratamıyor.
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Türkiye’nin ekonomisinin hızla büyüdüğü 2002-2003-2004 dönemi ortalama istihdam
artışı %0.6’dır. Aynı dönemde işsizlik oranları sırasıyla %10.3, %10.5 ve %10.3 olarak
belirlenmiştir. Oysa bu dönemde ekonomi 2002’de %7.9, 2003’de %5.8, 2004 ise %8.9
oranlarında büyümüştür. Bu değerler oldukça yüksek büyüme hızına karşılık işsizlik
oranlarının azalmadığını ve istihdamda bir artış sağlanamadığının açık göstergelerini
oluşturmaktadır.
Öte yandan genel işsizlik oranı dışında tarım dışı işsizlik oranı dikkate alındığında
sorunun daha da büyüdüğü görülmektedir. Çünkü köyden kente göç olgusunun sürdüğü bir
ülke olarak Türkiye öncelikle kentlere göç eden yeni işgücünü istihdama katabilmek
zorundadır. Oysa 2000 yılında %9.2 olan tarım dışı işsizlik oranı, 2002-2005 döneminde
ortalama %14.5 düzeyine yükselmiştir. Bu oran yapısal uyum sağlanmaya çalışılan Avrupa
Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında son derece yüksektir.
İşsizlik göstergeleri açısından 2007-2008-2009-2010 yılları giderek daha olumsuz
gelişmelerin gerçekleştiği bir dönem olmuştur. 2006’dan sonra işsizlik oran olarak %10’nun
üzerinde bir yere oturmuş 2008 yılında %13, 2009 yılında ise %15’lere kadar ulaşmıştır. 2011
yılının başında TÜİK tarafından açıklanan veriler %11-12 aralığını göstermektedir.

SEKTÖRLERİN GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA İÇİNDEKİ PAYLARI(1)
SEKTÖRLER
TARIM
SANAYİ
İNŞAAT
HİZMETLER
GSYH
Kaynak: TÜİK

2002
10,3
21,3
4,2
64,5
100,0

2003
9,9
20,9
4,0
65,1
100,0

2004
9,5
20,3
4,4
65,8
100,0

2005
9,4
20,3
4,4
65,9
100,0

2006
8,3
20,1
4,7
66,9
100,0

2007
7,6
20,0
4,9
67,5
100,0

2008
7,8
19,5
4,7
68
100,0

(1) Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi-sübvansiyonlar hizmetlere dahil edilmiştir.

Hesaplama yöntemlerinden ve veri tabanının eksikliğinden gelen nedenlerle işsizlik
oranı Türkiye’de olduğundan çok daha düşük şekilde yansıtılmaktadır. Eksik istihdam ile
işsizlik tanımında yer alan bazı kavramların değişik yorumlanması sonucunda Türkiye’deki
işsizlik oranının %25’lere kadar yükselmesi mümkündür. Ancak burada asıl değerlendirilmesi
gereken bugün işsizliğin mutlak olarak değerinin ne olduğu değil, ekonominin gelişme süreci
içinde işsizliği hızla azaltabilecek bir yapısal özelliğinin bulunup bulunmadığıdır. Türkiye
ekonomisinin geçmiş on yıllık gelişmesi bu sorunun karşılığının açıkça olumsuz olduğunu
göstermektedir. Türkiye ekonomisi yeni iş yaratma ve dolayısıyla istihdamı arttırma özelliği
olmayan bir politik bütünlük içinde büyümektedir.
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Ekonominin bu özelliğini gözlerden saklama girişimleri Türkiye İstatistik
Kurumu’nun bazı göstergelerini ilk bakışta farkına varılabilecek şekilde anlamsız duruma
sokmaktadır. Örneğin ekonomideki işsizliğin gerçeğinden daha düşük yansıtılması çabası
anlaşılması güç bir biçimde sanayi istihdamı azalır ve işsizlik artarken tarımda istihdam artışı
olduğunu gösteren istatistiklere yol açmış bulunmaktadır.
Kentlere Göç Hızlanıyor
Nüfus ve istihdam verileri ülkede tarımdan kopma eğiliminin son dönemde
yoğunlaştığını göstermektedir. Örneğin tarım kesiminin toplam istihdam içindeki payı
2000’de %36.4 düzeyinde iken, 2008 sonunda %26,2’ye düşmüştür. Bu %10,2’lik düşüşün
sanayi işgücündeki artışa yansıması yalnızca %2,3 hizmet kesimi istihdamına yansıması ise
%7,9 puan düzeyinde bir artıştır. Ekonomik büyüme ve sanayileşme ile birlikte tarımın
ekonomi içindeki göreli ağırlığının ve istihdam payının azalması beklenen bir durumdur. İlk
bakışta ülkemizde gerçekleşen de böyle bir yapısal dönüşüm gibi görünmektedir. Tarımsal
istihdamın topla istihdam içindeki payı azalmakta, tarımın milli gelir içindeki payı da
düşmektedir.
Bu gelişmeye yakından bakıldığında ise dengeli bir yapısal dönüşüm gözlenmemekte,
tam tersine kamusal politikalarla da desteklenen bir eşitsiz ve dağınık gelişme dikkati
çekmektedir. Örneğin tarıma yönelik destekler ulusal gelirin %3’ünden yaklaşık %0,5’ine
gerilerken, Tarım Satış Kooperatifleri zayıflatılmış ve tarım net dış alımcı bir duruma
getirilmiştir. Böylece ülkemizde tarımsal yapılar hızlı bir tasfiye sürecine sokulmuş
bulunmaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi tarımdaki gerilemeler dolayısıyla kentlere
akan insanların istihdama katılımı söz konusu olamamaktadır. Bu durumun açık bir göstergesi
son sekiz yıllık dönemde tarımı terk eden milyonlarca kişiye karşılık, sanayi istihdamının aynı
dönemde çok sınırlı bir sayıda artmış olmasıdır. Ülkemizde son dönemde varlığına işaret
edilen dönüşüm, özellikle işgücü maliyetlerini bastırma politikası izleyen sanayi kesiminin
beklenen istihdam artışlarını karşılayamadığı, yapay ve sefalet üreten bir dönüşümdür.
2001 Sonrası Başlayan ve 2008’den Sonra Süren Yeniden Yapılanma
Krizlerle yoğrulan son on yıllık dönemde yaşananları anlayabilmek için bu noktada
2001 krizi sonrasında ortaya çıkan ve küresel krizle belirginleşen 2008 sonrası dönemin bir
başka özelliğini ortaya koymak yerinde olacaktır. Bilindiği gibi her ekonomik kriz aşılırken
başlıca iki ilişkiyi yeniden oluşturmaktadır. İlk olarak sermayenin kendi içindeki
dengeler kriz sonrası değişimin ana öğelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu durumun
açık örnekleri imalat sanayi ile finans sektöründe yaşanan el değiştirmelerle ülkemizde
gözlenmektedir. Bu el değiştirme bir yandan yerli sermaye gruplarının kendi içinde yeniden
yapılanması anlamına gelirken, öte yandan finans sektörü öncelikli olmak üzere yabancı
sermayenin mevcut kurumları ele geçirmesi biçiminde de yansımaktadır. Özellikle küresel
krizle birlikte Türkiye’yi de kapsayan bir şekilde çeşitli üretim alanlarının parçalanarak el
değiştirdiği görülmüştür. Bugün de devam eden bu eğilimler küçük ve orta boy ölçekte ara
malı üreten bir çok işletmenin ulusal ya da uluslararası büyük sermaye gruplarınca ele
geçirilmesine ya da iflaslar yoluyla piyasadan çekilmesine yol açmaktadır. Önümüzdeki beş
on yıllık süreçte yaşanacak toplumsal ve siyasal gelişmelerde bugünlerde güçlenen sermaye
yapısının eğilim ve politikaları belirleyici olacaktır.
Ekonomik krizlerle birlikte sermaye ile başta işçi sınıfı olmak üzere çalışanlar
arasındaki denge de yeniden kurulmaktadır. Türkiye’de 2001 krizinin aşılabilmesi için
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daha esnek ve güvencesiz bir çalışma ortamı içinde oluşturulan bu denge, 2008 küresel
krizinin etkisiyle sermayenin çıkarları doğrultusunda daha da geliştirilmektedir. Bu
durumun en açık örneğini dönem içinde verimlilik artışları ile reel ücret endeksi arasındaki
ilişkilerde görmek mümkündür. Ancak bu denge yalnızca maliyet ve gelir dağılımı
açısından kurulmaya çalışılan bir denge değildir. Aynı zamanda işgücünün esnek
kullanımını yaygınlaştıran, kentlere göç politikalarını gündeme getiren dolayısıyla çok
boyutlu sosyal sorunlara kapı aralayan yeni bir değişim süreciyle karşı karşıya olduğumuz
söylenebilir. Nasıl ki 2003 yılında çıkarılan iş yasası 2001 krizinin aşılabilmesi için
sermayenin gerekli gördüğü bir çözüm yolu olmuşsa; aynı şekilde 2010 yılında Torba yasa
adıyla ünlenen yasa paketi de 2008 krizinin sermayenin çıkarlarına uygun biçimde yeni
dengeler yaratılarak çözülebilmesinin bir aracı olarak gündeme getirilmiştir. İş gücünün daha
esnek ve daha güvencesiz çalıştırılması, kıdem tazminatının zayıflatılması ya da ortadan
kaldırılması, bölgesel asgari ücretin uygulanmaya başlanması ve özel istihdam bürolarının
kurulması yönündeki ısrarlı çabalar aynı doğrultuda öngörülen gelişmelerin birer parçasından
başka bir şey değildir.
Bu değişimin ulusal gelirdeki kar oranlarının giderek arttığı koşullarda
gerçekleşebilmesi, çalışanların örgütsüzlüğünün sürmesine ve kayıt dışının yaygınlığına
doğrudan bağlı olduğu gibi, bu yapıyı kurumsallaştıracak yasal düzenlemelerin
gerçekleştirilmesine de bağlıdır. Geniş insan kitlelerinin örgütsüz oluşu ve pazarlık
gücünün bulunmayışı, giderek artan işsizlikle birleştiğinde ücretlerde sürekli bir
düşmeyi kaçınılmaz bir duruma getirmektedir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz
dönemde milyonlarca çalışanın toplu pazarlık hakkını kullanabileceği bir örgütlenme
biçiminin yaratılması ve kayıt dışının hızla daraltılması dengeli bir toplumsal gelişme
için atılması zorunlu adımlar durumundadır.
Ekonomik Büyümeyi Sağlayan Güç: Emek Üretkenliği
Toplumsal yapıların sağlıklı bir biçimde dönüşebilmesi elbette üretim ve üretkenlik
artışına doğrudan bağlıdır. Ancak sağlıklı bir artış yatırımlara dayalı yeni üretim yöntemleri
geliştirmeyi öngören, istihdam artışı sağlayan bir yönde oluşmalıdır. Bir üretkenlik arışı
istihdamda düşüşle gerçekleştirilmişse ya da istihdam aynı kalsa bile çalışma sürelerinin
artışı ile sağlanmışsa bu türden bir gelişmeyi dengeli ve sağlıklı bir gelişme saymak
mümkün değildir. Ülkemizdeki gelişmenin doğrultusuna bakıldığında üretkenlik artışının
asıl nedenini, daha uzun çalışma sürelerinde ve işgücünün daha esnek kullanımında aramak
gerektiği anlaşılmaktadır. Bu türden bir büyüme toplumsal dengesizlikleri arttıran, yoksulluğu
ve açlığı ortadan kaldıramayan “sorunlu” bir büyümedir.
Türkiye bu dönem içinde uygulanan politikaların bir sonucu olarak, kamunun
toplumsal gelişmedeki yerini ve önemini doğru bir biçimde değerlendirememiştir. Ülkemizin
yapısına uymayan özelleştirme politikaları ve kamu yatırım planlamaları dolayısıyla kamu
imalat sanayi istihdamı sürekli olarak azaltılmaktadır. Yıllar içindeki gelişim incelendiğinde
1997’den günümüze dek kamu kesiminde üretimde çalışan kişi sayısının yarı yarıya azaldığı
görülmektedir. Kamu kesiminin yıllık üretim artışları da sözü edilemeyecek derecede
düşüktür. Böylece son dönemin önemli özelliklerinden birisi kamu yatırımlarının hemen her
sektörden büyük bir hızla çekilmesidir. Bu eğilimin bir sonucu olarak kamu kesiminde kişi
başına katma değer çok yüksek gerçekleşmektedir.
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Bu yöndeki gelişmeleri kanıtlayan bir başka gösterge olarak çalışılan saatlerdeki artış
hızı ele alınabilir. Çalışan kişi sayısındaki değişimle, çalışılan saatlerdeki değişim
karşılaştırıldığında, çalışılan saatteki artış hızı çalışan sayısındaki artış hızından çok daha
büyük gerçekleşmektedir. Yıllık ortalama istihdam artışı %2’ler düzeyinde kalırken, üretimde
çalışılan saatlerin artış hızı ortalama %4’ler düzeyinde gerçekleşmektedir. Bu durumun
imalat sanayinde birim üretim başına daha az sayıda işçinin daha uzun sürelerle
çalıştırılması sonucunda gerçekleşen bir üretim artışına yol açtığı tartışmasız ortaya
çıkmaktadır.
Ekonomideki önemli sorunların başında işsizliğin geldiği bir toplumsal yapıda,
“doğru” bir ekonomik politikanın, daha yüksek düzeyde bir üretimin daha fazla
istihdamla gerçekleştirilmesi anlayışına dayanması zorunludur. Bu anlayışın dışındaki her
türlü ekonomik değişim ve yapısal dönüşüm kaçınılmaz olarak gelir dağılımının bozulduğu ve
sömürü oranlarının arttığı bir sonucu doğuracaktır. Nitekim ülkemizde de olan budur.
İstihdam yapısı ile üretim arasındaki ilişki açısından ülkemizdeki toplumsal yapının
özelliklerine uymayan bir değişim süreci içinde bulunulduğu görülmektedir. Ülkemiz çok
değişik gelişmişlik düzeylerine sahip birçok bölgeden oluşmaktadır. Bu gelişmişlik düzeyi
kavramı ekonomik açıdan olduğu kadar toplumsal özellikler yönünden de farklılıklar ifade
etmektedir. Dolayısıyla ekonomik gelişmeyi yalnızca özel sermaye birikiminin dinamikleri
doğrultusunda sağlamayı öngören politikalar böyle bir toplumsal yapıda uygulanabilir
nitelikte politikalar değildir.
Geleneksel olarak kamu yatırımları, piyasa ekonomisinin ve özel girişimin kar amaçlı
eğilimlerinin yarattığı dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Aynı amacı sağlamaya
dönük olarak kamunun gelirin yeniden dağıtımını öngören sosyal politika yaklaşımları da
önem taşımaktadır. Bölgesel dengesizlikleri azaltabilecek kamu yatırımlarını ve sosyal
yapıdaki uçurumları düzenleyebilecek politika araçlarını kullanmadan böyle bir gelişme
sağlanamaz. Baskıcı ve örgütsüzlüğü genişletmeye dönük politikalarla belirli bir süre üretim
artışları sağlanabilir. Ancak bu yolla elde edilen her üretim artışı aslında daha sonrası için
yeni bir çatışma alanını ortaya çıkarmak anlamına gelecektir. Çünkü özel sermayenin kar
dürtüsü temelinde geliştirilen ve liberal ideolojinin sınırları içinde şekillenen bir kalkınma
programı, tüm dünyada yıllardır açıkça görüldüğü gibi, toplumsal dengesizlikleri ve
çatışmaları arttırmaktadır. Üstelik ülkemizde uygulanan bu iktisadi politika araçları yetersiz
de olsa bir gelir sağlayacak şekilde iş yaratamamakta, işsizliği azaltamamaktadır. Böylece
mutlak olarak yoksulluğun ve sefaletin arttığı bir ülkeyle karşı karşıya olduğumuz gerçeği
ortaya çıkmaktadır.
Genel olarak belirtilmelidir ki, sermayenin özgürce hareket edebildiği bir ortamda
emek hareketinin de uluslararası düzeyde tanımlanmış özgürlüklerini özgürce kullanabilmesi
gerekir. İşçi hareketinin ve sendikaların güçlü biçimde toplumsal yapıda yer alması
eşitsizlikleri azaltabilmek, barış içinde bir toplumun oluşmasını sağlamak ve kamuyu
gerçek işlevlerini yerine getirmeye zorlamak açısından kaçınılmazdır. Dolayısıyla içinde
bulunduğumuz dönemde ülkemizde demokratikleşmenin sağlanması amacı ile
ekonomik gelişmenin dengeli biçimde sürdürülmesi amacı iç içe geçmiş bir bütünlük
göstermektedir. Sendikal hareketin çalışanlar adına pazarlık yapma olanaklarının ve
toplumun güçsüz kesimlerini temsil etme hakkının tanınması aynı zamanda ülkemizin
“doğru” bir ekonomik politikaya yönelebilmesinin de ön koşulu durumuna gelmiştir.
4. Türkiye’de Enflasyon
129

Ülkemiz 2002 yılına kadar yıllık %50-%100 Aralığında değişen fiyat artış oranları ile
yaşamıştır. Özellikle son 5-6 yıllık dönemde ise bu oranlardan daha düşük fiyat artışlarının
gerçekleştiği görülmektedir. Bu duruma bakılarak enflasyonun düşürüldüğü veya denetim
altına alındığı görüşleri öne sürülmektedir.
Türkiye’nin 20. yüzyılın son çeyreğindeki en önemli ekonomik sorunu olarak görülen
enflasyonu düşürebilmek için özellikle 2001 krizi sonrasında ekonomi yönetimi yeniden
yapılandırılmış ve Merkez Bankası’nın işlevleri yeniden tanımlanmıştır. Uygulamaya konulan
sıkı para politikasının ve bütçe düzenlemeleri yoluyla bu politikayı destekleyen uygulamaların
gündeme getirilmesi fiyat artış oranlarında belirli bir gerileme doğurmuş bulunmaktadır.
Enflasyonu düşürmeye yönelik olarak uygulanan politikalar toplumun ücretle çalışan sabit
gelirli kesimlerine gerçek gelirlerde düşme ve yaşam standartlarının gerilemesi olarak
yansımaktadır. Buna karşılık kapitalist bir ekonomik bir ekonomi içinde enflasyonun düşük
tutulmasından beklenen asıl yarar işsizliğin azaltılmasıdır.
Türkiye’nin ekonomik gelişmesi bu açıdan değerlendirildiğinde enflasyonun düşürücü
politikaların istenilen sonuçları doğurabildiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Çünkü
Türkiye’de enflasyon bir ekonomiyi istikrara kavuşturabilecek düzeyde düşürülemediği gibi
göreli olarak yüksek düzeylerde bulunmaktadır. Başka bir deyişle diğer ülkelerle
karşılaştırıldığında Türkiye’nin enflasyon oranı, kendi içinde gerçekleşen düşüşe karşın en
yüksek değerler arasında yerini almaktadır. Öte yandan gerçekleşen düşüş, işsizlik oranlarında
bir azala da yaratmamıştır.
Kapitalist bir ekonomide enflasyon ancak talep düşürücü politikalarla düşebilmektedir.
Bu çerçevede fiyat artışlarını dizginleyebilmenin yolu toplam talebi düşürmekten
geçmektedir. Bu nedenle enflasyonun önlenmesine ilişkin bütün politikalar sıkı para politikası
ve kamu yatırımları ile bütçeden yapılan toplumsal harcamaların kısılması temeline
dayanmaktadır. Böylece bir yandan ücretliler için gelir düşürücü sonuçlar doğuran öte yandan
ise ülkedeki gelir dağılımını ücretli çalışanlar dışındaki kesimler lehine değiştiren bir süreç
yeniden işlemeye başlamaktadır.
Oysa enflasyonda gerçek ve sürekli bir düşüş ancak üretim arttırıcı politikalarla
mümkündür. Sanayi üretiminin ulusal gelir içinde payı anlamlı bir yükseliş göstermediği
koşullarda enflasyondaki gelişmeler de günün koşullarına bağlı olarak biçimlenmekte ve bir
süreklilik taşıyamamaktadır.
Enflasyon fiyat artışları dolayısıyla sabit gelirli ve ücretli çalışanların gelirlerini doğal
olarak azaltan, spekülatif kazançları ve mal üreten kesimlerin gelirlerini arttıran bir işleyişe
yol açmaktadır. Bu nedenle üretim artışını özel sektöre dayalı bir yaklaşımla gerçekleştirmeye
çalışan ülkelerde, enflasyon düşürücü politikalar, ister istemez yeniden aynı sonucu veren
uygulamalara yönelmeyi gerekli kılmaktadır.
Kesin olarak söylenebilecek olan şudur; kapitalist bir ekonominin enflasyonla
yaşaması, ne ölçüde ücretlinin satın alma gücünün erimesi anlamına geliyorsa, enflasyon
düşürücü politikalara yönelmesi de aynı ölçüde satın alma gücünü ve gerçek gelirleri
düşürücü bir anlam taşımaktadır.
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Genel olarak ülkelerin gelişmişlik düzeyi azaldıkça enflasyon oranının arttığı,
gelişmişlik oranı arttıkça enflasyon oranının azaldığı tartışma götürmez bir gerçektir.
Gelişmiş ve sanayileşmiş ülke olarak görülen kapitalist merkez ülkelerde ortalama enflasyon
oranının gelişmekte olan kapitalist ülkeler için söz konusu olan ortalama enflasyon oranından
çok daha az olduğu gözlenmektedir.
Saniyeleşmiş ülkelerde enflasyon 2000’li yıllarda diğer yıllara oranla bir artış eğilimi
göstermemiştir. Örneğin ABD’de 1989–1998 yılları ortalaması olarak fiyat artışları %3.3
iken, 2002–2006 yılları değeri %2.6’dır. Kürsel krizin yaşandığı 2008-2009 yıllarında
enflasyonda düşük düzeyler devam etmiş ancak kriz sonrasına önemli bir fiyat artış stoku
devredilmiştir. Bu durum krizi aşabilmek için özel sektörü yaşatabilmek amacıyla devlet
fonlarından desteklenen yayılmacı parasal politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkmış
bulunmaktadır. Aynı eğilim Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada için de
geçerlidir.
Gelişmekte olan ülkelerde ise 2000’li yıllar enflasyonda keskin düşüşlerin yaşandığı
yıllar olarak dikkat çekmektedir. Örneğin, 1989–1998 yılları ortalaması olarak Brezilya’da
%456, Rusya’da %85, Polonya’da %70 ve Türkiye’de %76 fiyat artışı gerçekleşmiştir. Aynı
ülkeler için 2002–2006 yılları ortalama değeri sırasıyla 8.2, 10.6, 1.9 ve 18.6’dır. küresel
krizle birlikte benzer eğilim süreklilik kazanmıştır. Ancak 2010 yılında yaşanan gelişmeler
tüm ülkelere enflasyon artışına karşı talep daraltıcı politikalara yöneltmiş bulunmaktadır. Bu
durum tüm ülkelerde toplumsal huzursuzlukların baş göstermesinin temel nedenini
oluşturmaktadır.
Enflasyon konusundaki en dikkat çekici sonuç fiyat artış oranlarındaki hızlı düşüşe
karşın Türkiye’nin günümüz dünyasında en yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerden biri
olduğu gerçeğidir. Ülkemizde enflasyonun yıllık %70-80’lerde seyrettiği dönemlerde örneğin
Brezilya ve Rusya’da daha yüksek fiyat artış oranları söz konusudur. Oysa günümüzde somut
oranlar üzerine yapılan karşılaştırmalar Türkiye’deki enflasyon değerlerinin yüksek
enflasyonlu ülkelerle benzer düzeyde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bunun anlamı
Türkiye’nin günümüzde de dünyanın en yüksek enflasyonlu ülkeleri arasında yer aldığıdır.
Arjantin, Rusya Polonya ve Meksika gibi ülkeler enflasyonu gerçekten düşürebilmişlerdir.
Oysa ülkemizde aynı iddia ile yola çıkılmış olmasına karşın, enflasyon oranının bir kapitalist
ekonominin ılımlı fiyat artışı olarak görülebilecek değerlerin üzerinde seyrettiği
anlaşılmaktadır.
Burada önemli bir sorun Türkiye’deki enflasyon ölçümlerine ilişkindir. Özellikle son
4-5 yıllık süreç verilere güvenin giderek kaybolduğu bir durumu ortaya çıkarmıştır. Baz yılı
değişiklikleri ile birlikte yapılması gereken ürün bileşimi değerlendirmeleri, her yıl bağımsız
olarak yapılmaya başlanmıştır. Enflasyon ölçümlerinde başlangıçtan bu yana var olan seçilen
maddelerin enflasyonu yansıtmak açısından yeterli olup olmadığı tartışması bu uygulamayla
daha da geçerli hale gelmiştir. Ülkemizde ücretlilerin enflasyonunu ölçen bir çalışma
yapılmamaktadır. İTO’nun İstanbul için gerçekleştirdiği endeksler ile bazı sendikaların
mutfak harcamaları üzerinden açlık ve yoksulluk sınırını belirlemeye dönük çalışmaları bu
gereksinimi karşılamaktan uzaktır. Dolayısıyla Türkiye’de fiyat hareketlerinin ülke genelinde
izlemeye uygun tek araştırma niteliğindeki TÜİK endekslerinin güvenilirliği çok büyük önem
taşımaktadır.
Son yıllarda gerek teknik yapıdaki gerekse politik amaçlara bağlı uygulamaların
yaratığı soru işaretleri enflasyon verilerine olan güveni büyük ölçüde sarsmıştır. Genel olarak
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endekslerdeki düşüş ya da yükselişlerin nedenleri üzerinde mantıklı açıklamalar
yapılamamaktadır. Yıl içinde özellikle altıncı ve on ikinci aylarda ortaya çıkan altı aylık artış
oranları kamu toplu iş sözleşmelerinde öngörülen ücret zamlarının düzeyinde belirlenmeye
başlamıştır. Bu durumun enflasyon farkı ödenmemesi amacıyla enflasyon endekslerinde
ayarlamalar yapıldığı yönünde kuşkuları beslemesi kaçınılmazdır. Benzer şekilde akaryakıt,
elektrik ya da doğalgaz gibi ürünlere yapılan ve zaman zaman yüksek oranlara ulaşan
zamların tüketici fiyatları üzerindeki etkisinin nasıl ortaya çıktığı konusunda da endekslerden
akla uygun sonuçlar üretebilmek mümkün görünmemektedir.
Bütün bu olgular Türkiye’deki enflasyon ölçümünün siyasal iktidarın denetimindeki
bir organa bırakılmasındaki sakıncaları ortaya koymaktadır. Belirtilen olumsuzlukların
hiçbirisi olmasa bile TÜİK’in yapısından gelen nedenlerle bu kuşkular varlığını sürdürecektir.
Bu nedenle ülkemizde sendikaların kamu kurumlarıyla birlikte ya da bağımsız olarak
enflasyon ölçümü yapabilecek yeni bir yapılanmayı gündeme almaları kaçınılmaz
görünmektedir. Bu çalışma aynı zamanda tüketici fiyatları yanında ücret mallarının fiyatlarını
da izleyen yeni endeks türlerini de içermelidir. Çünkü toplu iş sözleşmelerinin büyük
çoğunluğunda belirlenen enflasyon oranları ücret zamları için esas alınmakta, özellikle ikinci
yıl ve sonrası için ücret zamları enflasyon oranı olarak öngörülmektedir. Bu anlamda
güvenilir biçimde belirlenecek enflasyon oranlarının teknik bir anlamı olmaktan çok daha
fazla toplumsal ve ekonomik bir önemi vardır.
Otuz yıla yakın bir süre yüksek enflasyonla çalışanlardan sermayeye ve devlete
kaynak transferi yaratan ekonomik model enflasyonu düşürme politikalarını zamana yayarak
aynı uygulamayı sürdürmektedir. Üstelik son dönemde yıllık fiyat artışlarının yaklaşık %10
düzeyinde kaldığı ve tüketici fiyatlarında daha düşük bir dengenin sağlanamadığı
görülmektedir. Enflasyonu düşürdüğü iddiası ile övünen Türkiye ekonomisi dünyada en
yüksek oranlı enflasyona sahip ülkelerden biri olmayı da sürdürmektedir.
Yıl Ortalaması Tüketici Enflasyonu Oranları
(%)
1989-98

2002-06

ABD

3,3

2,6

Japonya

1,5

-0,3

Almanya

2,5

1,6

Fransa

2,2

2

İngiltere

3,7

1,7

İtalya

4,5

2,4

Kanada

2,5

2,2

Brezilya

456,2

8,2

Rusya

85,7

11,7

Hindistan

9,7

4,4

Çin

9,4

1,5

Kore

7,1

1,5

Polonya

70,4

1,9

Meksika

20,4

4,4

Türkiye

76,2

18,6

2007
4,1
0,6
3,1
1,6
2,0
2,8
2,4
4,5
11,9
5,5
6,6
3,6

2008
0,6
0,4
1,1
3,1
3,9
2,3
1,9
5,9
13,3
9,7
2,5
4,1

2009
1,93
-1,7
0,1
0,1
2
0,1
0,8
4,3
8,8
14,9
0,6
2,8

2010
0,5
-1,12
1,3
1,6
2,6
1,7
2,0
5,1
7,5
8,6
3,5
3,0

8,3
8,8

10,0
10,5

6,5
6,2

7,6
8,6
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Kaynak: IMF, Dünya Bankası, TÜİK

Sonuç olarak; ülkemizde kayıt dışının yaygınlığı, toplu sözleşme ve endüstri ilişkileri
alanının dar tutulması, sendika üyeliğinin olağanüstü zorlaştırılması gibi “yapısal” özellikler,
enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bozulan gelir dağılımının, enflasyonun düşme
eğilimine girdiği yıllarda daha da bozulduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye günümüzdeki
görünümüyle sendikaları ve işçi hareketini denetim altında tutarak, sendikal özgürlükleri ve
toplu sözleşme hakkını kullanılamaz duruma getirerek, grev yasak ve ertelemelerine süreklilik
kazandırarak, toplu sözleşme kapsamının olağanüstü daralmasına yol açarak dünyada
uygulanan en katı ve ücretlilerin en çok zarar gördüğü bir ekonomik yapıyı kurumsallaştırmış
bulunmaktadır.
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4.TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ
OLAYLAR :
2007 - 2011

.:: OCAK 2007 ::
1 Ocak:
-TİM verilerine göre Türkiye'nin 2006 yılı ihracatı 85 milyar 761 milyon 134 bin dolar oldu.
-Romanya ve Bulgaristan'nın resmen üye olmasıyla AB'nin üye sayısı 27'ye yükseldi.
4 Ocak:
-TÜİK'e göre, enflasyon, 2006 yılında ÜFE bazında yüzde 11,58, TÜFE bazında yüzde 9,65
olarak gerçekleşti. 2006 yılı enflasyon hedefi yüzde 5 idi.
5 Ocak:
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-Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik
kazalarında 61 kişi öldü, 476 kişi yaralandı.
-Petrol fiyatları varil başına 55 dolar ile yılın en düşük seviyesine indi.
-Bulgaristan'ın AB yasalarına göre sınır kapılarında transit vize verme işlemini 1 Ocak 2007
tarihinden itibaren Türkiye'ye Bulgaristan'a nota verdi.
9 Ocak:
-KKTC'de Lefkoşa ile Rum bölgesini ayıran Lokmacı Kapısı'ndaki üstgeçit kaldırıldı.
15 Ocak:
-TÜİK,işsizlik oranının yüzde 9,3'e gerilediğini açıkladı.
17 Ocak:
-AB'de 2006 yılı enflasyonu, önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 2,1 düzeyinde gerçekleşti.
18 Ocak:
-Petrol fiyatları, 25 Mayıs 2005'ten sonra ilk kez, varil başına 50 doların altına indi.
19 Ocak:
-Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Hrant Dink, İstanbul'da gazete binasının
önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
22 Ocak:
-Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Tüm Emekliler Sendikası'nın kapatılmasına karar verdi.
-Merkezi yönetimin borç stoku, 2006'da yüzde 4 artışla 344,8 milyar YTL olarak açıklandı.
29 Ocak:
-Ankara 10. İdare Mahkemesi köprü ve otoyol araç geçiş ücretlerinin artırılmasına ilişkin
kararının iptali istemiyle açtığı davada, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
.:: ŞUBAT 2007 ::
1 Şubat:
- ortaöğretimde 5'lik not sistemi kaldırılarak 100'lük sisteme geçildi.
2 Şubat:
-Türkiye'nin, 2000 yılında oluşturulan Ulusal Deprem Konseyi, ''uygulama alanı kalmadığı
gerekçesiyle'' lağvedildi.
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-TÜİK, bu yılın Ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1,0 arttığını, ÜFE'nin ise yüzde 0,05 azaldığını
açıkladı. Ocak itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 9,93, ÜFE'de yüzde 9,37 oldu.
5 Şubat:
-Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, geçen yıl dünyadaki kayıtlı işsiz sayısı
3,4 milyon artarak 195.2 milyona ulaştı.
7 Şubat:
-Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Yalova'da yaptırdığı bazı binalar 17 Ağustos Marmara Depreminde
yıkılan müteahhit Veli Göçer'in 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onadı.
-Anayasa Mahkemesi, yeni kurulan 15 üniversiteye kurucu rektör atanmasına ilişkin 5573
sayılı Kanun'u iptal ederek, yürürlüğünü durdurdu.
8 Şubat:
-Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), PETKİM'in sermayesindeki yüzde 51 oranındaki kamu
hissesinin, 'blok satış'' yoluyla özelleştirilmesine karar verdi.
-2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 3 milyar 994 milyon 664 YTL açık verdi, bütçedeki faiz
dışı fazla tutarı da 41,9 milyar YTL'ye ulaştı.
12 Şubat:
-Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Yavuz Sabuncu vefat etti.
13 Şubat:
-TBMM Genel Kurulunda, Türkçenin bozulma ve yabancılaşmasına ilişkin meclis
araştırması açılması kabul edildi.
14 Şubat:
-Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izlemeye
ilişkin düzenlemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
-Türkiye'nin cari işlemler açığı, 2006 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 37,2 artışla 31 milyar
316 milyon dolara ulaştı.
15 Şubat:
-Yabancı doktorların Türkiye'de çalışmasına imkan tanıyan tasarı TBMM Genel Kurulunda
kabul
edildi.
-Türkiye ile İsrail Rus ve Kazak petrolü ile doğal gazını, Türkiye üzerinden İsrail'e oradan da
dünya pazarlarına taşıyacak proje için mutabakat anlaşması imzaladı.
17 Şubat:
-Sigaradan alınan maktu özel tüketim vergisi yüzde 16,67 oranında artırıldı.
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22 Şubat:
-İddaa oyununun kesintiye uğramadan devam etmesine olanak sağlayan, yasa tasarısı TBMM
Genel Kurulunda kabul edildi.
23 Şubat:
-İlköğretim başarı puanı, 2007'den itibaren Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sınavı (OKS) sonuçlarını etkileyecek.
26 Şubat:
-AB, elektriğin de enerji ürünleri kapsamında Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) tabi tutulmasını
istedi.
.:: MART 2007 ::
1 Mart:
-TBMM Genel Kurulunda, çalışanlar için de vergi iadesi uygulamasına son veren ve yerine
asgari geçim indirimini getiren kanun tasarısı kabul edildi. Uygulama 1 Ocak 2008'den
itibaren elde edilen gelirler için geçerli olacak.
6 Mart:
-Türkiye'de işsizlik oranı 2006 yılında yüzde 9,9 olarak açıklandı.
-Konut finansmanı kuruluşlarına yeni kaynak sağlama olanağı getiren konut finansman
sistemine (Mortgage) ilişkin yasa Resmi Gazetede yayımlandı.
7 Mart:
-TBMM Adalet Komisyonu, Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin genel kurullarınca
seçilmesini öngören kanun tasarısını benimsedi.
-TBMM Genel Kurulunda, emniyet teşkilatına 20 bin polis kadrosu tahsis edilmesine ilişkin
tasarı kabul edildi.

9 Mart:
-IMF ile İstanbul ve Ankara'da yürütülen bir dizi temas sonrası tamamlandı.
-Merkez Bankası, 2006 yılının Ocak ayında 2 milyar 240 milyon dolar olan cari açığın, bu yıl
aynı ayda yüzde 0,4 artışla 2 milyar 248 milyon dolar olduğunu açıkladı.
19 Mart:
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-OECD Mali Eylem Grubu FATF'in üçüncü tur ülke değerlendirmesinde, kara para
konusunda Türkiye'de mevzuat açısından mesafe katedildiği, ancak Türkiye'de bu konuda hiç
mahkumiyet olmadığına işaret edildi.
20 Mart:
-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eski İETT Levent Garajını satışa çıkardı.
22 Mart:
-İş adamı Kadir Has, İstanbul'da yaşamını yitirdi.
-Dünya Sağlık Örgütü, temiz ve hijyenik su yokluğundan dünyada yılda 1.6 milyondan fazla
insanın öldüğünü bildirdi.
24 Mart:
-Asya ile Avrupa'yı denizin altından birleştirecek MARMARAY Projesi çerçevesinde,
İstanbul Boğazı'na yerleştirilecek 11 tüp tünelin ilkinin deniz dibine batırılması işlemi
başlatıldı.
28 Mart:
-TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Sezer'in iade ettiği Gelir Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa kabul edildi.
30 Mart:
-Türkiye, BM'de bugün imzaya açılan Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi
imzalayan ülkelerden biri oldu.
-BM İnsan Hakları Konseyi, İslam dinine hakaretin tüm dünyada yasaklanması çağrısında
bulunulan bir kararı kabul etti.
.:: NİSAN 2007 ::
3 Nisan:
-Mart ayındaki TÜFE artışı 0,92, ÜFE ise 0,97 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon TÜFE'de
yüzde 10,86, ÜFE'de ise yüzde 10,92 olarak gerçekleşti.
4 Nisan:
-Çalışanlar için vergi iadesi uygulaması yerine ''asgari geçim indirimi'' getiren Gelir Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.
-KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, konfederasyona bağlı 6 sendikanın genel
başkanı ile 4 yöneticisi, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefetten 1
yıl 3'er ay hapis ve 407'şer YTL adli para cezasına çarptırıldı.
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-TBMM Genel Kurulunda, geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin kanun tasarısı kabul
edildi.
11 Nisan:
-Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kuruluna yabancı gerçek kişinin Türkiye'de edinebileceği
taşınmazların belirtilen koşullarda yüz ölçümü miktarını 30 hektara kadar artırmaya yetki
veren yasa hükmünü iptal etti.
20 Nisan:
-6 otoyol ve 2 boğaz köprüsünün özelleştirme programına alınmasına ilişkin ÖYK kararı,
Resmi Gazete'de yayımlandı.
24 Nisan:
-TBMM Genel Kurulunda erkeklere de hemşire olma imkanı sağlayan kanun teklifi kabul
edildi.
25 Nisan:
-TBMM Genel Kurulunda, erkeklere de hemşire olma imkanı tanıyan kanun teklifi kabul
edildi.
.:: MAYIS 2007 ::
1 Mayıs:
-İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarına polis müdahale etti, 695 kişi gözaltına alındı.
3 Mayıs:
-Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı seçiminin
durdurulmasına'' ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

ilk

turunun

''yürürlüğünün

-Cumhurbaşkanı Sezer, 11. cumhurbaşkanının seçilememesi halinde 16 Mayıs'tan sonra da
görevine devam edeceğini söyledi.
-TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili seçiminin 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılması
benimsendi.
-TÜİK verilerine göre, Nisan ayında TÜFE yüzde 1,21 , ÜFE yüzde 0,80 arttı. Nisan
itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 10,72 , ÜFE'de yüzde 9,68 oldu.

5 Mayıs:
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-Doğru Yol Partisi (DYP) ve Anavatan Partisi'nin ''Demokrat Parti'' adı altında birleşmesine
ilişkin protokol, genel başkanlar Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu tarafından imzalandı.
-Manisa, Çanakkale ve Mersin'de, çeşitli sivil toplum örgütlerince ''Cumhuriyete Sahip
Çıkalım'' mitingi düzenlendi.
-Bakanlar Kurulu, paradaki ''Yeni'' ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren kaldırılmasının
ve yeniden ''Türk Lirası''na dönülmesini kararlaştırdı.
8 Mayıs:
-Bolu Dağı tünelinde, Ankara-İstanbul istikameti de düzenlenen törenle açıldı.
-Nükleer güç santrallerinin kurulmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul
edildi.
9 Mayıs:
-TBMM Genel Kurulunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun'un
uygulanmasını 1 Ocak 2008'e erteleyen kanun kabul edildi.
13 Mayıs:
-Çeşitli sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle düzenlenen ''Cumhuriyet Mitingi'' İzmir'de
yapıldı.
18 Mayıs:
-Cumhurbaşkanı Sezer, sağlık kurulu raporu yerine tek hekimin imzasıyla ilaç almayı
kolaylaştıran ve sağlık raporlarında resmi-özel ayrımını kaldıran kanunu onayladı.
22 Mayıs:
-TBMM Genel Kurulunda, Konut Edindirme Yardımı (KEY) kesintilerinin hak sahiplerine
ödenmesine ilişkin yasa tasarısı kabul edildi.
27 Mayıs:
-DYP'nin olağanüstü kongresinde partinin adı Demokrat Parti (DP) olarak değiştirildi.
-Fatih Akın'ın ''Yaşamın Kıyısında'' filmi, 60. Cannes Film Festivalinde en iyi senaryo
ödülünü aldı.
31 Mayıs:
-Cumhurbaşkanı Sezer, işçi sendikası ve konfederasyonlarının zorunlu organlarına
seçilebilmek için en az 10 yıl çalışma şartını kaldıran kanunları onayladı.
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.:: HAZİRAN 2007 ::
4 Haziran:
-TÜİK, bu yılın Mayıs ayında TÜFE'nin yüzde 0,50 , ÜFE'nin yüzde 0,39 arttığını açıkladı.
Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 9,23 , ÜFE'de yüzde 7,14 oldu.
9 Haziran:
-Bu yıl uluslararası statüye kavuşan Adana 14. Altın Koza Film Festivali'nde ''En İyi Film
Ödülü'' Sırrı Süreyya Önder ve Muharrem Gülmez'in yönettiği ''Beynelmilel'' filmine verildi.
12 Haziran:
-NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Ankara'daki temasları sırasında, ''Müttefikler,
NATO'nun terörist örgüt olarak nitelendirdiği PKK'ya destek vermiyor'' dedi.

13 Haziran:
-Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kolluk kuvvetlerine, suçun önlenmesine ilişkin yeni
yetkiler veren ''Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u
onayladı.
-Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, 2006'da uluslararası doğrudan yatırımlarda Türkiye,
20,2 milyar dolarlık pay aldı.
14 Haziran:
Ankara, İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlerin içme suyu barajlarındaki kapasite yaklaşık 5'te
1 düzeyine kadar düştü.
15 Haziran:
- Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan üniversite hastaneleri, aralarında
SSK'lıların da bulunduğu tüm hastaları sevksiz kabul etmeye başladı.
19 Haziran:
-OYAK ve Hollanda merkezli ING Grubu, OYAKBANK'ın satışı konusunda anlaştı.
21 Haziran:
-Türkiye'nin ilk ''ot borsası'' Sivas'ta açıldı.
.:: TEMMUZ 2007 ::
3 Temmuz:
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-TÜİK, bu yılın Haziran ayında TÜFE'nin yüzde 0,24 , ÜFE'nin yüzde 0,11 azaldığını
açıkladı. Yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 8,60 , ÜFE'de yüzde 2,89 oldu.

6 Temmuz:
-Uluslararası piyasalarda petrolün varil fiyatı 75 dolarla en yüksek düzeye çıktı.
13 Temmuz:
-Petrolün varil fiyatı 77 doların üzerine çıktı.
14 Temmuz:
-İran, doğalgaz ihtiyacının yarısını karşılayacak büyüklükte 3 doğalgaz sahasını Türkiye'ye
vermeyi kabul etti.
16 Temmuz:
-OKS'de diploma notunun yanlış hesaplanması nedeniyle mağdur olan öğrenci sayısının 475
olduğu bildirildi.
17 Temmuz:
-Türkiye Finans Katılım Bankasının yüzde 60'ının, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren The
National Commercial Bank'a (NCB) satışı konusunda anlaşmaya varıldı.
18 Temmuz:
- AİHM, memurların barışçıl eylem yapabileceğine karar verdi.
22 Temmuz:
-23. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapıldı. AK Parti 341, CHP 112, MHP 71 ve
bağımsızlar 26 milletvekilliği kazandı.
23 Temmuz:
-1,24 YTL'ye kadar düşen dolar 6 yıl geriye gitti.
25 Temmuz:
-Türkiye, BM Genel Kurulu başkan yardımcılığına seçildi.
30 Temmuz:
-Telekomünikasyon Kurulu, şehir içi telefon işletmeciliğinin özel sektöre açılmasını öngören
karar aldı.
.:: AĞUSTOS 2007 ::
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2 Ağustos:
-İçki ve sigarada ''Bandrollü Ürün İzleme Sistemi'' ile tütün mamullerinde yeni bandrollerle
üretime başlandı.

3 Ağustos:
-TÜİK, bu yılın Temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 0,73 gerilediğini, ÜFE'nin yüzde 0,06
arttığını açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 6,90 gerileyerek 1970 yılından bu yana en düşük
düzeyde gerçekleşti.
20 Ağustos:
-TBMM Genel Kurulu'nda 11. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, hiçbir aday Anayasada
öngörülen üçte iki çoğunluğa (367) ulaşamadı. CHP'li milletvekilleri ilk tur oylamada Genel
Kurul'a girmedi.
24 Ağustos:
-TBMM Genel Kurulunda, 11. Cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylamasının ikinci turunda da
adaylar seçilmek için gerekli 367 oya ulaşamadı.
28 Ağustos:
-AK Parti Kayseri Milletvekili, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül,
Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Gül, oylamaya katılan 448
milletvekilinden 339'unun oyunu aldı.
.:: EYLÜL 2007 ::
3 Eylül:
-TÜİK, bu yılın Ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 0,02 , ÜFE'nin yüzde 0,85 arttığını açıkladı.
Ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,39 , ÜFE'de yüzde 3,72 oldu.
4 Eylül:
-TBMM'de 16 ihtisas komisyonunda yapılan seçimlerde, bir kadın milletvekili komisyon
başkanlığına, 12 kadın milletvekili ise komisyon divanına seçildi.
12 Eylül:
-DİSK, KESK, TTB, TÜRMOB, TDB, TEB ve TMMOB ile 10 akademisyenden oluşan
uzmanlar kurulunca ''Özgür ve demokratik bir Türkiye yolunda yeni bir anayasa'' tartışması
başlatılması doğrultusunda bir kampanya başlattı.
14 Eylül:
-Petrolün varil fiyatı, 80,2 dolar ile tarihi zirveye çıktı.
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28 Eylül:
-Türkiye'nin IMF'ye olan borcu, Ağustos sonu itibariyle 7 milyar 777 milyon dolar olarak
hesaplandı.

.:: EKİM 2007 ::
3 Ekim:
-TÜİK, bu yılın Eylül ayında TÜFE'nin yüzde 1,03, ÜFE'nin yüzde 1,02 arttığını açıkladı.
Yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,12 , ÜFE'de yüzde 5,02 oldu.
11 Ekim:
-AİHM, bir grup Batı Trakyalı Türk gencinin açtığı davada, ''örgütlenme ve dernek kurma
hakkıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesini ihlal ettiği'' hükmüne
vardığı Yunanistan'ı mahkum etti.
17 Ekim:
-Avrupa Konseyi, Abdullah Oğuz'un yönettiği, Zülfü Livaneli'nin romanından uyarlanan
''Mutluluk'' filmini insan hakları ödülüne layık gördü.
18 Ekim:
-2008 yılı büyüme hedefi yüzde 5,5 , TÜFE bazında enflasyon hedefi yüzde 4, ihracat hedefi
117 milyar dolar, kişi başına gelir hedefi ise 7 bin dolar olarak belirlendi.
21 Ekim:
-Cumhurbaşkanının 5 yıllığına halk tarafından seçilmesini, milletvekili genel seçiminin 4
yılda bir yapılmasını ve TBMM'nin seçimler dahil toplantı yeter sayısının 184 olmasını
öngören anayasa değişikliği, gerçekleştirilen halk oylamasında yüzde 68,95 oranındaki ''evet''
oyuyla kabul edildi.
22 Ekim:
-Anayasa
Mahkemesi
Başkanlığı'na
Başkanvekili
Haşim
Kılıç
seçildi.
-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2000 yılından önce emekli olanların, aylıklarını kestirip kısa
süre çalıştıktan sonra yüksek emekli maaşı alabilmek için yeniden emekli olmalarını
engelleyen kanunu onayladı.
29 Ekim:
-Petrolün varil fiyatı 93 doları aştı.
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.:: KASIM 2007 ::
2 Kasım:
-TÜİK, bu yılın Ekim ayında TÜFE'nin yüzde 1,81 arttığını, ÜFE'nin yüzde 0,13 gerilediğini
açıkladı. Yıllık enflasyon oranı ise 8,4 olarak gerçekleşti
-Akaryakıt ürünleri ve tütün mamullerinde ÖTV, değişen oranlarda artırıldı.

9 Kasım:
-Rekabet Kurulu, PETKİM'in özelleştirilmesinde ikinci en yüksek teklifi veren Socar-TurcasInjaz ortak girişim grubunun teklifini onayladı.
-BM Genel Kurulu, 15 Eylül'ü ''Uluslararası Demokrasi Günü'' ilan etti.
10 Kasım:
- Atatürk, ölümünün 69. yılında törenlerle anıldı; Anıtkabir'i 546 bin 620 kişi ziyaret etti.
15 Kasım:
-Türkiye'de Ağustos 2007 dönemi itibarıyla işsizlik oranı, yüzde 9,2 olarak hesaplandı.
16 Kasım:
-Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü İhya Balak, makamında silahla vurularak öldürüldü.
22 Kasım:
-222 milyar 553 milyon 600 bin YTL büyüklüğe sahip 2008 yılı Merkezi Yönetim bütçesi,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
27 Kasım:
-Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, 96 doların altına indi.
29 Kasım:
-Türk Telekom'da 16 Ekim'de başlayan grev, uzlaşmayla sona erdi.

.:: ARALIK 2007 ::
1 Aralık:
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-TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek için verilen yetki
çerçevesinde ilk operasyonu gerçekleştirdi.

10 Aralık:
-Cumhurbaşkanı Gül, Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in görev süresinin dolmasıyla boşalan YÖK
üyeliği ve YÖK Başkanlığı'na Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ı seçti.
13 Aralık:
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Yasası'nın yürürlük tarihinin 1 Haziran 2008 tarihine erteleneceğini bildirdi.
17 Aralık:
-TMSF, bu yılın 8. ödemesi olarak Hazine'ye 100 milyon dolar aktardı. Böylece 2007 yılına
ilişkin ödeme miktarı 1 milyar 350 milyon dolara ulaştı.
18 Aralık:
-Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 2008 yılı Para ve Kur Politikasını açıkladı. 2010
yılı enflasyon hedefi, 2008 ve 2009'da olduğu gibi yüzde 4 olarak belirlendi.
-Milli Eğitim Bakanlığınca 10 bin 40 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.
21 Aralık:
- Ülker Şirketler topluluğunun, Belçikalı çikolata şirketi Godiva'yı 850 milyon dolara satın
aldığı açıklandı.
24 Aralık:
-Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarında 44 kişi yaşamını yitirirken, 127 kişi
yaralandı.
25 Aralık:
-İMKB'nin 22 yılı geride bıraktı. Borsada ilk işlemin yapıldığı 1986 yılında 0,01 milyon YTL
olan yıllık işlem hacminin, 19 Aralık 2007 itibariyle 382 milyar 984 milyon YTL'ye ulaştığı
açıklandı.
27 Aralık:
-Asgari Ücret 2008 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 oranında artırıldı.
Böylece asgari ücret 2008 yılının ilk 6 ayında net 435 YTL, Temmuz'dan itibaren ise net 457
YTL olarak uygulanacak.
30 Aralık:
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-Elektrik tarifelerine, yılbaşından geçerli konut aboneleri için yüzde 15, sanayi aboneleri için
yüzde 10 oranında artış yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede
yayımlandı.
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Türkiye'de 2008 yılı
3 Ocak
------TÜİK verilerine göre enflasyon 2008 Ocak ayında aylık 0,80, 6 aylık 5,96, yıllık ise 8,17
olarak gerçekleşti.
- Diyarbakır'da askeri servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 6'sı öğrenci 7
kişi öldü, 68 kişi yaralandı.
18 Ocak
------- Cumhurbaşkanı Gül, sigara içme yasağının kapsamını genişleten 5227 sayılı Kanunu
onayladı.
- Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki
kamplarına yönelik son harekatta yaklaşık 60 hedefin vurulduğu bildirildi.
22 Ocak
------- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saz köyü, kuş gribi tespit edilmesinin ardından
karantinaya alındı.

26 Ocak
------- Ümraniye'de ele geçirilen patlayıcılarla ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye sevk
edilen emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Kurmay Albay Mehmet Fikri Karadağ,
''Susurluk Davası'' hükümlüsü Sami Hoştan, avukat Kemal Kerinçsiz, Türk Ortodoks
Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol, Hüseyin Görüm, Hüseyin Gazi
Oğuz ve Oğuz Alparslan Abdülkadir tutuklandı.
31 Ocak
------- İstanbul Zeytinburnu'ndaki iş merkezinde maytap üreten bir atölyede meydana gelen
patlamada 20 kişi öldü, 116 kişi yaralandı.
7 Şubat
- RTÜK, ATV-Sabah ticari iktisadi bütünlüğünün, Çalık Grubu şirketlerinden Turkuaz Radyo
Televizyon'a satışını onayladı.
9 Şubat
------- Ankara'da, 76 sivil toplum örgütünce ''Bağımsızlık ve Laiklik Mitingi'' yapıldı.
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17 Şubat
-------- DİSK'in 13. Olağan genel kurulunda Süleyman Çelebi yeniden genel başkanlığa seçildi.
23 Şubat
-------- Yükseköğretimde başörtüsünü serbest bırakan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair5735 Sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
27 Şubat
-------- DİSK, Tuzla tersaneler bölgesinde meydana gelen iş kazalarını protesto amacıyla 24 saat
nöbet eylemi başlattı.
28 Şubat
- Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İzmir Limanı'nın 49 yıllığına işletme hakkının devri
yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi ve ihaleyi sonuçlandıran Özelleştirme Yüksek Kurulu
kararının yürütmesini durdurdu.
- DİSK'in tersaneler bölgesinde başlattığı nöbet eylemi, sendikacıların Gemi İnşa Sanayicileri
Birliği yöneticileriyle ile görüşerek taleplerini iletmelerinin ardından sona erdi.
29 Şubat
-------''Ergenekon soruşturması'' kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi
İlhan Selçuk serbest bırakıldı.
8 Mart
------ Eski TİP milletvekili ve Ankara Üniversitesi SBF eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sadun Aren
vefat etti.
12 Mart
------- Anayasa Mahkemesi, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun, ''yabancı
yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk
vatandaşlarının edinimine açık bölgelerde mülkiyet edinmelerine'' olanak sağlayan hükmünü
iptal etti.
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- Video paylaşım sitesi www.youtube.com internet sitesine erişim, Atatürk'e hakaret içeren
görüntüler nedeniyle Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla durduruldu.
14 Mart
------- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı bazı sendika ve sivil
toplum örgütlerince iki saatlik ''Çalışmama Hakkını Kullanma'' eylemi yapıldı.

24 Mart
------- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Doğu Perinçek, Ferit İlsever, Serhan
Bolluk ve Adnan Akfırat tutuklandı, Kemal Alemdaroğlu ise serbest bırakıldı.

1 Nisan
------- Maddi hasarlı trafik kazalarında sürücülerin, polis beklemeden tespit tutanağı tutması ve
kaza yapan araçları fotoğraflamasını öngören yeni uygulama yürürlüğe girdi.
2 Nisan
------- Anayasa Mahkemesi, kapatma davasıyla ilgili iddianameyi Adalet ve Kalkınma
Partisi(AKP)'ye gönderdi.
3 Nisan
------- Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kapatılan RP'nin son genel başkanı Necmettin Erbakan'ın ''Kayıp
trilyon'' davasında ''özel belgede sahtecilik'' suçundan 2 yıl 4 ay hapse mahkum eden ve bu
cezanın evde infazına ilişkin Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onadı.

5 Nisan
------- Emekliler ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ile BAĞ-KUR'luların muayene ve
tedavide sağlık karnesi yerine T.C kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanlarını göstermelerini
yeterli sayacak yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi.
8 Nisan
------- Türk-İş, DİSK ve KESK, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama kararı aldı.
12 Nisan
-------- İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Köyü yakınlarındaki
ormanlık alanda ölü bulundu. Zanlı Murat K, Bacca'yı tecavüz ettikten sonra boğarak
öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.
- Çeşitli sivil toplum örgütlerince Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda ''Ulusal Egemenlik
Buluşması'' adı altında miting yapıldı.
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- Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi
öldü, 35 kişi yaralandı.
16 Nisan
-------- Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde, örgütüne karşı sürdürülen operasyonda 1 güvenlik
görevlisi şehit oldu.
17 Nisan
-------- İstanbul Valisi Muammer Güler, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmak istenmesi konusunda, bu
meydanın kentteki toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak alanlar arasında sayılmadığını
bildirdi.
20 Nisan
-------- Dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Gazanfer Bilge, İstanbul'da yaşamını yitirdi.
21 Nisan
-------- Bakanlar Kurulu'nda, 1 Mayıs'ın ''Emek ve Dayanışma Günü'' olarak kutlanmasına ilişkin
karar alındı.
22 Haziran
---------- DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 1 Mayıs kutlamalarını, diğer konfederasyon, kitle ve
meslek örgütleriyle açıkladıkları gibi Taksim'de gerçekleştireceklerini bildirdi.
- Danıştay İdari İşler Kurulu, Mehmet Ağar'ın ''Susurluk Davası'' kapsamında Emniyet Genel
Müdürü olduğu dönemle ilgili ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçundan yargılanması
yönündeki Danıştay 1. Dairesi'nin kararına yapılan itirazı reddederek, kararı onadı.
26 Nisan
-------- CHP 32. Olağan Kurultayı'nda seçime tek aday olarak katılan Antalya Milletvekili Deniz
Baykal yeniden genel başkan seçildi.
30 Nisan
--------Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesindeki ifadeler yeniden düzenlendi.
1 Mayıs
------- Şişli'deki DİSK binası önünde, 1 Mayıs'ı kutlamak amacıyla Taksim Meydanı'na yürüyüş
başlatmayı planlayan gruba polislerce müdahale edildi. Gösterilerde 530 kişi gözaltına alındı.
5 Mayıs
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- DİSK Genel Başkanı Çelebi, TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK adına yaptığı ortak açıklamada, 1
Mayıs için Taksim taleplerinden vazgeçmediklerini belirterek, yetkililerin 2009 için şimdiden
tedbirleri almaları gerektiğini söyledi.
7 Mayıs
------- Cumhurbaşkanı Gül, emeklilikte SSK kapsamında çalışanlarda aranan prim ödeme gün
sayısını 7200'e çıkaran, kadın ve erkeklerde emeklilik yaşını 2048 yılında da 65'e yükselten
5754 sayılı ''Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı.
- Cumhurbaşkanı Gül, TCK'nın 301. maddesinde yapılan değişikliği onayladı.
21 Mayıs
-------- Sağlık Bakanlığı, 21 Mayıs itibariyle 97 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakası
bildirildiğini, 7 vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı.
25 Mayıs
-------- Cumhurbaşkanı Gül, kamuoyunda ''istihdam paketi'' olarak bilinen, SSK ve BAĞ-KUR prim
borcunun tamamını, gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15'ini 1 ay içinde peşin
ödeyenlerin borç faizlerinin yüzde 85'inin silinmesini öngören kanunu onayladı.
- Nuri Bilge Ceylan ''Üç Maymun'' filmiyle 61. Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen
ödülünü aldı.
28 Mayıs
-------- Danıştay Başkanlığı'na, Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden seçildi.
5 Haziran
--------- Anayasa Mahkemesi, başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin anayasa
değişikliğinin yürürlüğünü durdurdu ve iptal etti.

17 Haziran
---------- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Kayıp Trilyon'' davasında, Cumhurbaşkanı Gül hakkında,
“soruşturma yapılmasına gerek olmadığına'' karar verdi.
26 Haziran
---------- Sağlık Bakanlığı, 25 Haziran itibariyle 2008 yılı KKKA vaka sayısının 492, kaybedilen
hasta sayısının ise 30 olduğunu bildirdi.
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30 Haziran
----------Anayasa Mahkemesi, AK Parti'nin kapatılması istemiyle açılan davada, partinin
kapatılmamasına, ancak 2008'de aldığı Hazine yardımından 1/2 oranında yoksun
bırakılmasına karar verdi.
-Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan
Aygün ile gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ise
serbest bırakıldı.
-Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu
vefat etti.
1 Temmuz:
''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur ve emekli Orgeneral Hurşit Tolon tutuklandı.

5 Temmuz
-------- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli Tümamiral İlker Güven ile
Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Balbay çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
- Şair, düşünce adamı ve eski milletvekili Erdem Bayazıt, İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

6 Temmuz
-------''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur ve emekli Orgeneral Hurşit Tolon serbest
bırakıldı.
8 Temmuz
-------- Danıştay 10. Dairesi, Nazım Hikmet'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin 25
Temmuz 1951 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ''geçersiz kaldığı tespiti'' ile 8 Mart 2002
tarihli vatandaşlıktan çıkarmanın nüfus kütüğüne tesciline ilişkin işleminin iptali istemiyle
açılan davayı oy çokluğu ile reddetti.

11 Temmuz
--------- AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdüllatif Şener partiden istifa
ettiğini açıkladı.
14 Temmuz
--------- İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin düzenlediği basın toplantısında,
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''Ergenekon'' soruşturmasına ilişkin iddianamenin tamamlandığını, 441 klasör eki olan, 2 bin
455 sayfalık iddianamenin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzi edildiğini bildirdi.
- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ATO Başkanı Sinan Aygün tahliye
edildi.
18 Temmuz
--------- Türkiye'nin en büyük cezaevlerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıldır hizmet veren
Bayrampaşa Cezaevi kapatıldı.

22 Temmuz
--------- Tiyatro sanatçısı Suna Pekuysal, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
24 Temmuz
--------- Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Kars bölümünün temeli Cumhurbaşkanı Gül,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili
tarafından atıldı.
30 Temmuz
--------- Anayasa Mahkemesi, AK Parti'nin kapatılması istemiyle açılan davayı karara bağladı.
Anayasa'da kapatma için aranan nitelikli çoğunluk olan 7 üyenin oyuna ulaşılamadı. Ancak
Yüksek Mahkeme, AK Parti'nin 2008'de aldığı Hazine yardımından 1/2 oranında yoksun
bırakılmasına karar verdi.
31 Temmuz
--------Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kapatılan Refah Partisi'nin son Genel Başkanı Necmettin
Erbakan'ın kalan hapis cezasını ''sürekli hastalık'' nedeniyle kaldırdı.
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir tersanede inşa edilen tankerin filikasında yapılan ağırlık
denemesi sırasında 3 işçi öldü, 13 işçi yaralandı.
1 Ağustos
--------11 AĞUSTOS
---------- Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında teröristlerin yola döşedikleri mayının askeri aracın
geçtiği sırada patlaması sonucu biri yarbay 9 asker şehit oldu.
19 Ağustos
---------- Danıştay, 9 otoyol ve 2 boğaz köprüsünün, işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesine
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ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19 Nisan 2007 tarihli kararının yürütmesini oy
birliğiyle durdurdu.
16 Eylül
-------- Çanakkale E-Tipi Cezaevi'nde, 8 yıl önce yapılan ''Hayata Dönüş Operasyonu'' ile ilgili 154
hükümlü ve 563 güvenlik görevlisi hakkında açılan davada beraat kararı çıktı.
30 Eylül
-------''Ergenekon'' soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 46'sı tutuklu 86 sanığın
yargılanmasına başlandı.
Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında 146 kişi öldü, 649 kişi
yaralandı.
10 Ekim
------- Fatih'teki tarihi Balat İskelesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
- 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülleri Hülya Avşar, Müşfik Kenter ve
Yılmaz Atadeniz'e verildi.
11 Ekim
------- Başbakan Erdoğan, İstanbul'da, Marmaray Projesi kapsamında batırılan son tüp elemanının
birleşim kapısının açılışını gerçekleştirdi.
12 Ekim
- Gazeteci, spiker, Nedret Selçuker, İstanbul'da yaşamını yitirdi.

15 Ekim
------- Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, İstanbul'da vefat etti.
22 Ekim
------- Anayasa Mahkemesinin, başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin Anayasa
değişikliğinin iptaline yönelik gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Üniversite öğrencilerine yeniden okula dönme hakkı tanıyan af tasarısı yasalaştı. 7 Haziran
1995 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun üniversiteleriyle ilişiği kesilenlere af
getirildi.
24 Ekim
------- Anayasa Mahkemesinin, AK Parti hakkındaki kapatma davasına ilişkin gerekçeli kararı
Resmi Gazete'de yayımlandı.
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31 Ekim
------- Kanada'dan Çin'e 77 bin ton demir cevheri taşıyan Yasa Denizcilike ait Marshall Island
bayraklı M/V Yasa Neslihan adlı ticari gemi, Aden Körfezi'nde Somalili korsanlar tarafından
kaçırıldı.
-İstiklal Savaşı'nın hayattaki son gazisi Mustafa Şekip Birgöl, İstanbul'da vefat etti.
Cep telefonu abonelerinin numarasını değiştirmeden başka operatöre geçebilmesine olanak
sağlayan ''numara taşınabilirliği'' uygulaması başladı.
9 Kasım
------- Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından ''Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı'' sloganıyla
Ankara Sıhhiye Meydanı'nda miting yapıldı.
11 Kasım
-------- Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Ağar'ın ''Susurluk Davası'' kapsamında
yargılandığı dava ile ilgili görevsizlik kararı verdi.
- Nuri Bilge Ceylan, Avustralya'nın Gold Coast kentinde düzenlenen Asia Pasific Screen
Awards'ta ''En İyi Yönetmen'' ödülünü kazandı.
26 Kasım
-------- YSK Başkanı Muammer Aydın, adres kayıt sistemine göre oluşturulan seçmen kütüklerine
göre, 29 Mart 2009'daki mahalli seçimlerde 48 milyon 265 bin 644 kişinin oy kullanacağını
bildirdi.
29 Kasım
-------- DİSK ve KESK tarafından Ankara'da düzenlenen ''İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi''nde, polis ve bir grup gösterici arasında arbede yaşandı.
30 Kasım
-------Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 24 personelin ihraç
edilmesine karar verildi.
4 Aralık
-------- 2008 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
tarafından Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle edebiyat dalında Yaşar Kemal, mimari
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dalında Turgut Cansever adına eşi Nilüfer Cansever ve müzik dalında Dr. Alaeddin
Yavaşca'ya verildi.
14 Aralık
--------- Yurt genelinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında
134 kişi öldü, 697 kişi yaralandı.
16 Aralık
--------- Somalili korsanlar, İsko Denizcilik Şirketine ait bir Türk kargo gemisini daha kaçırdı.

TÜRKİYE 2009
1 Ocak: Kürtçe yayın yapan TRT 6 yayın hayatına başladı.
3 Ocak:
TÜİK verilerine göre 2009 Ocak enflasyon oranları aylık 0,29, altı aylık 3,54, yıllık ise 9,50
Olarak açıklandı.
7 Ocak:
Ergenekon soruşturması kapsamında eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, eski MGK
Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, Prof. Dr. Yalçın Küçük ve eski Özel Harekat
Dairesi Başkanı İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alındı.
9 Ocak:
Soruşturma çerçevesinde Ankara-Gölbaşı'daki bir arazide yapılan kazı çalışmasında lav
silahları, el bombaları ve çok sayıda tabanca mermisi bulundu.

22 Ocak:
Ergenekon soruşturması kapsamında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek
Ankara'da gözaltına alındı.
25 Ocak:
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı'nda günübirlik yürüyüşe çıkan 17 kişilik
grubun üzerine çığ düşmesi sonucu 10 kişi öldü, 7 kişi kurtarıldı.
28 Ocak: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'de (Başkent Edaş) yüzde 100 oranındaki hissenin 1
milyar 225 milyon dolar bedelle Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş'ye devri gerçekleşti.
30 Ocak:
Başbakan Erdoğan’ın, Dünya Ekonomik Forumu toplantısı kapsamında düzenlenen ''Gazze''
konulu oturumda yaptığı 'one minute' çıkışı.
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17 Şubat:
Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sanatçı Gazanfer Özcan, kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi
gördüğü hastanede 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.
25 Şubat:
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Hareket Daire Başkanı Behçet Oktay intihar etti.
10 Mart:
Türkiye'nin ilk hızlı treni olan Yüksek Hızlı Tren'nin (YHT) ilk seferi Ankara-Eskişehir
hattında yapıldı.
27 Mart:
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişiyi Kahramanmaraş'tan
Yozgat'a götürürken düşen helikopterin enkazı Kahramanmaraş'ın Döngel Köyü Şahin Kayası
mevkinde bulundu. Kazada, Yazıcıoğlu ile birlikte biri pilot olmak üzere 6 kişinin hayatını
kaybetti.

6 Nisan:
Türkiye'deki temaslarına başlayan ABD Başkanı Barack Obama, Çankaya Köşkünde
Cumhurbaşkanı Gül ile görüştü.
7 Nisan:
ABD Başkanı Obama, İstanbul'da dini liderlerle görüştü; Başbakan Erdoğan ile Ayasofya
Müzesi'ni gezdi. Tophane-i Amire'de üniversite öğrencilerine seslenen Obama, daha sonra
Türkiye'den ayrıldı.
13 Nisan:
Ergenekon soruşturması kapsamında Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal,
Prof. Dr. Erol Manisalı, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, eski
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğretim üyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Yönetim Kurulu
üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile Doğan Gazetecilik AŞ İcra Kurulu üyesi Tijen Mergen
gözaltına alındı. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın İstanbul'daki evinde de
arama yapıldı.
24 Nisan:
Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy'deki arazide yapılan kazılarda 15'i dolu 22
adet lav silahı, 14 el bombası, 24 adet el bombası fünyesi, 450 gram C3 patlayıcı madde ile
çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1990'lı yıllarda işlenen 25 faili meçhul cinayet, Kayseri İl Jandarma
Komutanı Albay Cemal Temizöz, eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak, oğlu Temel Atak
ile itirafçılar Abdülhakim Güven, Hıdır Altuk ve Adem Yarkın'ın tutuklu bulunduğu
soruşturma dosyasıyla birleştirildi.
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27 Nisan:
İstanbul Bostancı'da ''aşırı sol, bölücü ve radikal örgütlere yönelik başlatılan operasyonda
silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 başkomiser, 1 vatandaş hayatını kaybetti; 6 polis bir
gazeteci yaralandı.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, operasyonda ölü ele geçirilen Orhan Yılmazkaya'nın ''Devrimci
Karargah'' diye bilinen ''hem sol hem de bölücü terör örgütüyle irtibatlı bir organizasyonun
lider kadrolarından olduğunu, operasyonda emniyet amiri Semih Balaban'ın şehit olduğunu,
bir vatandaşın da hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın ''Üç Maymun'' adlı filmi, ABD'de düzenlenen River Run
International Film Festivali'nde ''En İyi Film'' ödülünü kazandı.
29 Nisan:
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsal kesiminde mayın patlaması sonucu 9 asker şehit oldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Karargahı'nda ''İletişim
Toplantısı'' düzenledi. Orgeneral Başbuğ, ''Darbe Günlükleri'' iddiasıyla ilgili olarak,
''Genelkurmay Başkanlığının elinde bu konuyla ilgili hiçbir belge yoktur'' dedi.
1 Mayıs:
DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları 1 Mayıs'ı
Taksim'de kutladı.
İstanbul Valisi Muammer Güler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yasa dışı gösteriye
katıldıkları ve polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle 29'u kadın toplam 108 kişinin
gözaltına alındığını açıkladı.
5 Mayıs: İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bilge köyündeki silahlı saldırıda 44 kişinin öldüğünü, 6
kişinin yaralandığını bildirdi. Atalay, saldırıyla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Saldırının eski köy muhtarı Cemil Çelebi'nin kızının düğün töreni sırasında gerçekleştiği
bildirildi.
3 Ekim: AK Parti Genel Başkanlığı'na, İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan yeniden
seçildi.
05 Ekim: DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Şişli'deki sendika genel merkezinde
uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.
13 Kasım: Radyo ve televizyonların farklı dil ve lehçedeki yayınlarında süre sınırlamasını
kaldıran yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Aralık: Emniyet Genel Müdürlüğü, 26-30 Kasım arasındaki Kurban Bayramı tatili süresince
meydana gelen trafik kazalarında, 81 kişinin öldüğünü, 2 bin 978 kişinin yaralandığını
bildirdi.
4 Aralık: Yurdun çeşitli yerlerindeki eczacılar, ilaç fiyatlarındaki iskontonun artırılmasını
protesto etmek amacıyla Türk Eczacıları Birliğinin kararıyla bir günlük iş yeri kapatma
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eylemi yaptı.
Aralarında Türk-İş, Hak-İş, Disk, Türkiye Kamu-Sen ve Kesk'in bulunduğu konfederasyonlar
ile bazı meslek örgütlerinin genel başkanları SGK Genel Kurulu'na katılmadı.
8 Aralık: Özel hastanelerin, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık
hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 70'ine kadar ilave ücret alabilmelerine ilişkin Bakanlar
Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulama, 1 Ocak 2010'da başlayacak.
10 Aralık: Birinci Roman Çalıştayı İstanbul'da yapıldı.
14 Aralık: Sağlık Bakanlığından, pandemik gripten (domuz gribi) ölenlerin sayısının 415'ye
yükseldiği bildirildi.
15 Aralık: İş yerleri kapatıldığı için özlük haklarıyla kamu kuruluşlarına yerleştirilmelerini
isteyen TEKEL işçileri, Ankara'da eyleme başladı.

TÜRKİYE 2010
3 Ocak
TÜİK verilerine göre enflasyon 2008 Ocak ayında aylık 1,85, 6 aylık 6,28, yıllık ise 8,19
olarak gerçekleşti.
6 Ocak
Manisa’nın Selendi ilçesinde yılbaşı gecesi bir kahvehanede başlayan tartışma büyüdü. Bir
grup, Romanların yaşadığı evleri taşladı. Olaylar nedeniyle ilçedeki Romanlar, sonraki
günlerde Selendi’den ayrıldı.
7 Ocak
TEKEL işçileri, Türk-İş Genel Merkezi önünde 24 gündür sürdürülen eylemin geleceğini
belirlemek amacıyla “referandum” düzenledi. “Referandumdan” eyleme devam kararı çıktı.
8 Ocak
Lübnan-Türkiye arasında vizeler kalktı.
11 Ocak
Balyoz belgeleri açıklandı.
16 Ocak
2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul’da etkinlikler, şehrin 7 ayrı noktasındaki
kutlamalarla başladı.
18 Ocak
Gazeteci-yazar Abdi İpekçi cinayeti ve iki ayrı gasp suçundan hükümlü Mehmet Ali Ağca,
Sincan F tipi Cezaevinden tahliye edildi.
29 Ocak
TEKEL İŞÇİLERİNİN EYLEMİ
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4 Şubat
TÜRK-İŞ, KESK, DİSK, HAK-İŞ, TÜRKİYE KAMU-SEN ve MEMUR-SEN üyeleri, Tekel
işçilerine destek amacıyla, çalışmama hakkını kullanarak bir gün süreyle hizmet üretmedi.
11 Şubat
Tekel işçilerinin 9 gündür süren açlık grevinin sonlandırılması kararlaştırıldı.
17 Şubat
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca “Ergenekon Soruşturması” kapsamında başlatılan
soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner,
Erzurum’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
22 Şubat
“Balyoz Planı” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Hava Kuvvetleri
Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin
Saygun, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu
Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın de aralarında bulunduğu 40′a yakın kişi gözaltına
alındı.
23 Şubat
Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy’deki bir maden ocağında grizu patlaması
meydana geldi. 13 kişi hayatını kaybetti, 6′sı ağır 18 kişi yaralandı.

2 Mart
TEKEL işçileri, Ankara’da 78 gündür süren eylemleri için kurdukları çadırları kaldırarak,
eylemlerine son verdi
8 Mart
Elazığ’da saat 04.32′de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk
belirlemelere göre 51 kişi hayatını kaybetti.
11 Mart
Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi Turhan Selçuk, 88 yaşında İstanbul’da vefat etti.
6 Nisan
“Balyoz Planı” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen eski MGK
Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, tutuklandı.
10 Nisan
Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezasını kaldıran yasa değişikliği yürürlüğe
girdi.
15 Nisan
Cem Uzan, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “Resmi belgede sahtecilik”
ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlarından toplam 23 yıl hapis ve cezasına mahkum edildi.
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23 Nisan
“Balyoz Planı” iddiaları soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan eski 1.
Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, tutuklandı.
22 Mayıs
CHP 33. Olağan Kurultayı’nda tek aday olarak seçime giren İstanbul Milletvekili Kemal
Kılıçdaroğlu Genel Başkan seçildi.
17 Mayıs:
TTK Karadon iş kazası
31 Mayıs
İsrail, “Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım” kampanyası kapsamında, Gazze’ye insani
yardım malzemesi götüren 6 gemilik filoya saldırdı. Olayda 9 Türk hayatını kaybetti, çok
sayıda kişi de yaralandı.
21 Haziran
Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk, yaşamını yitirdi.
24 Temmuz:
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak da bilinen Kanun”u
onayladı.
26 Temmuz:
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde devriye görevi yapan polis otosuna teröristler tarafından yapılan
saldırıda 4 polis memuru şehit oldu.
10 Ağustos:
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu başlıklı
genelgeyle kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları, durumu acil hal kapsamında olan hastaları ön
şartsız kabul edecek ve gerekli tıbbi tedaviyi yapacak.
11 Ağustos:
Başbakan Erdoğan, 2011 yılında yapılacak genel seçimde son kez milletvekili adayı olacağını
bildirdi
15 Ağustos:
-Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’nda 88 yıl aradan sonra bir günlüğüne
ayin düzenlendi.
26 Ağustos:
-Rize’nin merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde sağanak yağış sonucu meydana gelen sel ve
heyelan nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.
1 Eylül:
-Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, otomobillerin hız sınırları,
şehirlerarası çift yönlü karayollarında saatte 90 kilometre, bölünmüş yollarda saatte 110
kilometreye çıkartıldı.
6 Eylül:
-ÖSYM, KPSS sınav sorularının çalındığı iddiaları nedeniyle ortaöğretim ve lisans
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mezunlarına yönelik KPSS ile Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı (TUS) erteledi.
8 Eylül:
-Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından KPSS soruşturması kapsamında 10 ilde
eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlardan, adliyeye sevk edilen 38 kişiden 4′ü
tutuklandı, 12 Eylül:
Seçmenler, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’un halk oylaması için sandık başına gitti. 38 milyon 369 bin 99
seçmenin oy kullandığı referandumda, katılım oranı yüzde 73.71 oldu.
Geçerli oylardan 21 milyon 787 bin 244 “Evet”, 15 milyon 856 bin 793 de “Hayır”
çıktı.“Evet” oylarının geçerli oylara oranı yüzde 57.88, “Hayır” oylarının geçerli oylara oranı
ise yüzde 42.12 olarak belirlendi. -CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sandık seçmen listesinden
kaydının bulunmaması nedeniyle halk oylamasında oy kullanamadı.
8 Ekim:
-İstanbul’da, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında idam edilen Necdet Adalı’nın arkadaşları,
darbeyi yapanlarla bu kişilerin emir ve talimatlarını uygulayanlar hakkında savcılığa suç
duyurusunda bulundu
20 Ekim:
-YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM tarafından bundan sonra yapılacak
sınavlara başörtüsü ile girilebileceğini bildirdi.
31 Ekim:
-Taksim Meydanında çevik kuvvet ekiplerinin beklediği noktanın yakınında, patlama
meydana geldi. Canlı bombanın neden olduğu patlamada, eylemi gerçekleştiren terörist olay
yerinde öldü, 5′i ağır olmak üzere 15′i polis memuru 32 kişi yaralandı.
1 Aralık:
-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne
ilişkin iddialarla ilgili araştırma başlatan Devlet Denetleme Kurulu, Semra Özal'ı dinledi.
-DİSK genel başkanlarından Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin Ünal Osmanağaoğlu'nun
yargılandığı dava, zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle ortadan kaldırıldı.

6 Aralık:
-Milli Eğitim Bakanlığı, 29 bin 347 kadroya öğretmen atadı.
8 Aralık:
-Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerçekleştirilen ''Türkiye'de Anayasa''
konulu konferansta, CHP Sözcüsü ve Genel Sekreter Süheyl Batum ile Anayasa Komisyonu
Başkanı Burhan Kuzu protesto edildi. Kuzu'nun konferans salonuna girişinde öğrenciler
yumurta attı.
-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, TBMM
Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum'a yönelik
protesto eylemiyle ilgili soruşturma başlattı.
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-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''İncirlik üssünde atom bombası bulunduğu'' iddialarına ilişkin
''Türkiye üzerindeki bütün tesisler, Türk yetkililerin kontrolündedir. Türk yetkililerin
kontrolünde olmayan askeri varlık olamaz'' dedi.
11 Aralık:
-Sanatçı Ahmet Kaya, ölümünün 10'uncu yılında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi
Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı.
-ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. ErdoğanObama görüşmesinde, Wikileaks internet sitesinde yer alan iddialar ve Türk-Amerikan
ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi.
13 Aralık:
-Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden
ocağında 17 Mayıstaki patlamanın ardından 2 madencinin cesetlerinin çıkarılması için hasarlı
Yeni Karadon Servis Kuyusunun onarım çalışmasına başlayacak Çinli firmanın 10 kişilik
ekibi, kente gelerek incelemelerinin ardından maden ocağına girdi.
-''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve
Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yönetici ve üyesi 8 sanığın, 30 yıla kadar hapisle
cezalandırılması istendi.
14 Aralık:
-Ankara Barosu, ''Ankara Çayyolu'ndaki bir lokantada, yanlarında aileleri olan çocuklar
hakkında 'içkili lokantada' bulundukları gerekçesiyle işlem yapan Ankara Emniyet
Müdürlüğüne bağlı polisler hakkında adli ve idari inceleme'' başlatılması için İçişleri
Bakanlığına başvurdu.
-Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir camide kalorifer kazanında meydana gelen patlamada bir
kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
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1.GENEL GÖRÜNÜM: YAYGINLAŞAN GÜVENCESİZ ÇALIŞMA VE
ETKİSİZLEŞEN SENDİKAL HAREKET
1.1. Türkiye’de Çalışma Yaşamının Temel Özellikleri
Türkiye’de günümüzde çalışma yaşamında gerçekleşenleri bütünlük içerisinde kavrayabilmek
ancak 1980 yılının 24 Ocak ve 12 Eylül tarihlerine dönerek ve bu kırılma noktalarında
yaşananları değerlendirerek mümkün olabilir. Çünkü 1980 Eylülünde Türkiye’de siyasi
iktidarı devirerek ülke yönetimini devralan askeri yönetimin yaptığı ilk iş, parlamentoyu ve
hükümeti feshetmek, bütün yurtta sıkıyönetim ilan etmek, siyasi partiler ile Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonumuz (DİSK) ve üye sendikaların faaliyetlerini durdurmak oldu.
Faaliyetleri durdurulan sendikaların yöneticileri ve kimi üyeleri cezaevine atıldı; mahkum
edilmeye çalışıldı; grevler yasaklandı; demokratik kitle örgütleri kapatıldı. Bir süre sonra ise
DİSK’in bütün malvarlığına el konarak DİSK üyesi sendikaların yönetimlerine kayyumlar
atandı ve DİSK yöneticileri tutuklandı.
12 Eylül yönetimi 24 Ocak 1980’de açıklanan ekonomik politikaları benimsedi. Diktatörlük
altında uygulanan bu “uluslararası piyasalarla bütünleşmeye yönelik, dış satıma dayalı,
liberal politikanın” sonuçları da çarpıcı oldu. 24 Ocak uygulamalarıyla askeri yönetim
döneminde reel(gerçek) ücretler hızla eridi; çalışanların satın alma gücü ve ulusal gelirden
ücretlerin aldığı pay düştü. 1989 yılına dek Türkiye’de emek gelirleri üzerinden sermayeye
yapılan aktarımlarla toplumsal kalkınmayı finanse etmeye dönük politikalar baskıcı yönetim
anlayışı altında acımasızca uygulandı. Bu politikalar aslında Uluslararası Para Fonu ve Dünya
Bankasının denetiminde uygulanan yeniden yapılanma politikalarıydı. 1980 sonrasında daha
önce geçerli olan makro ekonomik çerçeve tümüyle değiştirildi. Sanayileşmeyi öngören planlı
ekonomik anlayış terk edilerek serbest piyasacı liberal bir yaklaşımla ekonomi piyasanın
kendi dinamiklerine terk edildi. Böylece 1980 öncesinde kurumlaşmış olan “emekçi
sınıflarla egemen sınıflar arasındaki ilişki sistemi” de bütünüyle değişmiş oluyordu.
Yeni ortaya çıkan bu yapıya bağlı olarak toplu iş ilişkilerinin niteliğini belirleyen yasal
düzenlemeler de büyük değişikliklere uğradı. Anayasaya sendikaların faaliyetlerine,
örgütlenmelerine ve toplu sözleşme düzeni ile grev süreçlerine ilişkin sınırlayıcı ve ayrıntılı
düzenlemeler konuldu. Anayasanın öngördüğü kurallar çerçevesinde 2821 sayılı Sendikalar
Yasası ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası çıkarıldı. Bu yasalarla
sendikal faaliyetlere daha önce rastlanmayan önemli sınırlamalar getirildiği gibi toplu
sözleşme ve grev hakları da kısıtlayıcı ve engelleyici birçok düzenlemeye bağlandı.
Yaklaşık 30 yıllık uygulama sonucunda gelinen aşama sendikaların toplumsal yapıdan
giderek soyutlandığı, etki alanlarının daraldığı, faaliyetleri üzerinde devlet denetiminin arttığı
ve toplumu dönüştürme gücünü giderek yitirdiği, üye sayılarının bir türlü arttırılamadığı bir
noktadır. 1980’li yıllarda kurulan bu yeni yapı 2000’li yılların başlarında ülkemizin
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demokratik gelişme dinamiklerini köreltmiş, endüstri ilişkilerinin toplumu dönüştürebilecek
bir güç olabilme yeteneği yok edilmiştir.
Günümüzde tartışılan ve bugün değiştirilmeye çalışılan çerçeve, 12 Eylül rejimi tarafından
kurumsallaştırılan işte bu çerçevedir. Bu yeni düzenlemeler ile emek hareketinin ve
sendikaların sorunları giderek ağırlaşmıştır.
Yalnızca işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapabilme hedefi ile sınırlı bir sendikacılık
yaratmaya dönük bu düzenlemeler, Türkiye’de temel insan hakları, örgütlenme ve sosyal
haklar için mücadele ile sendikal haklar arasındaki ilişkiyi bulanıklaştırmıştır. Kavramlardaki
bu karışıklık mücadeleyi gerek işçi hareketinin kendi içinde gerekse işçi hareketi ile
demokratik bir toplum hedefleyen güçler arasında bağlantıların koparılması yoluyla dar
çıkarlar için sürdürülen bir mücadeleye dönüştürmüştür.
1.2. Toplu İş İlişkilerinin Toplumsal ve Tarihsel Boyutu
Toplu iş ilişkileri işçi ve işveren arasında bireysel ilişkiler ile işçi sendikaları, işveren örgütleri
ve devlet arasındaki toplumsal alanda kural koyma niteliği bulunan düzenleyici ilişkilerin
tümünü ifade eder. Dolayısıyla bu kavram bir yandan tüm çalışanlar için gündeme getirilen ve
bu anlamda toplumsal nitelikli bireysel iş ilişkilerini içerdiği gibi, kaçınılmaz olarak karşıt
çıkarlara sahip kesimlerin savunucusu niteliğindeki örgütsel ilişkileri anlatır.
Bu türden ilişkiler öncelikle tarihsel bir nitelik taşırlar. Çünkü gerek insanların bireysel var
oluşu gerekse bir arada üretim süreci içinde topluca yer alışları, çok çeşitli etmenlere bağlı
olarak tarihsel gelişme içinde büyük farklılıklar gösterir.
Böylece sendikaların temel bir işlev yüklendiği toplu iş ilişkileri sistemi ancak ücretli emeksermaye ilişkisinin var olduğu koşullarda sözü edilebilen bir toplumsal yapı özelliğine
kavuşur. Elbette bireysel düzeyde tanımlanan temel insan hakları kavramı toplu iş ilişkilerinin
geliştirilmesi için bir başlangıç noktasıdır. Düşünce özgürlüğünden yaşama hakkına çalışma
hakkından angarya yasağına kadar bir dizi düzenleme toplu iş ilişkileri sisteminin hem bir
parçası hem de dayandığı temellerden birisidir. Bilindiği gibi insan hakları kavramı da,
insanların doğuştan sahip oldukları özelliklerin toplum içinde geliştirilmesi ve insan varlığının
kendisini özgürce tanımlaması gereğinden ve gerçeğinden doğmuştur.
Tutarlı bir insan hakları kavramı içerisinde elbette, tüm insanların ortak çıkar ve istemlerini
ortaya koyan temel fiziksel ve düşünsel varlıklarını geliştirmeye ilişkin hakları hiçbir tartışma
kabul etmeksizin tanınmak zorundadır. Ancak sorun “işçi hakları” ya da çalışanların hak ve
özgürlükleri biçiminde ortaya konulduğunda, insan hakları kavramının üretim ve toplum
yapısıyla doğrudan ilişkili boyutunu ifade eden “toplumsal haklar” sorununa dönülür.
Toplumsal haklar, insanların bireysel varlık özelliklerinin ötesinde, bir toplum içerisinde,
üretim sürecinde karşı karşıya gelmelerinden kaynaklanan temel hak ve özgürlükleri ifade
eder.
“Toplumsal haklar” kavramının bütünlüğü içerisinde öncelikle örgütlenme hak ve
özgürlüklerini, çalışma hak ve özgürlüklerini, toplu pazarlık hak ve özgürlüklerini ve
buna bağlı olarak istekleri karşılanmadığında işi durdurma hak ve özgürlüklerini
görebilmek gerekir. Dolayısıyla bir “işçi hakkı” kavramından söz edebilmek için öncelikle
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temel insan hakları yaklaşımı bir biçimde oluşturulmalıdır. Buna bağlı olarak işçi hakları
kavramı ile toplumsal yapı içerisinde işçi olarak çalışmaktan doğan ya da işçi sınıfının
toplumsal konumunun gereklerinin bir ifadesi olarak ortaya çıkan temel hakların kullanımı
ifade edilmiş olur.
Öte yandan işçilerin üretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar anlamında işçi haklarından söz
etmek, aynı zamanda o toplumun ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel gelişme dinamiklerini
tanımlamak demektir. Başka bir deyişle bir toplumda işçi sınıfının hak ve özgürlüklerinin ne
ölçüde kurumlaşmış, gelişmiş ve yerleşmiş olduğunu anlayabilmek, aslında o toplum
içerisinde işçi sınıfının nicelik ve nitelik olarak ne ölçüde geliştiğini, sanayileşmenin hangi
aşamasında bulunulduğunu ve toplumsal yapıların bu sürece hangi biçimlerde bütünleştiğini
belirlemektir.
Bu nedenle ekonomik ve siyasal gelişmeleri bütün olarak algılamaktan yoksun
yaklaşımlarla bir toplumun işçi hakları düzeyinde nerede bulunduğunu, toplumsal hak
ve özgürlüklerin ne ölçüde geliştiğini kavrayabilmek olanaksızdır. Bu çerçevede
bakıldığında, işçi hakları kavramını gelişme süreçlerinin temel dinamikleri ile bağlantılı
biçimde incelemek kaçınılmaz görünmektedir.
Ücretli çalışanların haklarının toplumsal gelişme süreciyle ilişkisi aslında kapitalist üretim
ilişkilerinin yaygınlaşması ve yerleşmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Ücretli emek-sermaye
temeli üzerinde gelişen üretim yapısı yaygınlaştıkça işçi sınıfı nicel olarak artmakta ve
toplumsal yapıyı dönüştürmeye yönelik taleplerini daha güçlü biçimde ifade etmeye
başlamaktadır. Bu durum kaçınılmaz olarak gerek işçi sınıfının mücadelesinde gerekse
sistemin verili koşullarında bir nitelik değişimini gündeme getirmektedir. Bu nitelik değişimi
işçi sınıfı örgütlenmesinin bireysel taleplere bağlı olmaktan çıkarak ulusal ve uluslar arası bir
düzeye yükselmesi sonucunu doğurmaktadır. Öte yandan aynı değişim, sistemin kendi içinde
demokratikleşme eğilimlerine ivme kazandırmakta; mutlakıyet ya da tek parti yönetimi gibi
baskıcı yönetimlerin “demokrasi” biçiminde yeniden oluşumunu kaçınılmaz kılmaktadır.
1.3.Türkiye’de İşçi Haklarının ve Sendikaların Gelişimi
1.3.1.Cumhuriyet Öncesi Dönem
Osmanlı İmparatorluğu’nda ücretli emek-sermaye ilişkilerinin kamu hizmetlerinde,
madenlerde, tersaneler başta olmak üzere savaş sanayisinde ve Anadolu’daki küçük dokuma
işyerlerinde yoğunlaştığı görülür. Ancak bu sanayilerin daha çok yakın pazarlar için tüketim
malı üreten bir nitelik taşıdığı belirtilmelidir. 1913–1915 sanayi sayımının sonuçlarına
bakıldığında 282 işyerinde gıda, dokuma ve kırtasiye ürünlerinin üretildiği, 1915 yılında bu
işyerlerinde toplam 14.060 işçinin çalıştığı ve bu işyerlerinde %81’inin özel %8’inin ise kamu
şirketleri olduğu anlaşılmaktadır.
1860’lı yıllardan başlayarak işçilerin çalışma koşullarını düzenlemeyi amaçlayan hukuksal
metinler ortaya çıkar. Ancak bu düzenlemeler daha çok maden işçilerinin durumuyla ilgilidir.
1863 Maden Nizamnamesi, 1865 Dilaverpaşa Nizamnamesi, 1869 Madin Nizamnamesi
bu dönemin bireysel işçi haklarını düzenleyen temel hukuksal metinleri olarak sayılabilir.
Ayrıca Osmanlı yurttaşlık yasası olarak bilinen 1876 tarihli Mecellede de işçilerle ve işçi
168

işveren ilişkileri ile ilgili belirli hükümler yer almıştır. Mecellede “işçi nefsini kiraya veren
kimse” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, işçi, emeğini değil, kendini ve
kişiliğini kiralayan kimse durumundadır. Mecelleye göre iki türlü işçi vardır: Birincisi
yalnızca bağlı olduğu işverenin işinde çalışarak yaşamını sürdüren kişidir. İkincisi ise
bağlı olduğu işveren dışında başka işverenler içinde çalışması istenen kimselerdir.
Günlük çalışma süresi 16–17 saati bulmaktadır. Ücretler çok düşüktür. İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği ile ilgili hiçbir özel koruma olmadığı gibi çocuk ve kadın işçilerin çalıştırılmasını
düzenleyen ve sınırlayan bir kurumsal yapıda yoktur. Kadın ve çocuk işçiler erkek işçilere
göre çok düşük ücret almaktadır.
Bu dönemin Toplu iş ilişkileri başlıca üç temel yasal düzenleme ile değerlendirilebilir. 1845
tarihli Polis Nizamnamesi, 1909 Tatil-i Eşgal Yasası ve 1909 tarihli Cemiyetler Yasası.
1845 tarihli Polis Nizamnamesi’nde açıkça “işini ve gücünü bırakarak kulların salt işlerini
durdurmak amacı taşıyan işçi ve işçi sayılan kişilerin derneklerini ve kalabalıklarını
ortadan kaldırmak ve yok etmek” biçiminde tanımlanan görev polise yüklenmiştir. 1908’de
İkinci Meşrutiyetin ilanıyla belli bir özgürlük ortamı doğmuş ve işçiler bu ortamı
değerlendirerek belli hareketlenmeler içerisine girmişken, 8 Ekim 1908 de Tatil-i Eşgal
Geçici Yasası adıyla bir yasa çıkarılmış ve böylece imparatorluğun hemen her yanına yayılan
grevlere karşı, yabancı ortaklıkların isteği doğrultusunda acil bir önlem olarak hukuki
düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu geçici düzenleme 9 Ağustos 1909 tarihinde Tatil-i Eşgal
Yasası olarak kesinleşmiştir.
Cumhuriyet öncesi dönemde sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyebilecek
türden bir düzenleme de 1909 tarihli Cemiyetler Yasası’yla yapılmıştır. 1909 tarihli
Cemiyetler Yasası Tatil-i Eşgal Yasasının kapsamı dışında kalan alanlarda çalışan işçi ve
hizmetlilerin örgütleme haklarının yasal çerçevesini düzenlemiştir. Yasa sendika kurmayı fiili
olarak olanaksız hale getiren bir nitelik taşımaktadır.
Osmanlı İmparatorluğunda gerçek anlamda bir işçi örgütlenmesinin ilk örneği “1894’de”
kurulan “Osmanlı Amele Cemiyeti”dir. Tophane bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçiler
tarafından kurulan bu dernek ancak bir yıl kadar devam edebilmiş ve kurucularının
tutuklanmasından ve sürgüne gönderilmesinden sonra dağılmıştır. 1895’de “Osmanlı
Terakki Cemiyeti” kurulmuştur. 1910 yılı ortalarında İstanbul ve Selanik başta olmak üzere
İzmir, Kavala, Drama, Zonguldak gibi kentlerin demiryolu maden işçileri, marangozlar,
terziler, kunduracılar, tütün işçileri, yükleme işçileri, fırıncılar, matbaa işçileri, pamuk ipliği
işçileri ve garsonlar gibi çalışanları sendikalarda ya da sendika benzeri işçi kuruluşlarında
örgütlenmişlerdir.
Grev sözcüğü 1908’e kadar sansür memurlarınca sakıncalı sayılmış ve yazılı metinlerden
çıkarılmıştır.
Osmanlı toplumunda ilk grev “1872 de Beyoğlu Telgrafhanesi” işçilerince gerçekleştirilen
grev olarak bilinmektedir. Yine aynı yıl İzmit demiryolu işçileri ücret konusundaki bir
anlaşmazlık nedeniyle greve gitmişlerdir. Benzer nitelikteki olaylar 1880’li yıllarda baskı
yönetimi altında giderek azalmıştır.
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1908’de II. Meşrutiyet ilan edildikten sonraysa ortaya çıkan özgürlük görüntüsünün bir
sonucu olarak grev sayısında çok hızlı bir artış gözlenmektedir. “1908 grevleri” diye anılan
bu grevler İstanbul, Selanik ve İzmir gibi sanayi merkezi sayılabilecek kentlerden başlayarak
ülkenin hemen her yanına ve tüm işkollarını kapsayacak biçimde yayılmıştır. Bu grevlerde
işçilerin işi bırakmadan önce bir yandan işverenlerine öbür yandan ise ilgili resmi yerlere,
yani hükümete, bakanlıklara hatta kimi zamanda İttihat ve Terakki Cemiyetine başvurarak
barışçı yollardan uyuşmazlığı çözme girişimlerinde bulundukları görülmektedir. Gazhane
işçilerinin, tramvay şirketi memurlarının, Anadolu Şimendiferleri ve Şirketi Hayriye işçi ve
memurlarının grevleri bu tür grevlerdir. 1908 grevleri talep edilen istekler yönünden ücret
artışı ağırlıklı grevlerdir. Ancak bu grevlerde günlük çalışma süresinin indirilmesi talebi de
yer almıştır. Bu olaylar sonucunda ortaya çıkarılan Tatil-i Eşgal Yasası, getirdiği
düzenlemelerle amacına ulaşmış ve grevlerin önü alınarak grev sayısı büyük ölçüde
düşürülmüştür.
1.3.2. Cumhuriyetin Kuruluşundan 1960’a Kadar
Cumhuriyet’in ilk yıllarını oluşturan bu dönem bir yandan kuruluş dönemi olmasından doğan
öncelik farklılıkları öte yandan belirlenen genel ekonomik ve sosyal politika yörüngeleri
dolayısıyla işçi haklarında önemli bir gelişmenin olmadığı süreç olarak anılabilir. Bu
dönemde bireysel işçi hakları ile ilişkili olarak yapılan düzenlemelerin başlıcaları 1921 tarihli
Kömür Tozları Yasası ve Ereğli Kömür Havzası Yasası, 1924 Hafta Tatili Yasası, 1926
Borçlar Yasası’dır. Kömür Tozları ve Ereğli Kömür Havzası Yasaları bölgesel niteliktedir.
Hafta Tatili Yasasında, nüfusu 10000’den büyük yerlerde geçerli olacak biçimde
uygulanacağı belirtilmektedir. Bu yasaya göre her hafta Cuma günü tatil edilmiş ,ancak bu
tatil gününün ücretli olması öngörülmemiştir.
Dönemin işçi hakları ile ilgili düzenlemeleri başlıca dört yasa çerçevesinde değerlendirilebilir.
1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Yasası, 1936 tarihli İş Yasası, 1938 yılında Cemiyetler
Yasası’nda yapılan değişiklik ve 1940 tarihli Milli Korunma Kanunu.
İkinci dünya savaşının hemen ardından önemli sigorta kollarının faaliyete geçtiği
görülmektedir. İş kazaları meslek hastalıkları, analık sigortası (1945), ihtiyarlık sigortası
(1949), hastalık ve analık sigortası (1950). Aynı dönemde 1950 sonrası iktidar değişikliğinin
ardından hafta tatili ve genel tatil ücreti ödenmesine ilişkin 1951 tarihli kanun, basında çalışan
ve çalıştıranlarla ilgili yasa (1952), öğle tatili kanunu (1954), deniz iş kanunu 1954 ve yıllık
ücretli izin kanunu (1960) şeklinde sıralanabilecek yasal düzenlemeler kendisini
göstermektedir. Bu dönemde ayrıca devletin çalışma ilişkilerini belli ölçüde kurumsal bir
niteliğe kavuşturmak için kendi örgütlenmesini de geliştirdiği görülmektedir. Çalışma
Bakanlığı 1946 yılında kurulmuştur. İşçi Sigortaları Kurumu 1946’da, İş ve İşçi Bulma
kurumu 1946’da, İş Mahkemeleri 1951’de kurulmuştur.
31 Ocak 1950 tarihinde “eşit işe eşit ücret” ilkesi 5518 sayılı yasa ile getirilmiştir. 1 Mart
1952 tarihinde yürürlüğe giren hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret ödenmesi hakkında
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kanun yarım gün ücret ödemesini öngörmüştür. 1956 yılında bu yarım ücret tam ücrete
çıkarılmıştır. 1951 yılında asgari ücretle ilgili bir düzenleme yapılmıştır.
1920-30 döneminde özel sermaye birikiminin geliştirilmesine dayalı ve liberal nitelikli bir
kalkınma yolu benimsenmiştir. Bu durum 1923 tarihli İzmir İktisat Kongresinde açıkça
vurgulanmıştır.
Cumhuriyetin başından itibaren gösterilen bütün çabalara ve liberal anlayışla sürdürülen
politikalara rağmen 1930’lara kadar istenilen ekonomik gelişmeler sağlanamamıştır. Bu
durum 1920’li yılların sonlarında özel girişime dayalı bir biçimde kalkınmanın
sağlanamayacağı düşüncesine yol açmıştır. Dönem içine denk düşen uluslar arası ekonomik
bunalımın da etkisiyle 1930’lu yıllar, devlet eliyle sanayileşmenin ve ekonomik kalkınmayı
sağlama politikalarının uygulandığı bir dönem olmuştur. Uygulamaya konulan sanayi planı
uyarınca, “üç beyaz - üç siyah“ sloganıyla yürütülen ekonomik faaliyetler devleti en önemli
işveren durumuna getirmiştir. “Üç beyaz şeker, pamuk ve kağıt; üç siyah ise kömür, demir ve
petrol üretimini anlatmaktadır”.
1945’den sonra ise, daha önce uygulanan devletçilik politikalarından büyük ölçüde
vazgeçilmeye yönelindiği, özel girişim yoluyla kalkınmayı öngören politikalara hızlı bir
dönüş yapıldığı görülmektedir. Bu dönemde liberal iktisat politikasıyla birlikte yabancı
sermayenin olağanüstü teşvik edildiği anlaşılmaktadır.
Cumhuriyetin ilk döneminin toplu iş ilişkileri açısından değerlendirilmesi ortaya oldukça
baskıcı ve yasaklarla dolu bir çerçeve çıkarmaktadır. Bu dönemde toplu iş ilişkileri ile ilgili
düzenlemeler 1926 tarihli Borçlar Yasası ile Ceza Yasası’nda, 1925 Takriri Sükun
Yasası’nda yapılmıştır. Borçlar Yasası işçiler ile işverenler arasında bir genel mukavele
yapma hakkını getirmekle birlikte, ilk kez getirilen bu hakkın dönem içinde kullanılmasından
söz edilememektedir. Çünkü 1926 tarihli Ceza Yasası’nda “sanayi ve ticaret özgürlüğü”
olarak tanımlanan çalışma özgürlüğüne yalnızca işverenlerin haklarını güvenceye alabilme
noktasından yaklaşılmaktadır. Kaldı ki 1925 yılında kabul edilen ve 1929’a kadar yürürlükte
kalan Takriri Sükun Yasası da ülkedeki tüm örgütlenmeleri yasaklayan düzenlemeler
getirmiştir.
Dönemin gerek bireysel gerek toplu iş ilişkileri açısından en önemli düzenlemesi
Cumhuriyet tarihinin ilk İş Yasası niteliğindeki 1936 tarihli 3008 sayılı İş Yasası’dır. Bu
yasa uzun tartışmalar sonrasında 1936 yılında 10 ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde
uygulanmak üzere çıkarılmış bir yasadır. Özellikle savaş öncesi dönemde üretimde belli bir
istikrar sağlama amacı, işgücü arzının arttırılması, işçiler arasındaki huzursuzlukların bir
ölçüde de olsa giderilmesi kaygısı ve elbette tüm çalışma yaşamı üzerinde ağırlığı artmış
bulunan devletin çalışma ilişkilerindeki denetimi elinde tutmasının bir gereklilik olarak ortaya
çıkması, iş yasasının 3008 sayılı yasa olarak 1936’da onaylanmasını sağlamıştır.
Yasada sendikacılık ve özgür toplu pazarlık düzeni yer almamıştır. Grev ve lokavtlar ise
açıkça yasaklanmıştır. Yasa işçiler arasında ayrım yaparak işçi tanımını çok dar tutmuş ve
uygulama alanını bu şekliyle daraltmıştır.
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İş yasası, örgütlenme açısından bakıldığında, aslında işçilerin temsilini sağlayabilecek
nitelikte bir “işçi temsilciliği” kurumu öngörmüştür. 20 ve daha fazla işçinin çalıştığı
işyerlerinde çalışan işçi sayısıyla orantılı bir biçimde işçi temsilcilerinin seçimi yasada yer
almaktadır.
İlk sendikalar yasası 1947 yılında yürürlüğe girmiştir. Yasanın hazırlanışı ve uygulanışı
devlete egemen olan “denetim altında tutma ve baskı uygulama” anlayışının çok da fazla
değişmediğini ortaya koymaktadır. Yasayı çıkarırken üzerinde durulan ana düşünce
Türkiye’nin “imtiyazsız sınıfsız bir toplum olduğu”; bu nedenle sendikaların sınıf çatışmasını
destekleyecek bir kurum olarak değil, devletle ve işverenle işbirliği yapıp, ülkenin
kalkınmasına hizmet edecek kuruluşlar olarak kurulması gerektiğidir. Sendikalara siyasi
faaliyet yasağı getirilmiş ve grev yasakları devam ettirilmiştir. Bu gelişmeler ve ülke içinde
küçük küçük sendikaların istenen amacı sağlayamaması işçi hareketinde 1952 yılında Türkİş’in kurulmasına varan önemli bir birleşme eğilimini doğurmuştur.
Aslında dönem içerisinde çok ilginç yasal düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri
görülmektedir. Örneğin Uluslararası Çalışma Örgütünün Örgütlenme ve Toplu Pazarlık
Hakkı ilkelerinin uygulanmasına ilişkin 98 sayılı sözleşmesi 8 Ağustos 1951 tarihinde
onaylanmıştır. Ancak bu sözleşmelerin özüne uygun bir uygulama gündeme
getirilmemiştir.
İşçi hareketlerine bakıldığında 1919 yılından başlayarak dönem içinde belirli işçi
hareketlerinin gerçekleştiği görülür. Ayrıca bu işçi hareketlerinin üst düzey işçi kuruluşları
oluşturma eğilimi içinde sürdürüldüğü de dikkat çekici bir nokta olarak ortaya çıkmaktadır.
Savaş yıllarında başlıca iki işçi örgütü görülür. “Türkiye İşçi Derneği” ve “Beynelminel
İşçiler İttihadı”. Türkiye İşçi Derneği Aralık 1919’dan 1922’ye dek yaşayabilmiş,
Beynelminel İşçi İttihadı ise 1920 yılında kurulmuş 1923 Haziranında kapatılmıştır. “Türkiye
Amele Birliği” ise önce İçişleri Bakanlığı’nca feshedilmiş, 1924 yılında ise dağılmıştır.
“İstanbul Umum Amele Birliği” adlı bir başka işçi kuruluşu milli Türk Ticaret Birliği’nin
yardımlarıyla kurulmuş ve İzmir İktisat Kongresi’nde işçi grubu olarak yer almıştır.
“Amele Teali Cemiyeti” 1927’de gerçekleştirilen yaygın tutuklamalar sonucunda
kapatılmıştır. Örgütlenme bu türden baskılar altında kalırken, özellikle Türkiye Sosyalist
Fırkası’nın bazı işçi kuruluşları ile ilişkisi üzerinden başarılı grevlerin gerçekleştirildiği
görülmektedir. Kazlıçeşme Deri İşçileri grevi, Kasımpaşa Tersane İşçileri grevi, Tramvay
İşçileri grevi bu türden verilebilecek örneklerdir. Bu grevlerin özelliklerinin başında salt ücret
artışı talepleri ile yetinmeyip başka istekleri de giderek artan bir şekilde gündeme getirmeleri
gelmektedir. Çalışma sürelerinin kısaltılması, ücretli hafta tatili, resmi tatillerde ve gece
çalışmalarında iki kat ücret verilmesi, fazla çalışmanın sınırlanması ve ücretli olması, yıllık
ücretli izin hakkı, yılda bir aylık ücret tutarında ikramiye verilmesi oldukça sık rastlanan
talepler niteliğindedir.
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İş yasasında yer alan bu baskıcı toplu iş ilişkileri yaklaşımı, Cemiyetler Kanunu’nda 1938
yılında yapılan değişiklikle iyice güçlenmiştir. Derneklerin kuruluşu izin sistemine bağlanmış,
faaliyetleri denetim altına alınmış ve “sosyal sınıf esasına göre cemiyet kurulamayacağı”,
açıkça hükme bağlanmıştır. Hemen arkasından gündeme getirilen 1940 tarihli Milli Korunma
Yasası, iş kanunu ile işçiyi koruyucu nitelikte yapılan düzenlemeleri önemli ölçüde
kısıtlamıştır.
İşçilerin taleplerinin artması, işçi örgütlenmelerinin gelişmesi, siyasal iktidarın daha önceki
tek parti dönemlerinde olduğu gibi baskıcı uygulamalar gündeme getirmesine yol açmıştır.
1955’de Ankara’daki tüm sendikalar kapatılmış, 1955 sonunda ise İstanbul’daki bütün
sendikaların faaliyetleri durdurulmuştur. 1957 yılında İstanbul, Güney Anadolu, Çukurova,
Sakarya, Ankara bölgelerinde kurulu olan işçi sendikaları birlikleri 20 Nisan’da; Bursa ve
Marmara birlikleri de 7 Mayıs’ta kapatılmıştır. Buna karşılık 1959 yılında sendikal
çalışmaları nedeniyle işten çıkarılan işçilere bir yıllık ücret tutarında tazminatın işveren
tarafından verileceği hükmü düzenlenmiştir. Ancak kamu çalışanlarının ve devlet
memurlarının bir sendikalaşma hakkı yoktur. Toplu sözleşmelerin sendikalar yasasında yer
alması ancak grevin yasaklanmış olması ve zorunlu tahkim sisteminin uygulanması
sonucunda toplu sözleşme kurumunun gelişmediği görülmüştür.
1.3.3. 1960-1980 Yılları Arasında İşçi Hakları ve Sendikalar
1960-1980 dönem; Türkiye tarihinin kapitalist gelişme süreci açısından en önemli adımlarının
atıldığı yıllar olarak sayılabilir. 1960’lı yılların başında gayri safi milli hasılada sanayiinin
payı %17.5 iken, bu oran 1975-76’larda %21 dolayına yükselmiştir. Tarımın payı ise aynı
yıllar arasında %36.5’den %27’ye düşmüştür. Böylece 1960-80 dönemi Türkiye’nin gerek
üretim yapısı, gerekse nüfus yapısı açısından nitelik değiştirdiği bir dönem olmuştur.
Kolaylıkla anlaşılabileceği gibi bu göstergeler önemli bir yapısal değişimi belirtmekle
birlikte, gelişmenin sağlıklı bir kentleşme ve sanayileşme biçiminde olmadığı da özellikle
belirtilmelidir. Çünkü bu dönem içinde ekonomik gelişme daha çok dış kaynaklarla finanse
edilmiş ve dönem boyunca sürekli dış açık verilmiştir. 1960-80 arasında söz konusu olan
üretim alanının dayanıklı tüketim malları sanayi olduğu görülecektir. Oysa sağlıklı ve
dengeli kapitalist bir gelişmenin yaşanabilmesi için yatırım malları üreten sanayi dallarının
toplam sanayii içindeki payının büyümesi, zorunludur. Türkiye’de ise yatırım malları üreten
sanayiinin toplam sanayii içindeki payı dönem içinde %8.4’den %7.5’e gerilemiştir. Aynı
dönem içerisinde yatırım malları üreten sanayilerde çalışan işçi sayısı da %12’den %9.9’a
düşmüştür. Bu durum sanayiinin dışa bağımlılığının sürdüğünü göstermektedir.
Devlet sanayii bu dönem içerisinde nitelik değiştirmiş ve 1930’lu yılların yaygın tüketim
mallarında yoğunlaşan devlet yatırımları özellikle 1980’li yıllara gelindiğinde daha çok özel
sektöre temel girdiler sağlayan alanlara yönelmiştir. Dönem içinde gerek üretim değeri,
gerekse imalat sanayiindeki yeri açısından kamu kesiminin payı önemli ölçüde gerilemiş ve
1963’de %44’ler dolayında iken 1980’de %36 olmuştur.
Aynı dönem içerisinde 1963 yılından başlayan bir özgür sendikalaşma hareketi ve buna bağlı
olarak bir toplu sözleşme düzeni görülmektedir. Gerçi grev hakkı yalnızca toplu sözleşme
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sistemi içinde desteklenmektedir ama bu bile dönem içinde işçi ücretlerinin 12 Mart 1971’i
izleyen 2 yıl dışında, sürekli olarak gerçek artış göstermesini engellememiştir. Bu dönem
içinde 1963 yılında reel ücretler 100 kabul edilirse, 1976’da 175’e çıkmıştır. Ancak sanayide
üretilen katma değerden ücretlilerin aldığı pay 1963-64’den 1972’ye kadar sürekli olarak
gerilemiştir. 1973’den başlayarak ise ücretlilerin ulusal gelirden aldığı payda artışı olduğunu
görmekteyiz. 1977-79 döneminde bu oran %37’leri bulmuştur.
Bu dönemin temel yasal düzenlemeleri öncelikle 1961 Anayasası, 1963 yılında yasalaşan
274 sayılı Sendikalar Yasası ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası,
1965 tarihli Sosyal sigortalar Yasası, yine 1965 tarihli devlet personeli Sendikalar
Yasası, 1966 tarihli Deniz İş Yasası, 1967 tarihli 931 sayılı İş Kanunu ve 1971 tarihli
1475 sayılı İş Kanunu olarak sayılabilir. Hemen belirtilmelidir ki, bu dönem içerisinde
çıkarılan yasaların belirlediği çalışma ilişkilerini temelleri 1961 Anayasasında atılmıştır.
Nitekim Anayasada sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı geçmişe oranla oldukça geniş bir
biçimde tanımlanmış, aynı çerçevede sosyal güvenlik uygulamalarına yer verilmiş, anayasa
açıkça sosyal devleti oluşturma işlevinden söz etmiştir.
Bu gelişmeler 1960 yılında gerçekleştirilen siyasi hareketin ürünü olduğu gibi aynı
zamanda 1870’lerden başlayarak gelişen ve yetersiz de olsa belli birikimler oluşturan
işçi hareketinin ortaya koyduğu mücadelenin bir sonucu sayılmak durumundadır.
1946’da başlayan sınırlı sendikacılık hareketi, kendisini grev hakkıyla da donatarak gerçek bir
kimliğe kavuşma yönünde talepler öne sürmüş ve çok partili siyasal düzenin olanaklarını da
kullanarak başlangıçtan itibaren sendikal hareketi ve işçi hak ve özgürlüklerini geliştirmek
için bir mücadele sürdürmüştür.
Dönemin başına bakıldığında 1960’da iş kanuna tabi işçi sayısının 800 bini aştığı sendikalı
işçi sayısının ise 300 bini bulduğu görülmektedir. Bu sayı ve daha önce yaşanan örgütsel
gelişmeler elbette 1960’lı yıllar boyunca gerçekleşecek olan demokratik açılımların önemli
itici güçlerinden birisi olacaktır. Nitekim 1961’de gerçekleştirilen Saraçhane Mitingi o güne
dek Türkiye’nin tanıdığı en kalabalık işçi mitingi olma özelliği ile tarihteki yerini almıştır.
Ancak yine ülke ekonomisinin ve sosyal yapının dinamikleri bu dönemi de gel-gitli bir dönem
haline sokmuş ve örneğin 1971 yılı değişiklikleriyle kimi demokratik haklar budanmıştır.
Dönem içerisinde geçerli olan 1936 sayılı İş Yasası, bazı açılardan önemli ölçüde
yenilenmiştir. Öncelikle 1967 yılında 931 sayılı yeni bir İş Yasası çıkarılmış ve bu iş yasası
3008 sayılı eski iş yasasının en temel iki noktasını değiştirmiştir. 931 sayılı yasayla tek işçi
çalıştıran işyerlerinde bile yasanın uygulanması öngörülmüş ve kapsam tüm işçileri içine
alacak bir şekilde genişletilmiştir. Ayrıca çok önemli ve temel bir değişiklikte yasanın işçi
tanımında yapılmıştır. 931 sayılı yasayla bugün kullanılan anlamda işçi, “iş sözleşmesine
bağlı olarak çalışan kişi” olarak tanımlanmıştır.
Benzer şekilde kıdem tazminatının son ücret üzerinden verileceği hükmü getirilmiş,
tazminatını hesabında iş yılı ibaresi yerine takvim yılı ibaresi getirilmiştir.
Asgari Ücret Türkiye’ye 3008 sayılı İş Yasası’nda öngörülen bir düzenleme olarak girmiştir.
1936 yılında yasanın kabul edilmesine karşın Asgari ücret yönetmeliği ancak 1951 yılında
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çıkarılmış ve bu tarihten itibaren asgari ücret tespiti başlamıştır. Ancak 1966’da tüm iller
asgari ücret kapsamına alınabilmiştir. 1967’ye kadar illere göre ayrı ayrı asgari ücret tespiti
yapılmıştır. Ancak 30 yılı aşkın bir süre geçmeden asgari ücretin tüm ülkeye yayılması
sağlanamamıştır. Üstelik ulusal nitelikli bir asgari ücretin tespit edilebilmesine ancak 1974’de
gelinebilmiştir.
Bu dönemde sosyal güvenlik alanında da önemli değişimler yaşanmıştır. Ancak yine de
işçilerin sosyal güvenlik haklarının gelişimine bakıldığından, sosyal güvenliğe devlet
katkısının bulunmadığı görülmektedir. Bu bir sigorta sistemidir. Bu bir sosyal güvenlik
sistemi sayılamaz. Sosyal Sigortalar Yasası 1965’te yürürlüğe girmiştir. Tüm bu gelişmeler
sonucunda dönem sonunda 1980 yılında yaklaşık 2 milyon üye işçiyi kapsayan bir sosyal
sigortalar sistemi oluşmuş bulunmaktadır. 1971’de bağımsız çalışanlar örgütü olarak BAĞKUR’da bu sisteme dahil olmuştur.
1960–1980 arasında toplu iş ilişkilerinin çerçevesini belirleyen iki yasal düzenleme söz
konusudur. Bunlardan birisi 274 sayılı sendikalar yasasıdır. Bu yasa 24 Temmuz 1963’te 275
Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası ile birlikte yürürlüğe konulmuştur.
Ülkemizde bu gelişmeler işçi sınıfı hareketinin mücadele birikiminin sonucu olarak yaşanmış
sayılamaz. Bununla birlikte gerek öncesinde gerekse dönem içinde ortaya konan işçi sınıfı
mücadelesini küçümsemek te doğru bir tutum olmayacaktır. Nitekim işçi sınıfı hareketinin şu
ya da bu şekilde baskı altına alındığı 1971-72 yıllarında ücretlerde bir gerilmenin ortaya
çıktığı görülecektir. 274 sayılı sendikalar yasası sendikal örgütlerin kuruluşunu, yapısını,
örgütlenme şekillerini tanımlamakta, sendika yöneticiliği, faaliyetleri, sendikanın gelirleri,
denetleme esasları gibi konular düzenlemektedir. Gerek sendikalar yasasının gerekse Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasının 1947 tarihinde Amerika’da yürürlüğe giren TAFT
HARLEY yasasından önemli ölçüde etkilendiği anlaşılmaktadır. Bu dönem içerisinde yaygın
örgütlenme biçimi federasyon ve işkolu düzeyinde gerçekleşmiştir. Sendikaların uluslar arası
kuruluşlara katılma bakımından bir izin alma koşulu yasada yer almamıştır. Bu anlamda 27
Mayıs’ın hemen arkasından hükümet TÜRK-İŞ’in uluslararası özgür işçi sendikaları
konfederasyonuna üyeliğini serbest bırakmıştır.

Memurlara sendikalaşma hakkının kalıcı biçimde tanınmamış olması ve dönem
içerisinde yürürlüğe giren devlet memurları sendikalar kanununa göre kurulmuş memur
sendikalarının varlığının çok uzun sürmemesi, ülkemizde işçi memur ayrımını sürekli
gündemde tutmuştur.
Dönem içinde sendikaların siyasal faaliyetleri eski doğal gelişmelerin bir uzantısı
olarak sınırlı biçimde tanımlanmıştır. Eski yasada olduğu gibi toptan bir siyaset yasağı yoktur
ancak bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Burada sendikaların siyasal partilerle ilişki kuramayan,
ekonomik demokratik haklar için mücadele eden ancak siyasal amaç gütmeyen kuruluşlar
olarak görülmek istendiği açıktır. İşçilerin en az dörtte birinin temsil ettiğini belgeleyen
sendika aidat kesebilme hakkına sahiptir. Sendikaların denetlenmesi yoğun bir biçimde
öngörülmektedir.
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Sınıf mücadelesinin giderek yükselmesi karşısında, işçi hareketinin gelişmesinin
önünü kesmek ve özellikle DİSK’in gelişmesini önlemek için sendikalar yasasının
değiştirilmesi yönünde yoğun bir baskı örgütlenmiştir. Bu baskı sadece sendikalar yasası ile
sınırlı kalmamış toplu sözleşme ve grev yasasını da etkilemiştir. Toplu sözleşme ve grev
konusu dönem içerisinde 275 sayılı yasa ile düzenlenmiştir. Buna göre toplu sözleşme birimi
işkolu ve işyeri olmak üzere iki düzeyde öngörülmüştür, ancak uygulamanın çerçevesinin
doğru çizilmemesi dolayısıyla sözleşme düzeni işyeri ve işkolunda hangi ölçütlere göre ve
nasıl düzenlendiği belli olmayan sözleşmelere dönüşmüş, birbirini tekrar eden düzenlemeler
görülmüştür. Toplu sözleşme yetkisinin belirlenmesinde yasa, ilgili işyerinde çalışan işçilerin
yarısından fazlasını temsil eden sendikayı yetkili saymıştır. Bu düzenleme Amerika’da
yürürlükte olan işleyişin benzeridir. Ancak yetki belirmede uyuşmazlık çıktığında doğrudan
işçilerin oyuna başvurulması yönündeki ek çözüm bu yasada bulunmadığından sözleşme
yetkisi konusunda çok büyük uyuşmazlıklar yaşanmıştır. 1974-1975 yıllarında bazı
mahkemelerin referandum ya da irade beyanı gibi yollarla belli bir yasal uygulama oturtmaya
çalıştıkları görülse de, bu düzenlemeler kural oluşturacak nitelikte yaygınlık kazanarak bir
toplu sözleşme yetki sistemine dönüşememiştir.
Bakanlar Kurulunun bir teşmil yetkisi vardır. Grev yasakları ve grev tanımı yasanın en
önemli noktalarından birisini oluşturmaktadır. Çünkü grev hakkı toplu iş sözleşmesinin
yapılması ve yürütülmesi çerçevesinde tanınmıştır. Siyasal grev açıkça yasaklanmış, işi
yavaşlatma ve genel greve de yer verilmemiştir. Grev erteleme yetkisi bakanlar kuruluna
tanınmıştır. Grev sonunda varılacak anlaşmadan greve başvuran sendikaların üyelerinin
dışında diğer işçilerin de dayanışma aidatı ödemek yolu ile yararlanabilmesi öngörülmüştür.
Ancak bu yararlanma sendikanın onayı olmaksızın gerçekleşemeyecektir. Yüksek hakem
kurulunun kararları kesindir.
Bu sistem işçi sınıfı hareketinin gelişme eğilimlerinin önünü kesmek isteyen güçlerce
kısa zamanda ortadan kaldırılmak istenmiştir. Bu amaçla 29 Temmuz 1970’te dönemin Adalet
Partisi iktidarı 274 sayılı yasayı değiştiren 1317 sayılı yasayla sendikalar ve grev lokavt
yasasının birçok hükmünü ortadan kaldırmaya yeltenmiştir. O dönemin yetkililerince bu
değişikliklerin amacı açıkça DİSK’in varlığına son vermek olarak belirtilmiştir. Bu
değişikliklerin başlıcalarının neler olduğuna bakıldığında, öncelikle bir sendikanın ülke
çapında faaliyet göstermesi için ilgili işkolundaki işçilerin 1/3’ünü üye yapmış olması
koşulunun yasaya eklenmiş olduğu görülecektir. Bu tür bir düzenlemeyi herhangi bir
demokratik ülkede bulmak mümkün değildir. Ancak bu düzenlemenin bir benzerini 1943’te
Brezilya’da Vargas diktatörlüğü sırasında yürürlüğe konmuş olan yasada görebiliyoruz.
Sendikaları baskı altına alacak bir başka düzenleme onların gelirlerine ilişkin olarak
yapılmış ve burada eğer işyerinin kurulu bulunduğu işkolunda işkolu yetkisi almış bir sendika
varsa yalnızca o sendikanın aidat alabileceği kuralı getirilmiştir. Anayasa mahkemesi 1972’de
bu değişikliği iptal etmiştir. Benzer biçimde 1317 sayılı yasa ile Türkiye çapında faaliyette
bulunacak sendikanın kurulacağı işkolunda çalışan işçilerin 1/3’ün temsil etme koşulu
getiriliyordu. Ayrıca işyeri düzeyinde kurulu sendikaların toplu sözleşme ve grev yetkilerinin
kaldırılması da öngörülüyordu. Bu hükümde anayasa mahkemesi tarafından 1972’de iptal
edilmiştir. 1317 sayılı yasa ile yapılan bir değişiklik, dayanışma aidatı ödeyen bir işçinin
yararlanması konusunda sendikadan izin alınmasının kaldırılması olmuştur. Bu dönemde
yaşanan 15-16 Haziran olayları egemen güçlerin ve siyasi iktidarın gelişen işçi hareketini yok
etme isteklerinin önüne geçebilmek için bir direniş olarak ortaya çıkmıştır.
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Dönem içinde işçi hareketlerinin ve örgütlenmelerinin gelişimine bakıldığında Türkiye
işçi sınıfının temelini oluşturan asıl örgütsel yapıların ve kurumlaşmaların bu dönemde
oluştuğu görülecektir. İşçi sınıfı içerisindeki ayrımlar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bir
yandan “Amerikan Sendikacılığı” temelinde gelişen 1950–1960 arasındaki pratik, öte yandan
“Amerikan Sendikacılığı” deneyiminin yoğun etkileriyle oluşan 1960 sonrası sendikal ve
toplu iş sözleşmesi ve grev yasası pratikleri, sendikal hareketin alanını yalnızca işyerindeki
ekonomik faaliyetle sınırlamış, işçi sınıfının taleplerinin yaygın biçimde yerine getirilmesini
olanaksız kılmıştır. 60-80 dönemi daha öncede belirtildiği gibi özel sermaye birikiminin
güçlendiği, işçi sınıfının nicelik olarak geliştiği, köyden kente göç olgusunun yoğunlaştığı bir
dönemi ifade etmektedir. Bu anlamda işçi sınıfı-sermaye çatışmasının en açık biçimde
yaşanmaya başlandığı koşullarda daha çok kamu işyerlerinde örgütlenmiş bir sendikacılık,
“Amerikan sendikacılığı” anlayışıyla yürüttüğü faaliyetlerinde yetersizlik içine düşmüştür.
Ortaya çıkan bu yetersizlik ve sorunlar işçi sınıfı içinde değişik görüş ve eğilimleri açığa
çıkarmış ve sendikal tartışmaları yoğunlaştırmıştır. Önce Sendikalar Arası Dayanışma
(SADA) adı verilen bir örgütlenme ortaya çıkmış ve daha sonra 1967’de DİSK’in kuruluşuna
yol açacak gelişmeler gözlenmiştir. Bu ayrılık temelde işçi sınıfının toplumsal rolüne ve
kapitalist gelişme içerisinde işçi sınıfının hak ve özgürlüklerine nasıl yaklaşılması gerektiğine
ilişkin bir ayrılıktır. DİSK, Türkiye işçi sınıfının ve Türkiye kapitalizminin gelişme
dinamiklerini, emek-sermaye çelişkisi üzerinden işçi sınıfının hak ve çıkarlarını en iyi
koruyabilecek bir çerçeve içinde dönüştürmeye yönelmiş, bu yönelim egemenlerin şiddetli
tepkisini çekmiştir. DİSK’in mücadelesi çok kısa zamanda tüm işçi sınıfını kavramış, üye
sayısı yüz binleri bulmuş ve bu gelişme 1970 yılında iktidarın mevcut yasaları kazanımları
yok edecek bir biçimde değiştirme çabasına yol açmıştır. Bunun karşılığında Saraçhane
mitinginden sonra Türkiye işçi sınıfı tarihinin en önemli gelişme dinamiklerinden birisi olarak
görülebilecek olan 15–16 Haziran 1970 olayları patlak vermiş ve işçi sınıfı temel
örgütlenmesine, özgürlüğüne yönelik bu saldırıları ortadan kaldırabilmenin yollarını
bulmuştur. 1970 yasası ile yapılmak istenen değişikliklerin çok büyük bölümü 1980
sonrasında 2821–2822 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt yasalarıyla
gerçekleştirilecektir.
Dönem içinde sendikal örgütlenmenin değişimi açısından DİSK’in kuruluşu birinci
öneme sahiptir. DİSK, TÜRK-İŞ’in çizgisine karşı çıkan, toplumsal gelişmeye önderlik
etmenin sendikal hareketin vazgeçilmez görevlerinden birisi olduğu düşüncesiyle hareket
eden beş sendika tarafından kurulmuştur. Bu süreçte işçi sınıfı hareketini, egemenlerin
geliştirdiği hukuk düzenini daraltalarak yok edebilecek devlet güvenlik mahkemelerine karşı
geliştirilen DGM direnişleri, Faşizme ihtar eylemleri, çok çeşitli işyeri direnişleri ve genel
uyarı eylemleri dönemin asıl karakteristiklerini oluşturmaktadır. Türkiye işçi sınıfı tarihinin
en kanlı olaylarından birisi de 1980’li yıllara yaklaşırken gerçekleşmiştir. 1 Mayıs işçi
bayramının 1977 yılında İstanbul’da kutlanması sırasında yüz binlerce emekçinin üzerine ateş
açılmış ve 36 insan yaşamını bu saldırıda yitirmiştir. Bu tür olaylar egemen güçlerin işçi sınıfı
hareketinden ne ölçüde ürktüklerini ortaya koyduğu gibi bu gelişmenin önünü kesebilmek için
ne denli acımasız olabileceklerinin de açık örneğini oluşturmaktadır.
Bu dönemde ayrıca 1976 yılında Hak-İş’in ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca dönemin
sonlarına doğru bir işçi örgütlenmesi olmaktan çok bir siyasi hareketin uzantısı biçiminde işçi
sınıfı içinde yer alan MİSK’in de kurulduğu gözlenecektir.
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1.3.4. 1980’den Sonra İşçi Hakları ve Sendika
1980’ler daha önce de belirtildiği gibi Türkiye için yapısal özelliklerin değiştiği yeni bir
dönemi ifade etmektedir. 1980’lere gelinirken o güne dek gerçekleştirilen ekonomik ve sosyal
modelin tıkandığı ve artık sürdürülemez hale geldiği gözlenmiştir. Aslında bu durum
1977’den sonra kendisini göstermiştir. 24 Ocak 1980 kararlarıyla sanayi politikası temelden
değiştirilmiş, kalkınma stratejisi serbest rekabet esaslarıyla, dışa açık, ihracata dayalı büyüme
modeline oturtulmaya çalışılmıştır. Bu modelin doğal bir sonucu, dış pazarlara sürekli,
kaliteli ve ucuz mal gönderebilmek, ihracatı sürekli hale getirebilmek için, kaçınılmaz olarak
işçi maliyetlerinin minimumda tutulması ve ucuz işgücüne dayalı ekonomik gelişme
sürecinin oluşturulmasıdır.
Dönem içinde uygulanmaya başlanan yeni ekonomik politikaların sonucu olarak sendikal
örgütlenmeler yasak ve sınırlamalarla yüz yüze bırakılmıştır. Ancak 24 Ocak 1980 ekonomik
kararlarının yalnızca Türkiye’de uygulamaya konulmayan ve genel olarak uluslararası
sermayenin yeniden yapılanma süreci içinde yaygın olarak gündeme getirilen politikaların bir
uzantısı olduğunu belirtmek gerekir. Aslında benzer örneklerde de görüldüğü gibi az gelişmiş
ya da gelişmekte olan ülkelerin çoğunda da bu durum Türkiye’deki örneğine benzer biçimde
gelişmiştir.
12 Eylül 1980 askeri darbesi belirli açılardan çok yetersiz de olsa işçi haklarının
gelişimine katkıda bulunan demokratik yapıları tümüyle ortadan kaldırmış,
parlamentoyu kapatmış, siyasi partileri sistem dışına itmiş, sendikal hak ve
özgürlüklerin kullanımını yasaklamıştır. Bu hareket toplumsal gelişmenin önünü açıcı
işlevi dolayısıyla kendine hedef olarak DİSK’i belirlemiş ve diğer sendikal kuruluşların
faaliyetlerini durdurduktan kısa bir süre sonra yeniden açılmasına izin verirken, DİSK’i
kapatmıştır.
Anti demokratik koşulların egemen olduğu ve DİSK’in kapalı kaldığı 10 yıllık süre
boyunca 12 Eylül rejimi amaçlanan ekonomik ve toplumsal yapıya uygun kurumsal
düzenlemeleri oluşturma yoluna gitmiştir. Bu kurumsal düzenlemelerin ilki 1982 anayasası
olarak şekillenmiştir. 1982 anayasası 1961’den farklı biçimde gerçekte sosyal devlet
amacından kopmuş, ülkenin kalkınma yol ve yöntemlerini serbest piyasaya dayalı ucuz
emek istihdamında bulan bir yaklaşımı benimsemiştir. Anayasa’da temel hak ve
özgürlükler çok sınırlı bir çerçevede tanımlanırken, özellikle sendikal haklar, toplu sözleşme
ve grev hakkına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmış ve bu hakların dünyanın hiçbir
demokratik anayasada görülmedik biçimde sınırlanması yoluna gidilmiştir. Lokavt anayasal
bir hak olarak düzenlenmiştir.
Dönemin temel kurumsal düzenlemelerine bakıldığında, toplu iş ilişkilerini
düzenleyen sendikalar yasası ile toplu sözleşme ve grev yasasının yeni baştan yazıldığı
görülmektedir. 274 ve 275 sayılı yasalar yürürlükten kaldırılmış, bu yasaların yerine
2821 sayılı Yeni Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Yasası yürürlüğe konulmuştur. Bu dönemde 1999 yılında 4447 sayılı yasa ile emeklilik
yaşı arttırılmış, 1971’de yürürlüğe giren 1475 sayılı iş yasası tümüyle kaldırılarak yerine,
2003 yılında, 4857 sayılı yeni iş yasası hazırlanmıştır. 2008 yılında ise 5510 Sayılı yeni bir
Sosyal Güvenlik Yasası çıkarılmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adıyla ortak bir sosyal
güvenlik şemsiyesi yaratılmıştır. Bu yasa Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK yerine SGK’yı
getirirken emekliliğe hak kazanma ve yaşlılık gelirleriyle sağlık hakkı konusunda kazanılmış
hakları gerileten düzenlemeler içermiştir.
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1980 sonrası dönemde kıdem tazminatı konusu özel bir önem kazanmıştır. 1980’li
yılların hemen başında özellikle kıdem tazminatına ilişkin sınırlamalar getirilmiştir. Kıdem
tazminatına önce günlük asgari ücret tutarının 7.5 katı sınırı, 1980 tarihli 2320 tarihli yasa ile
getirilmiş, daha sonra 1982 tarih 2762 sayılı yasa ile “kıdem tazminatı ödemelerinde
uyulacak tavanın yıllık miktarı devlet memurlarına tabi en yüksek devlet memuruna ödenecek
emeklilik ikramiyesini geçemez” şeklinde tanımlanmıştır. Kıdem tazminatını zayıflatacak
nitelikteki arayışlar bugün de devam etmektedir. İşverenler, Dünya Bankası IMF, siyasal
iktidarlar ve bazı sendikal örgütler kıdem tazminatının ödeme koşullarını yeniden
düzenleyecek ya da fona devrini öngörecek değişikliklerin yapılmasını savunmaktadır. Bu
taleplerin temeli kıdem tazminatına esas gün sayısının azaltılması ve kıdem tazminatının
ödeme koşullarının çalışanlar aleyhine değiştirilmesidir.
Benzer nitelikteki düzenlemeler sosyal güvenlik alanında da devam etmiştir. Örneğin 1986
tarihli 1402 sayılı yasayla belli hizmet süresini dolduran ve belli bir yaş sınırına ulaşanların
yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için gerekli prim ödeme gün sayısı 1800’den 3600’e
çıkarılmıştır. İşçi emeklilerin aylık oranı % 70’ten % 60’a düşürülmüştür. Ayakta tedavi ilaç
masraflarının % 20’sine katılım öngörülmüştür. Yine 1981 tarihli 2564 sayılı yasa ile 18
yaşın altındaki çalışmaların sigortalılıkta dikkate alınmaması düzenlenmiş, emekli aylıklarının
hesaplanmasında son üç yıl yerine son beş yılın ortalamasının esas alınması öngörülmüştür.
1985 tarih 3246 sayılı yasa ile emeklilik yaş sınırının erkeklerde 60’a, kadınlarda 55’e
çıkarılması düzenlenmiştir.
Son olarak toplumsal mücadelelere konu oluşturan “mezarda emeklilik” olarak adlandırılan
sosyal güvenlik yasası düzenlemeleri gündeme getirilmiştir. Bu çerçevede devam eden
oluşumlar ve ekonomik koşullara uygun düzenlemeler, bir yandan da Avrupa Birliğine uyum
sürecinin ve Uluslar arası Çalışma Örgütü normlarının sürekli baskısı altında kalmıştır. Bu
çerçevede 1994 yılında Uluslar arası Çalışma Örgütünün 158 sayılı İş Güvencesine İlişkin
Sözleşmesi TBMM tarafından onaylanmış, buna karşılık 2003 yılının 15 Mart’ında yürürlüğe
girecek şekilde hazırlanan yasaya kadar hiçbir değişiklik yapılamamıştır. Dolayısıyla bu
dönemde 2003 yılına dek modelin esasını uzun yıllardır sürdürülen iş güvencesiz çalışma
oluşturmuştur. Ancak bu yasa da 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş
Yasası ile önemli ölçüde esnetilmiş ve iş güvencesine ilişkin temel kavramlar büyük ölçüde
işverenlerin beklentileri doğrultusunda değiştirilmiştir.

1.3.5. 1980’den Günümüze Toplu İş İlişkileri Düzeni
Askeri darbenin ardından 2821 sayılı sendikalar yasası ile 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi grev
ve lokavt yasası 1983 yılında yürürlüğe konmuştur. Bu yasalar ilk iş yasasından başlayarak
düzenlenmiş bulanan yasakçı anlayışı sürdüren bir niteliğe sahiptir. Ayrıca bu yasalar
sendikal harekete başlangıçtan itibaren “Amerikan Sendikacılığı” niteliğini kazandırmaya
yönelik yaklaşımı da geliştirmiş durumdadır. Bu yasaların genel niteliği, sendikal
örgütlemenin ve toplu iş sözleşmesi haklarının olabildiğince dar bir çalışan kesimi
tarafından kullanılmasını sağlamak ve sendikal örgütlenmenin toplumsal yapıya
etkisinin olabildiğince sınırlı bir çerçevede yansımasını öngörmektir.
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2821 sayılı sendikalar yasası yalnızca işkolu esasına dayalı sendikalaşmayı
öngörmüştür. “Meslek veya işyeri esasına göre işçi sendikası kurulamaz” esası açıkça
düzenlenmiş ve bölge esasına göre sendikal birliklerin kurulması da yasaklanmıştır. Ülke
çapında işkolu sendikaları ve konfederasyonlar kurulması mümkün kılınmış, bunun dışındaki
örgütlenme tipleri yasaklanmıştır. Konfederasyonlar toplu sözleşme ve grev yapma hakkına
sahip değildirler. Sendikaların uluslar arası örgütlenmelere üyelikleri ise izin sistemine
bağlanmıştır. Sendika üyeliği ve kuruculuğu da yasada belirli kısıtlamalar altında
tutulmaktadır. Sendika kurabilme hakkı anayasadan kaynaklanacak şekilde yalnızca işçilere
tanınmıştır.
Ancak ayrıca memurların sendika hakkını yasaklayan bir hüküm mevcut değildir. Bu
noktadan kalkarak süreç içerisinde kamu çalışanlarının sendika kurma hak ve özgürlükleri
uluslar arası kurallar çerçevesinde gündeme gelmiş ve uzun süren mücadele sürecinin
arkasından kamu çalışanları sendika kurma özgürlüklerini kazanmışlardır. Sendika üyesi
olabilme açısından özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar dahil sendika üyesi
olamayacakları düzenlenmiştir. Yasaya göre öğrenciler de sendika üyesi olamamaktadırlar.
Ayrıca sendika üyeliği kesinleşen işçinin üye fişinin bir örneğinin işverene verilmesi
zorunluluğu getirilmiştir. Sendika kurucusu olabilmek için sendikanın kurulacağı işkolunda
en az bir yıldan beri fiilen çalışıyor olmak önkoşulu getirilmiştir. Sendika yöneticiliği için ise
en az on yıl bilfiil işçi olarak çalışmış olmak koşulu getirilmiş, sendika yöneticiliğinin 4
olağan genel kurul süresince sürdürüleceği, aradan bir olağan genel kurul geçmeden aynı
kişinin tekrar aday olamayacağı belirtilmiştir.
Sendikal faaliyetlere ilişkin yasakların başında siyasal faaliyete getirilen yasak
gelmektedir. Anayasanın 52. maddesinden kaynaklanarak yasaya geçmiş düzenlemelere göre
“sendikalar siyasi amaç güdemez: siyasi faaliyette bulunamaz, siyasi partilere destek
olamaz; derneklerle, kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçla
ortak hareket edemez”. Ayrıca sendika ve konfederasyon yöneticilerinin bir siyasi
partinin yönetim organlarında herhangi bir görev almaları da yasaktır. Sendikaların
eğitim faaliyetleri ile ilgili sınırlamalar söz konusudur. Sendikal eğitimlerin ancak işçilerin
mesleki bilgilerini arttıracak, milli tasarruf ve yatırımların gelişmesine, reel verimliliğin
artmasına hizmet edecek biçimde gerçekleştirileceği öngörülmüştür. Toplu sözleşmeye taraf
olmayan herhangi bir sendikanın işyerindeki üyelerinden aidat alabilmesi olanağı
kaldırılmıştır. 2821 sayılı yasada üyelik noter koşuluna bağlanmış ve üye olmanın ya da
üyelikten ayrılmanın noter kanalıyla belgelenmesi öngörülmüştür.
Günümüzde de geçerli olan ve 1980 sonrasında toplu sözleşme ile grev haklarının kullanımını
düzenleyen 2822 sayılı yasaya bakıldığında ise buradaki temel sözleşme biriminin “işyeri”
veya “aynı işkoluna dahil birden çok işyeri” ya da “işletme” olduğu görülmektedir. “İşkolu”
sözleşmesi yapmak olanağı kaldırılmıştır. Buna karşılık işverenlerin uzun bir dönemden
beridir ifade ettikleri “grup sözleşmesi”nin önü açılmıştır. Toplu sözleşme yapma yetkisine
sahip olan sendikalar işkolunda Türkiye çapında % 10 oranında üyeye ulaşan
sendikalar olmaktadır. Bu düzenleme aslında 1970 yılında 14-15 Haziran olaylarının
gelişmesine yol açan olayların temel mantığının devamı niteliğindedir. Orada
başarılamayan burada gerçekleştirilmiş olmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi bu tür bir
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sistemin demokratik ülkelerde örneği yoktur. Bir faaliyet alanında çalışan işçilerin % 10’unu
temsil eden tek bir sendikanın yaşama hakkını elde etmesine benzer bir düzenleme 2. Dünya
Savaşı öncesinde İtalya’da uygulanmıştır.
Toplu sözleşme yetkisi alabilmek için ikinci koşul, sözleşmenin yapılacağı işyerinde
çalışanların yarısından bir fazlasının üye yapılması zorunluluğudur. Uluslararası
Çalışma Örgütü gerek işkolu barajını gerekse işyeri barajını toplu sözleşme açısından
sakıncalı bulmakta, özgür toplu pazarlık ilkesiyle çeliştiğini belirtmektedir. Türkiye’nin
1951 yılında imzaladığı 98 no’lu sözleşmeye de aykırılık söz konusudur. Ayrıca ILO her
sözleşme öncesinde yetki belgesi alma koşulunu da 98 no’lu sözleşmeye aykırı
bulmaktadır. Yetkili sendikayı belirleme ve yetki belgesi verme görevi bakanlığa
verildiği için, bu düzenlemenin sendikaları siyasi iktidarın baskısı altında tutacağı
açıktır. Bu şekildeki bir yetki düzeni sendikal hareketi siyasal iktidarın denetimi altına
sokmakta ve sendikal faaliyeti de çok büyük ölçüde toplu sözleşme faaliyetine
indirgemektedir.
Sistemin getirdiği resmi arabuluculuk düzeni zorunlu bir nitelik taşımaktadır. Bakanlar
Kurulunun teşmil yetkisi devam etmektedir. Grev yasakları genişletilerek sürdürülmüştür.
Banka işkolu dahil birçok işkolu uluslararası normlar açısından kabul edilemeyecek biçimde
grev yasağı içine alınmıştır.
Grevin tanımı yalnızca toplu iş sözleşmesi ile sınırlı olarak belirlenmiş, bu anlamda
cumhuriyet öncesinden buyana devam eden temel yasaklamalar varlığını sürdürmüştür.
Genel grev, siyasi grev, dayanışma grevi gibi grev türleri, iş yavaşlatmalar yasaktır.
Grev konusunda, 1980 öncesinde var olan “hak grevi” de yok edilmiş ve böylece grevlere
ilişkin düzenleme sendikal hareketin hak arama yollarını tümüyle kilitleyecek biçimde
tanımlanmıştır. Grev yasaklarının içine, su, elektrik-havagazı, doğalgaz, petrol sondajı-tasfiye
dağıtım işleri, bankacılık, itfaiye, temizlik, şehir içi deniz, karayolu, demiryolu toplu taşıma
işleri, cenaze, huzurevi, tekfin, mezarlıklar, milli savunma bakanlığı, jandarma genel
komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı alınmıştır. Bakanlar kurulunun karar verilmiş ya
da uygulanmaya başlanmış grevi erteleme yetkisi devam etmektedir. Erteleme sonunda
grev yeniden başlamamakta, böylece grev hakkı fiili olarak sona erdirilmiş olmaktadır.
İş mahkemelerine grevi durdurma yetkisi verilmiştir. Kanuni bir grev sırasında hizmet akitleri
askıda olan işçilere “bu dönem için ücret ve sosyal yardımlar ödenemez, bu süre kıdem
tazminatı hesabında dikkate alınamaz, toplu iş sözleşmelerine bu hükümlere aksi hüküm
konulamaz” şeklinde daha önce var olmayan çok sınırlayıcı bir başka hüküm eklenmiştir.
Yüksek hakem kurulu bir tahkim organı olarak varlığını sürdürmektedir.
12 Eylül’ün hemen arkasından ortaya konan ve günümüze dek temel ilkeleri
değişmeyen yasal düzenlemeler, toplu iş hukuku alanında olağanüstü sınırlayıcı ve
baskıcı, sendikal hareketi toplumsal işlevini yerine getirmekten uzaklaştırıcı bir nitelikte
düzenlenmiştir. Dönem içerisinde sendikalar yasası ile toplu sözleşme grev ve lokavt
yasasında zaman zaman değişiklikler yapılmıştır. Sendikalar yasasında 1983 tarihli 2882
sayılı yasa, 1988 tarihli 3449 sayılı yasa, 1995 tarihli 4101 sayılı yasa, 1997 tarihli 4277 sayılı
yasa, 2002 tarihli 4773 sayılı yasa ile çoğu olumlu yönde, askeri darbenin baskıcı koşullarını
181

hafifletmeye yönelik değişiklikler yapılmıştır. On yıl fiili olarak çalışma zorunluluğu, 10 yıl
SSK’ya bağlı çalışma zorunluluğuna dönüştürülmüş; kuruculardaki 1 yıl kaldırılmış;
yöneticilerin 4 dönemden fazla seçilemeyeceği ile ilgili hüküm kaldırılmış; genel kurulların 3
yılda değil 4 yılda yapılacağı hükmü düzenlenmiş; işverenlere üye fişlerini gönderme
zorunluluğu kaldırılmış,;uluslar arası kuruluşlara üyeliklerde ön izin koşulu kaldırılmış;
sendikaların temsilci tayin edebilmek için sözleşme yapma zorunlulukları yerine yetki
belgesinin kesinleşmesi yeterli sayılmış; sendikaların siyasi yasakları ile ilgili önemli ölçüde
değişiklik yapılmış ve özellikle 1995 yılında yapılan değişiklikle anayasadaki 52. madde
tamamen kaldırılmış, buna bağlı olarak sendikalar yasasındaki siyaset yasağı yeniden
düzenlenmiş ve 2002 tarihli değişikliklere bağlı olarak temsilci teminatları ilgili düzenlemeler
yenilenmiştir. Benzer şekilde sendika üyesi olamayacaklarla ilgili yasaklar da özellikle 1988
tarihli 3449 sayılı yasayla, 1995 tarihli 4700 sayılı yasayla büyük ölçüde daraltılmış, askeri
kişiler dışında tüm yasaklar kaldırılmıştır. Ancak mevcut yasada üyelikte noter koşulu ve
sendikal hareketin temel örgütlenmesi, faaliyetleri ve çalışma düzenine ilişkin yasaklar devam
etmektedir.
Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt yasasında da dönem içinde 1986 tarihli 3299 sayılı yasa ile
ve 1988 tarihli 3451 yasa ile değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerde özellikle yetki
alınmış işyerlerinde veya yetki tespiti istenmiş işyerlerinde teşmil yapılamayacağı, tarafların
görüşmeye gelmemesi durumunda arabulucu başvurusu için 60 gün beklemenin gerekli
olmayacağı, grev gözcülerinin çalışmalarının bir ölçüde rahatlatılması gibi, sistemin esasını
etkilemeyecek nitelikte değişiklikler söz konusu olmuştur. Bu yasa açısından da temel
barajlar, yetkiye ilişkin ayrıntılı düzenlemeler devam etmektedir. Bu şekildeki bir toplu
sözleşme düzeniyle özgür toplu pazarlık düzeninin oluşturulabilmesi mümkün değildir.
Dolayısıyla ülkemizde bugün 2821 ve 2822 sayılı yasaların yeniden ele alınıp özgürlükçü bir
anlayışla yeniden düzenlenmesi zorunluluğu en temel gereksinim olarak ortada durmaktadır.
1.3.6. 1980’den Sonra İşçi Örgütleri ve Eylemler
Sendikal faaliyetin yeniden serbest bırakıldığı 1983 yılından günümüze işçi
örgütlerinin gelişme çizgisine bakıldığında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in 80’li yılların ortalarından
başlayarak faaliyetlerini sürdürebildikleri, 80 öncesinde var olan MİSK’in bir ara faaliyete
geçer gibi olmasına rağmen varlığını sürdüremeyip yok olduğu görülmektedir. DİSK 1991
yılında beraat ederek yeniden sendikal alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Kamu
çalışanlarının örgütlenmeleri belli aşamalara gelmiş ve değişik kamu çalışan örgütleri ortaya
çıkmıştır. Şu anda “toplu görüşme” olanağını elde etmiş bulunan kamu çalışanları grevli toplu
sözleşmeli sendikal hak arayışlarını ve mücadelelerini sürdürmektedir. Dönem içinde işçi
mücadelelerine bakıldığında özellikle 1988’e kadar olan süreçte bir toparlanma çabasının
bulunduğu, zaman zaman grevler ve toplu sözleşmeler görülmekle birlikte, ücretlerin giderek
düştüğü, 1988’e kadar geçen on yıl içinde gerçek satın alma gücünün yarı yarıya azaldığı
anlaşılmaktadır.
Bu nedenle 1989’den başlayan süreçle birlikte yaygın tepkiler ve işçi eylemleri
sonucunda satın alma gücünde artışlar yaşanmıştır. Burada 1989 bahar eylemlerinin özel bir
anlamı vardır. Daha sonra ortaya çıkan yaygın grevlerle birlikte çalkantılı bir dönemin
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arkasından 1989-1990-1991-1992 yılları boyunca işçi ücretlerinde önemli bir gelişme
gözlenmektedir.

Buna karşılık sistemin doğal bir sonucu olarak sendikal örgütlemenin
genişleyememesi, toplu sözleşme faaliyetlerinin sadece işyeri düzeyinde üyelerle sınırlı bir
çerçeve içinde sınırlı kalışı, zaman içinde değişik çalışan gruplarının ve iş ilişkisi biçimlerinin
giderek yaygınlaşması ve böylece geçici çalışan işçilerle taşeron işçilerin çok yoğun biçimde
kullanılmaya başlanması, giderek eve iş verme, kısmi zamanlı çalışma, çağrı üzerine çalışma
gibi birtakım türlerin artması ve yoğun işsizlik baskısı bu sürecin kesintiye uğramasına yol
açmış, elde edilen kazançların 1960-1980 döneminde olduğu gibi ulusal gelir içerisinde
ücretlilerin payını sürekli olarak arttıracak bir çerçeveye dönüşmesini önlemiştir. Günümüzde
yeni oluşturulan iş yasasının da etkisiyle ortaya çıkacak çerçeve ulusal gelirin dağılımında
yeni bir dengesizlik ve emek gelirleri aleyhine yeni bir bozulma sürecinin başlangıcını
oluşturabilecek niteliktedir.
Dönemin önemli bir özelliği olarak 2000’li yılların ilk yarısına kadar enflasyon
yüksek düzeyde devam etmiş, T.C. tarihinin en yüksek fiyat artışlarının yaşandığı bir dönem
gerçekleşmiştir. Zaman zaman gerilemekle birlikte sendikal hareketin, üyelerinin satın alma
gücünü belli ölçüde de olsa koruyabildiği anlaşılmaktadır. Ancak üretimden, katma değerden
alınan payın arttırılması anlamında çok büyük sorunların yaşandığı gözlenmektedir.
Gelir dağılımına ilişkin veriler, giderek düşük gelir gruplarının daha az pay aldığını
ortaya koymaktadır. Bu durum 2011 krizi öncesinde dalgalı bir görünüm içindedir. Ancak
2001 günümüze 2008 küresel krizinin de etkisiyle gelir dağılımı süreç içinde daha da
bozulmuştur. Türkiye 2010 yılı değerleriyle OECD ülkeleri arasında Şili ve Meksika ile
birlikte gelir dağılımı en bozuk üç ülke arasında yer almaktadır.
Bugün yürütülen tüm mücadelelere, özellikle DİSK’in açılmasının arkasından sendikal
harekette oluşan dinamizm ve ivmeye, değişik zamanlarda ve değişik gerekçelerle gündeme
getirilen Ankara Yürüyüşü gibi etkinliklere, işyeri düzeyindeki yaygın direnişlere, mitinglere
ve gösterilere rağmen istenilen sonuçların elde edilmesinde çok büyük zorluklar ortaya
çıkmaktadır. Bu noktada özellikle 1990 yılında Körfez Krizi ile birlikte yaygınlaşan grev
erteleme uygulamaları, ücret gelirleriyle sendikaların toplumsal etkinliğinin belli sınırlar
içinde kalmasını doğuran temel nedenlerin başında gelmiştir. Gerçekten de 1990 yılında
körfez krizi gerekçe gösterilerek yayılma eğilimi gösteren grevler ertelenmiştir. Lastik
sözleşmeleri sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıklara bağlı grevler üst üste tam dört kez
ertelenmiştir. İşkolu düzeyindeki ertelemelere çok çeşitli örnekler vermek mümkündür.
Ülkemizde bugün fiili olarak grev yapmak olanaksız durumdadır. Yalnızca toplu sözleşme
düzeni içinde hapsedilmiş bir grev hakkı, grev erteleme mekanizması yoluyla fiili olarak
ortadan kaldırılmakta ve böylece sendikaların en temel ekonomik ve demokratik haklarını
geliştirmek için kullanabilecekleri birincil araç kullanılamaz hale sokulmaktadır. Bugünün
temel görevi çalışma ilişkilerinin asıl belirleyici yönünü oluşturan toplu iş ilişkisi
sistemlerinin özgürlükçü ve demokratik bir çerçevede yeni baştan oluşturulmasıdır.
183

2. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YASALARINDA DEĞİŞİKLİK
ÇALIŞMALARI
2.1. 2821 ve 2822 Sayılı Yasaların Genel Niteliği
Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan 2821 sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası yürürlüğe girdikleri 1983 yılından başlayarak sürekli
tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalar zaman içinde yasaların sendikal özgürlükleri ve
hakların kullanımını engelleyen niteliklerinin iyice belirginleşmesi ile giderek daha da
artmıştır.
Ancak bu yasalara ilişkin sorunları anlayabilmek için yasaların genel yapısına ve bu
yasaları oluşturan anlayışlara bir göz gezdirmek zorunludur. Bu yasalar 1980 öncesinde
zaman zaman denenmiş, ancak kural haline getirilememiş düzenlemelerin 12 Eylül
askeri yönetimi altında olgunlaştırılıp uygulamaya konulmasının bir sonucudur.
Yasalar konusunda hemen herkesin kabul ettiği bir özellik uzun, ayrıntılı ve katı
kurallara bağlı bir çalışma hayatı öngören nitelikleridir. Ancak bu nitelikler rastlantı biçimde
ortaya çıkmamış, yasalar hazırlanırken egemen olan anlayışın bir sonucu olarak
gerçekleşmiştir.
Bu nedenle ilgili yasaların değiştirilmesi gerektiği sürekli olarak sendikalar tarafından
gündeme getirilmiş ve çeşitlik değişiklik önerileri tartışmaya açılmıştır. Bu değerlendirmede
son beş yıl içinde hazırlanan değişiklik tasarılarının özellikleri ele alınacak ve son olarak 2010
yılı içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan tasarı genel olarak
incelenecektir. Yürürlükteki yasaların niteliği son beş yıl içerisindeki değişiklik tasarılarının
gerekçelerinde yer alan bazı değerlendirmelere bakılarak daha açık bir biçimde görülebilir.
2822 sayılı yasa değişikliğinin genel gerekçesinde “Yetersiz sanayileşme nedeniyle
endüstri ilişkileri geleneklerinin yerleşemediği ülkemizde bu alanı ayrıntılı yasalarla
düzenleme zorunluluğu ortaya çıkmış ve bu durum yasalarda sık sık değişiklikler
yapılmasını gerektirmiştir” ifadesi yer almaktadır. Bu yasaların “endüstri ilişkileri
geleneğini” yaratmak için çıkarılmış olduğu düşüncesinden hareket edildiğinde, artık, bir
eleştiri yapmanın olanağı kalmamaktadır. Bu durumda yapılması gereken zaman içinde
gerçekleştirilecek “küçük” değişikliklerle, yasaların öngördüğü ana yapının bozulmadan
sürmesini sağlamak olmaktadır.
2.2. 2010 Öncesi Değişiklik Tasarılarının Genel Değerlendirilmesi
Sorunun özünü ortaya koyabilmek açısından şu soru sorulabilir: 2010 yılı öncesinde
hazırlanan bu değişiklik tasarıları ile yerleştirilmek istenen “endüstri ilişkileri geleneğinin”
özellikleri nelerdir?
Değişiklik tasarılarını hazırlayanlar ve savunanlar tarafından da açıkça belirtildiği gibi,
yürürlükteki yasaların sendika üyeliğine, sendikal faaliyetlere, toplu sözleşme düzenine, grev
hakkının kullanımına ilişkin hükümlerinde, Uluslararası Çalışma Örgütünün sözleşmelerine,
sendikal özgürlüklerle ilgili evrensel kurallara ve Avrupa Birliği koşullarına uyumsuzluk
gösteren çok sayıda ve ayrıntılı düzenlemeler söz konusudur. Ülkemizde “endüstri ilişkileri
geleneği” yaratmak gerekçesiyle Uluslararası Çalışma Örgütünün yıllık konferanslarında
Türkiye Cumhuriyetinin sık sık gündeme alınmasına ve sendikal hakların özünün yok
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edilerek kullanılmaz hale sokulmasına yol açılmıştır. Bu yasalarla öngörülen sistem içinde,
sendikalaşma hakkının özgürce kullanılması, sendikal faaliyetin bağımsız bir biçimde
sürdürülmesi, toplu sözleşme düzeninin gerçek anlamda yerleştirilebilmesi ve grev
hakkının demokratik bir özgürlük olarak uygulanabilmesi mümkün değildir. Zaman
zaman değişiklikler olmakla birlikte yasaların uygulandığı 20 yılı aşkın süre, bu durumu
açıkça ortaya koymaktadır.
Ortaya çıkan sonuçlar, 1983 ve sonrasında 2821 ve 2822 sayılı yasalarla öngörülen
amacın büyük ölçüde gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Sendikalar devlet denetimi
altına sokularak, sadece üyelerinin sözcüsü olan ve toplu sözleşme ile sınırlı bir alanda
faaliyet gösteren örgütler olarak ortaya çıkarılmıştır. Sendikalara siyaset yasağının Anayasa
ile getirildiği bir ortamda yasaların uluslararası normlara aykırılılığı açıkça bilinen
düzenlemeleri de içinde taşıyarak uygulanması, çalışanların genel olarak örgütsüz bir duruma
itilmesi sonucunu doğurmuştur.
2010 yılı öncesinde gündemde olan değişiklik tasarılarının gerekçelerinde, yürürlükteki
yasaların genel sistematik ve doğrultularının aynen korunduğu açıkça belirtilmektedir.
Oysa bu yasaların öngördüğü temel yapıların aynen korunması ile Türkiye’de sendikal
özgürlüklerin genişletilmesi mümkün değildir. Bu durumun en açık örneğini değişiklik
tasarısında yer alan yetki tespitine ilişkin öneriler ortaya koymaktadır. 2822 sayılı yasa
değişikliğinin genel gerekçesinde “Özellikle yetki tespitinde öngörülen birden çok
sınırlayıcı kriterler, kapsamlı grev ve lokavt yasakları, hükümetin ertelediği grevlerin
süre sonunda yüksek hakem kuruluna gitmesi, ILO’nun yetkili organlarında sık sık dile
getirilmiş ve Türkiye Cumhuriyetinin gündeme alınmasına neden olmuştur”
denilmektedir. Aynı gerekçede ayrıca; “2822 sayılı yasada yeni değişiklikler öngören bu yasa
ile bir yandan Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış olan 87 ve 98 sayılı sözleşmelere
daha iyi uyum sağlamak amaçlanırken öte yandan da uygulamada karşılaşılan sorunlara
çözüm bulunmaya çalışılmıştır” denilmektedir. Ek olarak, madde gerekçelerinde “Bilindiği
gibi bu düzenlemeyi UÇÖ çifte baraj olarak nitelendirilmekte ve özellikle 98 sayılı
örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı ilkelerinin uygulanmasına ilişkin sözleşmenin
4.maddesine aykırı bulmaktadır” değerlendirmesi yer almıştır.
Bu kadar açık vurguların yapıldığı bir konuda, ilk değişiklik tasarılarında yalnızca ülke
çapında toplu sözleşme yapabilme yetkisine ilişkin %10’luk baraj %5’e indirilmekte, işyeri
düzeyinde önemli hak kayıplarına ve büyük sorunlara yol açan işyeri barajında ise hiçbir
değişiklik yapılmamaktadır. Bir yandan çifte baraj sisteminin uluslar arası normlara
aykırı olduğu kabul edilmekte, öte yandan değişikliklerin asıl amacının uluslararası
normlara uyum sağlamak olduğu belirtilmekte, buna karşılık çifte baraj sistemi
korunmaktadır. Yalnızca bu örnek bile değişiklik tasarılarının sendikal özgürlüklerin
geliştirilmesi kaygısını taşımayan, kendi içinde çelişkilerle dolu ve biçimsel
değişikliklerle yetinen niteliğini açıkça ortaya koymaktadır.
Değişiklik tasarılarında benzer çelişkileri, sendikaların giderlerine ilişkin yeni
düzenlemelerde, sendikaların denetimine ilişkin değişikliklerde, genel kurulların süresini
düzenleyen hükümlerde, sendika üyeliğinin noter aracılığıyla sağlanmasında, geçici madde de
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yer alan üyelikleri yeniden bildirim zorunluluğu ve grev ertelemelerine ilişkin değişiklik
önerilerinde de açıkça görmek mümkündür. Uluslararası sözleşmeler ve evrensel sendikal
özgürlük anlayışı ile, sendikaların iç işleyişine, tüzüklerine ve organ kararlarına bırakılması
gereken birçok konu, mevcut yasalardaki anlayışı aynen koruyacak şekilde, özde hiçbir
değişiklik yaratmayacak “değişikliklere” uğratılmaktadır.
Hazırlanan yasa taslaklarında temel sorunun, 2821 ve 2822’nin tümüyle değiştirilmemesi
olduğu ve bu yasalarda kısmen yapılacak değişikliklerle hiçbir şekilde çağdaş bir endüstri
ilişkileri sistemini yaratmanın mümkün olmadığı vurgulanmalıdır. Bu anlamda, bilim kurulu
kararıyla gündeme getirilen değişiklik önerilerinin, genel niteliğiyle ülkemizde çağdaş bir
endüstri ilişkileri sistemi oluşturma isteğinden çok, 2821 ve 2822 sayılı yasalarda yapılması
kaçınılmaz değişikliklerin “en azını” yaparak, bu süreci gerçekleştirme anlayışına dayandığı
söylenebilir. Nitekim bu konunun en belirgin göstergelerinden birisini tasarılarının genel
gerekçeleri oluşturmaktadır. Örneğin Sendikalar Yasası ile ilişkili düzenlemelerin genel
gerekçesinde açıkça “2821 sayılı Sendikalar Kanununun genel sistematiğini bozmadan
Türk Mevzuatını ILO ve Avrupa normlarına yaklaştırmak” gibi bir ifade kullanılmakta
ve böylece temel mantığı reddedilmeyen 12 Eylül uzantısı yeni bir sendikal yapı ortaya
çıkmaktadır.

Aynı yasa tasarısının genel gerekçesinde daha önceki yasal düzenlemelerden söz edilirken,
1963 yılında başlatılan düzenlemelerin gerçek anlamda özgürlükçü ve çağdaş düzenlemeler
olduğu vurgulanmaktadır. Burada aynı şekilde, gerek 1982 Anayasası’nın zorunlu bazı
sonuçlarından, gerekse 2821 sayılı Sendikalar Yasası’nın bazı hükümlerinden dolayı Türkiye
Cumhuriyeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü arasında bazı sorunların doğduğu ve bu
uygulama döneminde Normların Uygulanması Komisyonu’nda Türkiye”nin çok sık gündeme
geldiği ifade edilmektedir. Genel gerekçesinde bu şekilde değerlendirmeler bulunan bir yasa
değişikliği önerisinin, kısmi ve çok yetersiz düzenlemelerle yetinmek yerine, geniş kapsamlı
ve sendikal örgütlenme özgürlüğünü genişleten değişikliklere yönelmesi gerekirdi. Oysa bu
yapılmamıştır.
Sendikalar Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi,Grev ve Lokavt Yasası’nda öngörülen
değişikliklerin temel özelliği, her iki yasa değişikliğinin genel gerekçesinde de açıkça
vurgulandığı gibi, mevcut sistemin sürdürülmesi esasına dayanmasıdır. Bu değişiklikler,
gerek 2821 sayılı, gerekse 2822 sayılı yasaların temel kurumlarına, işleyiş mekanizmalarına
ve özüne dokunmamaktadır. Ancak uluslararası normlara aykırılığı artık hiçbir şekilde inkar
edilemez duruma gelmiş olan çok katı düzenlemelerde, kısmen ya da çok yetersiz bazı
esneklikler gündeme gelmektedir.
Sendikalar Yasasında yapılan değişikliklere rağmen üyelik üzerindeki baskı ve noter
koşulu devam etmekte, sendikaların faaliyetleriyle ilgili sınırlamalar sürmekte,
sendikaların Bakanlığa bir kez daha üye bildirimiyle kayıtların yenilenmesi
öngörülerek, sendikaların üzerindeki baskı yeniden hissettirilmektedir.
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Grev ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nda yapılan değişikliklerle ise sözleşme sisteminin
esaslarına dokunulmamakta, ülkenin toplu sözleşmeden bir bütün olarak
yararlanmasının yolunu açacak,
çağdaş anlamda toplu sözleşme düzeyleri
getirilmemekte, mevcut toplu iş sözleşmesi düzeni içerisinde bu hakkı kullanabilmek
için karşılaşılan çok yoğun engellerde hiçbir iyileşme ve özgürleşme gündeme
gelmemekte, barajlar sürmekte, grevle ve grev hakkının kullanımıyla ilgili yoğun,
sınırlayıcı ve yasaklayıcı düzenlemeler devam etmektedir.
2.3. Çalışma Bakanlığının 2821 ve 2822 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapan Ekim 2010
Tarihli Tasarı Taslağının Değerlendirilmesi
2.3.1. 2010 Değişiklik Taslağının Kapsamı
Sürdürülen yasa değişikliği çalışmaları 2010 yılı içinde Çalışma Bakanlığınca hazırlanan
yeni bir değişiklik taslağı ile yeniden tartışma konusu olmuştur. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan son tasarı taslağında 2821 sayılı Sendikalar Yasası
tümüyle yeni baştan düzenlenmektedir. Buna karşılık 2822 Sayılı Grev ve Lokavt
Yasası’nın yalnızca beş maddesi kısmen değiştirilmekte, yedi maddesi ise yürürlükten
kaldırılmaktadır. Ayrıca 3984 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları
Hakkındaki Kanun”da sendikalara “televizyon Kurma” yasağı getiren hüküm madde
metninden çıkarılmıştır.
2822 sayılı yasanın “Teşmil” başlıklı 11. maddesi “Yetki” başlıklı 12. maddesi, “Yetki Tespiti
İçin İşçi Sendikasının Başvurusu” başlıklı 13. maddesi, “Yetki İtirazı” başlıklı 15. maddesi
kısmen değiştirilmiştir. Ayrıca bu yasanın “Grev ve Lokavt Yasakları ve Erteleme” başlığı
altında yer alan 29., 30., 31., 32., 33. ve 34. maddeleri ile “Grev Yasakları Ertelemelerde
Yüksek Hakem Kuruluna Başvurma” yı düzenleyen 52. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu maddeler yerine “Grev ve Lokavtın Yasaklanması” başlıklı 29. madde yeniden
düzenlenerek yasa metnine eklenmiştir.
2.3.2.Yasa Taslağının İçeriği
Bu teklif daha önceki değişiklik önerileriyle karşılaştırıldığında, genel olarak 2821 Sayılı
Sendikalar Yasasında var olan ifade bozukluklarını, tekrarları, sınırlayıcı ve ayrıntılı
düzenlemeleri ortadan kaldıran bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle genel olarak önceki
tasarılara göre 2822 sayılı mevcut yasayı daha özgürlükçü ve olumlu bir yönde
değiştirmektedir.
Buna karşılık bu yasa değişikliği tasarısı da 2821 ve 2822 sayılı yasalardaki sendikal
hareketi gerileten temel düzenlemelere dokunmamaktadır. Tasarı taslağı ile; mevcut
yasalardaki asıl çelişkiyi oluşturan sendikaların kuruluş düzeyi ile toplu sözleşme yetki
düzeyi arasındaki ilişki, “olması gereken yönde” değiştirilmemektedir. Bilindiği gibi
2821 sayılı yasada, sendikaların ülke çapında ve “işkolu düzeyinde” kurulması öngörülürken,
toplu sözleşmelerin yalnızca “işyeri düzeyinde” yapılabilmesine olanak tanınmaktadır. Böyle
bir yapı, gerek sendikal faaliyetin yerine getirilmesinde, gerekse sendikal hedef ve
politikaların belirlenmesinde büyük sorunlar yaratmakta; sendikaların imaj ve kimliklerinde
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aşınmalara yol açmaktadır. Bu yapı korunarak veya sendikal örgütlenme daha küçük birimlere
indirilerek mevcut koşulların olumlu yönde değiştirilmesi mümkün değildir.
Bakanlığın teklifi ile sendikalar “işyeri ve meslek sendikaları” olarak da kurulabilir hale
getirilirken, toplu sözleşme düzeyi temelde “işyeri” olarak aynen bırakılmaktadır. Böylece
mevcut sorunların çözümü için gerekenin tam tersi yapılmış olmaktadır. Çünkü böyle bir
yapı ile giderek küçülen ve yalnızca yüksek katma değerli büyük işyerlerine hapsolma
eğilimine giren sendikal hareketin, bu işyerlerinde de gerçek nitelikleriyle var olabilmesi
mümkün olamayacaktır.
Yapılması gereken, sendikal örgütlenme özgürlüğünü, küçük çaplı işyeri sendikalarının
kuruluşunu özendirecek değil, sendika üyeliğini güvenceye alacak düzenlemeler ve geniş
kapsamlı toplu sözleşme düzenleri oluşturarak yaygınlaştırmaktır.
Temel olan sendikal hakların ve toplu sözleşme güvencesinin herkesin ulaşabileceği bir
düzeyde, tanımlanıp gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla yasa metninde yer alan işyeri ve
meslek sendikaları tanımları, görüntüdeki tüm özgürlükçü niteliğine karşın, mevcut
sistematiği içinde sendikal özgürlüklerin gerilemesi sonucunu doğuracaktır. Bu tanımlar
yasadan çıkarılarak toplu sözleşmeler için çok düzeyli bir yapı oluşturulmalıdır. Ancak
bu yolla sendikal hak ve özgürlüklerin herkes tarafından kullanılabildiği ve toplu sözleşme
hakkına erişebildiği bir “toplu iş ilişkileri ortamı” yaratılabilir.
Bakanlık tasarısında en önemli eksikliklerden birisi sendikal hareketin kapsamına
ilişkindir. Türkiye’de bugün emekliler, öğrenciler, çiftçiler gibi kesimler sendikal
harekete ilgi duymakta ve sendikalarda örgütlenmektedirler. Ancak, mevcut tasarı bu
olguyu göz ardı etmiş ve emeklilerin, işsizlerin, öğrencilerin, ev eksenli çalışanların
sendikal talepleri konusunda herhangi bir düzenlemeye yer vermemiştir.
Öte yandan bilindiği gibi, Anayasa’nın 53. maddesinde yapılan değişiklikle, “kamu çalışanları
ile imzalanacak toplu iş sözleşmesinden emeklilerin de yararlanması” kabul edilmiş olup,
emekliler dolaylı da olsa bağıtlanacak toplu iş sözleşmesinin tarafı haline gelmiştir. Bu
tasarı ile emeklilerin sendikal haklarının anayasal bir temele kavuştuğu da göz ardı
edilmektedir.
Tasarıda grev hakkının kullanımına ilişkin olarak yasak ve ertelemeler konusunda yeni
düzenlemeler yapılmıştır. Ancak toplu sözleşme de uyuşmazlık çıkması halinde başvurulacak
grev uygulaması için, 2822 sayılı yasadaki tüm düzenlemeler, olduğu gibi korunmuştur.
Anayasanın 54. maddesinde yapılan değişikliğe bağlı olarak gerçekleştirilmesi gereken ve
grev hakkının sınırlarını genişleten değişiklik de yasada yer almamaktadır. Oysa genel grev
ve iş yavaşlatma gibi eylem yasaklarının anayasa metninden çıkarılmasına bağlı olarak, grev
prosedürü de yeniden düzenlenmek zorundadır. Gerek Anayasa değişikliklerine göre daha
dar kapsamlı bir nitelik taşıyan toplu sözleşme süreci sonunda çıkılan grevlere ilişkin,
gerekse toplu sözleşmeyle ilgisi bulunmayan grevler konusundaki sınırlayıcı
düzenlemelerin ortadan kaldırılması, Anayasa değişikliğinin doğal bir sonucudur.
Tasarıyla değiştirilmeyen 2822 sayılı yasanın 25. maddesi, Anayasa metninde yasak
olmaktan çıkarılan grevleri, yasal düzenleme yoluyla yasaklamaktadır. Ayrıca aynı
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yasanın 70., 71., 72., 73., 74., 75. ve 79. maddelerinde yer alan ceza hükümleri de olduğu
gibi korunmaktadır. Oysa bu maddeler yalnızca cezaları düzenlememekte, grev
hakkının çerçevesini olağanüstü daraltan hükümler de içermektedir.
Bu konuda somut bir örnek vermek açısından 2822 sayılı yasanın yürürlükte bulunan 173.
Maddesine göz gezdirilerek yararlanılacaktır. 2822 Sayılı yasanın 73. Maddesi;
“Yasama, yürütme ve yargı organları ile merkezi veya mahallî idarelerce bir karar alınmasını
veya alınmış bir kararın değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlamak veya alınmış bir kararı
protesto etmek amacıyla kanun dışı grev veya lokavt kararı verenler, teşvik edenler,
zorlayanlar veya propagandasını yapanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya
lokavta karar verenler, grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara
katılmaya veya devama zorlayan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar ile
lokavta katılanlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Tasarı taslağı ile toplu sözleşme düzeninde işkolu barajını kaldıran değişiklikler
yapılmaktadır. Ancak, işyerlerinde yarıdan bir fazla çoğunluk sağlanması başta olmak
üzere, toplu sözleşme süreci ve arabuluculuk faaliyetleri konusundaki hükümler olduğu
gibi korunmaktadır. Bu niteliğiyle taslak, mevcut yasanın toplu sözleşme hakkının
yaygınlaşmasını engelleyen düzenlemelerini ve sendikaya üye olmayı engelleyici özelliğini
devam ettirmektedir.
Bakanlık teklifinde, “üyelik aidatı ile dayanışma aidatının, işçinin işverene yazılı
müracaatı üzerine ücretinden kesilmek suretiyle sendikaya ödeneceği” hüküm altına
alınmaktadır. Bu düzenlemenin toplu sözleşme bağıtlanmış işyerleri için yeni sorunlar ortaya
çıkarmaktan başka bir sonucu olmayacaktır.
Bakanlık önerisinde yer alan, “demokratik esaslara ve kanunların emredici hükümlerine aykırı
faaliyet göstermeyen uluslar arası işçi ve işveren kuruluşları” ifadesi maddenin özüyle ve
amacıyla çelişmektedir. Yasalar, uluslar arası kuruluşlar için bağlayıcı sayılamaz. Öte yandan
“demokratik esaslar” ifadesi gerek kavramın içeriğinin belirsiz oluşu, gerekse asıl
demokratikleşme sorununun Türkiye’deki yasalarda bulunması dolayısıyla, madde metninden
çıkarılmalıdır. Bu haliyle bakanlık önerisi sendikaların uluslararası kuruluşlara üyeliğini,
yargı organları aracılığıyla da olsa, ulusal mevzuatın sınırları içine hapsetmektedir.
Bakanlık teklifinde, “yetkili sendikanın bulunmadığı işyerlerinde de en çok üyeye sahip
sendikanın işyeri sendika temsilcisi atayabilmesi olanağı getirilmiş; yetkili sendikanın yetkisi
kesinleştiğinde işyeri sendika temsilcisi atanması uygun görülmüş; sendika tüzüğünde işyeri
sendika temsilcisinin seçimle belirlenmesine ilişkin hüküm varsa, seçilen üyenin temsilci
olarak atanacağı hükmüne metinde yer verilmiştir. Temsilci için seçim yapıldığı durumlarda,
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seçilen üyenin temsilci olarak atanacağına ilişkin hüküm gereksizdir. Ayrıca, temsilci atama
hakkının, sendikanın toplu iş sözleşmesi yetki tespitine bağlanarak, yetki tespitinin olumlu
olması durumunda sendikanın temsilci atama hakkının düzenlenmesi, maddenin özüne
ve amacına daha uygun düşecektir.
Tasarıda yer alan, “yeminli mali müşavirlerce sendikaların mali denetiminin
yapılmasına” ilişkin hüküm sendikal özgürlükleri ve sendikaları kendi kendini yönetmesini
sınırlayıcı bir nitelik taşımaktadır.
5.2.3.Bakanlık Tasarı Taslağında Öngörülen Toplu Sözleşme Grev Ve Lokavt Yasası
Değişiklikleri
Bakanlık tasarı taslağının 38. maddesi ile Teşmil konusunu düzenleyen, 2822 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasının 11. maddesinin birinci fıkrası değiştirilmektedir. Bu
değişiklikle teşmil konusundaki mevcut uygulamada gerçek anlamda hiçbir değişim
ortaya çıkmamaktadır. Bakanlık önerisinde teşmil edilmesi öngörülen toplu iş
sözleşmesi, teşmil kavramının özüne uygun bir genel nitelik taşımamaktadır. Bir
işkolunun tümünü kapsayacak nitelikteki “çerçeve sözleşmelerine” sistem içinde yer
verilmediğinden dolayı teşmile uygun bir sözleşme örneği ortaya çıkmamakta ve buna
bağlı olarak teşmil kurumu işletilememektedir. Bakanlığın yeni önerisiyle de bu konuda
bir değişiklik olması mümkün değildir. İşçi ve işveren kuruluşlarının aralarında anlaşarak
genel nitelikte bağıtlayacakları toplu sözleşmeler, kamunun herhangi bir müdahalesi
olmaksızın teşmil konusu yapılabilmelidir. Ancak toplu sözleşme düzeninde bu
doğrultuda yapılacak değişiklikler, teşmil konusunun amacına uygun bir yaygınlaşma
yaratabilir. 1983’ten günümüze dek, bu yasa hükmü çerçevesinde yapılan
uygulamalarla teşmilin anlamlı bir şekilde sistemde yer alamadığı açıkça görülmüştür.
Bakanlık önerisinin 39. maddesi ile 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasının
12. maddesi tümüyle değiştirilmektedir. Değişiklik önerisi ile madde metninde yer alan
%10’luk iş kolu barajına ilişkin ifadeler çıkarılmakta ve madde bu duruma göre yeniden
düzenlenmektedir.
Bu madde doğrudan doğruya Sendikalar Yasası Tasarı Taslağının 2. maddesinde yer alan,
“işyeri ve meslek sendikası” tanımlarıyla ilişkilidir. Öngörülen düzende, bir tek işyerinde
örgütlenmiş bir sendikanın, o işyeri için, toplu iş sözleşmesi yapması mümkün hale
getirilmektedir. Oysa daha önce de belirtildiği gibi, bu yapı, işyerlerinde işveren
güdümünde sendikaların oluşmasına yol açabilecek olan ve birçok ülkede sendikal
açıdan temsil yeteneği taşımadığı kabul edilen işyeri örgütlerini doğuracak niteliktedir.
Sendikalar demokratik kurumlardır. Sendikal haklar olabildiğince geniş bir temsil yeteneği
altında, “bireysel ve topluca kullanılması güvenceye bağlanması gereken” haklardır. Bu
anlamda hiçbir şekilde, herhangi bir yasak konularak örgütlenme, toplu sözleşme yapma ve
sendikal hakları kullanma yönündeki talepler engellenmemelidir. Ancak gerek tek tek
işçilerden, gerekse işyerlerinden gelen talepler, gerçek anlamda temsil yeteneği bulunan
örgütlerce karşılanmak zorundadır. Ayrıca sendikalar hiçbir sendikaya üye olmayan
çalışanların da temsilcisi olarak kabul edilmeli ve tüm çalışanların haklarını savunabilmelidir.
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Bu anlamda, “sendikal hakların kullanımını ve temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesini
engelleyen” %10’luk işkolu barajının kaldırılması doğrudur. Ancak, toplu sözleşme yetkisinin
hangi tür sendikal temsil yeteneğine sahip örgütlerce kullanılacağı belirlenmek
zorundadır.
Kaldı ki işkolu barajının kaldırıldığı koşullarda sendikal hakların kullanımını olanaksız
kılacak sonuçlar ortaya koyan “işyerindeki yarıdan bir fazla çoğunluk” koşulunun da
demokratik bir temsil yöntemi belirlenerek yeniden düzenlenmesi zorunludur. Bu çerçevede,
gerçek anlamda temsil yeteneği olan, bir işyeriyle sınırlı kalmayan ve ülke çapında
faaliyet gösteren sendikaların, sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme taleplerini
mutlaka gerçekleştirecek şekilde içinde yer aldığı bir sistem oluşturulması
gerekmektedir. Sendikaların, sendika üyesi olsun-olmasın, tüm çalışanların, işsizlerin ve
emeklilerin çıkarlarını savunan örgütler olarak kabul edildiği bir anlayışla toplu
sözleşme düzeni oluşturulmalıdır.

Oysa Bakanlık önerisi sendikalar içinde işveren etkisinin artmasına; yerel yönetimler ve diğer
kamu birimleri aracılığıyla siyasal iktidarın denetiminin yoğunlaşmasına yol açabilecek bir
nitelik taşımaktadır.
Bakanlık önerisinde, 40. maddeyle 2822 sayılı yasanın “Yetki tespiti için işçi sendikasının
başvurusu” başlıklı 13. maddesinin birinci fıkrası değiştirilmektedir. Yapılan değişiklikle
maddenin birinci fıkrası, kaldırılan yüzde onluk işkolu barajına ilişkin ifadeler madde
metninden çıkarılarak, yeni duruma uygun şekilde düzenlenmektedir.
Sistemde herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecek ise, bu maddenin yetki işlemlerinin
kolaylaştırılması ve gereksiz süre ve hak kayıplarına yol açılmaması amacıyla “itiraz süreci”
açısından yeniden düzenlenmesinde büyük yarar bulunmaktadır. Maddede “Sendika
tarafından yetki tespit başvurusunda bulunulduğunda, bu başvurunun Bakanlıkça
herhangi bir inceleme yapılmaksızın işkolundaki diğer sendikalar ile işverene
bildirilmesi ve altı işgünü içinde herhangi bir itiraz olmazsa sendikaya doğrudan yetki
belgesi verilmesi” hükmüne mutlaka yer verilmelidir. Herhangi bir itiraz yapıldığında,
izlenecek yol ve yöntemler ise, gerek Bakanlık önerisinde gerekse mevcut yasal düzenlemede
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Bakanlık önerisiyle, 2822 sayılı yasanın, “grev yasak ve ertelemelerine” ilişkin 29, 30, 31, 32,
33, 34 ve 52. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu maddeler yerine, yeni bir 29. madde
düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeyle “kararlaştırılmış ya da uygulanmakta olan grev veya
lokavtların tümünün kamu düzeni veya kamu sağlığı bakımından sakıncalı görülmesi
halinde, mahkeme kararıyla tamamen veya kısmen, sürekli veya geçici olarak
yasaklanabileceği” hükmü getirilmiştir. Mevcut düzenlemeye göre oldukça esnek
bulunmakla birlikte, madde yeni haliyle yasaklamaya konu olacak grevlerin kapsamını
olağanüstü genişleterek, sakıncalı sonuçlara yol açabilecek bir nitelik taşımaktadır.
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Grev ertelemesi konusunda Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin, 1983 yılından bugüne
kadar çoğunlukla yasanın düzenleniş amacına aykırı olarak kullanıldığı açıktır. Yeni
düzenlemeyle, daha önce başvuru hakkı bulunmayanlara grevlerin yasaklanması için
mahkemeye başvurma hakkı tanınmakta; kararlaştırılmış ya da uygulanmakta olan
tüm grevler yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Dolayısıyla
mahkemelerin yasaklanmasına karar verebileceği grevler için, sınırlama getirilmesi
zorunludur.
Ayrıca grevlerin ertelenmesinde ve yasaklanmasında ölçü olarak alınan “Genel Sağlığı ve
Milli Güvenliği Bozucu” ifadeleri, yeni düzenlemede “Kamu Düzeni Veya Kamu Sağlığı
Bakımından Sakıncalı” şekline dönüştürülmektedir. 2822 sayılı yasanın uygulama
döneminde “ulusal güvenlik” kavramının, çeşitli hükümetlerin Bakanlar Kurulları
tarafından, nasıl, “sendikal özgürlükler aleyhine yorumlanarak kullanıldığı”, pratikte
yaşananlarla ve Danıştay kararlarıyla ortadadır. Bu nedenle tüm grevlerin Bakanlık
önerisinde belirtilen “kamu düzeni” gibi çok geniş yorumlanabilecek bir gerekçeyle
yasaklanmasının yolunun açılması, bu yasaklama mahkeme kararıyla bile olsa, yerinde
değildir.
Bakanlık önerisiyle 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları hakkındaki
kanunun 29. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sendikalar” ifadesi yasa metninden
çıkarılmaktadır. Sendikaların radyo ve televizyon kurmalarını serbest hale getiren bu
düzenleme olumludur.
2.3.4.Yasa Değişikliklerine İlişkin Sonuç
Nasıl İş Yasası gerçekten temel bir yasa olarak ülkemizdeki işçi-işveren ilişkilerini ve
sendikaların üyeleriyle ilişkilerini, örgütlenme düzeylerini ve örgütlenmeyi yayabilme
özelliklerini doğrudan etkileyecek nitelikteyse, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasaları
da, aynı şekilde ülke genelinde önemli sonuçları doğurabilecek, sendikaların faaliyetleri
ve toplu sözleşme pratikleri açısından önemli sonuçlara yol açabilecek düzenlemelerdir.
Bu nitelikteki düzenlemelerin birbiriyle uyum içinde yapılması zorunludur. Aynı zamanda
ülkedeki sosyal, ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunabilecek, kayıt dışı ekonomiyi
geriletebilecek, sendikal örgütlenmeyi güçlendirip yayabilecek, toplu sözleşme kurumunu
ülkenin ekonomik sorunlarının ve istihdam politikasının bir aracı düzeyine yükseltmeyi
sağlayabilecek bir doğrultuda düşünülmesi zorunludur.
Bu anlamda yapılması gereken, tümüyle yeni bir Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Yasası hazırlamak; 2821 ve 2822’nin sınırlayıcı, baskıcı özelliklerini bir yana bırakarak,
çağdaş, özgürlükçü, örgütlenmeyi geliştiren bir yeni “Toplu İş İlişkileri Sistemi”
oluşturacak şekilde, Sendikalar Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası’nı
yeniden yapmaktır. Bu nedenle, söz konusu değişiklik önerileri özellikle 2010 tasarısı ile
olumlu yönde düzenlemeler içermesine karşın istenilen sonucu sağlamaktan son derece uzak
değişiklikler niteliğindedir.
Çünkü yürürlükte bulunan iki yasa da mevcut şekliyle o nitelikte düzenlemeler taşımaktadır
ki, çalışma yaşamını düzenleyen Uluslararası Çalışma Örgütü kuralları ve Avrupa Birliği
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normları gözönüne alınarak yapılacak herhangi bir değişikliğin, yasa düzeyinde herhangi bir
hükmü geriye götürmesi gibi bir şey sözkonusu olamayacaktır. Gerek özgürlükçü bir sendikal
düzen gerekse uluslararası çalışma örgütü ve Avrupa Birliği normları açısından bakıldığında
2821 ve 2822 sayılı yasaların genel özelliği son derecede baskıcı ve sınırlayıcı yasalar
olmalarıdır. Öyle ki, bu yasalarda yapılacak neredeyse her değişiklik olumlu olmak
zorundadır; çünkü, mevcuttan daha kötüsü asgari demokratik ölçütlerle uzlaşması mümkün
olmayan bir nitelik taşıyacaktır.
Gerçekte 2821 ve 2822’nin genel sistematiği, mantığı ve öngördüğü Toplu İş İlişkileri
Sistemi, gerek Uluslararası Çalışma Örgütü normları gerekse Avrupa Birliği normları
açısından son derece tutarsız, geri ve örgütsüz bir yapıyı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu
anlamda, şu anda ortaya konan yasa değişiklikleri önerilerinin olumlu olup olmadığı; bu
yasalarda yapılacak değişikliklerin sendikal hareketin özgürlük alanını bir ölçüde de olsa
genişletip genişletmediği yönündeki bir tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü bu yasalar
üzerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin bu yasalardan daha kötü sonuçlar vermesi
mantıken mümkün değildir. Bu anlamda sorun bu yasaların baskıcı ve anti-demokratik
genel sistematiğinin ve yapısının değiştirilmesidir.
Gerçekleştirilecek herhangi bir yasal değişiklik bu özü taşıyor ve bu nitelik içinde bir
değişiklik özelliğini yansıtıyorsa, olumlu sayılabilir. Yoksa, genel mantık ve sistematiğini
korumakla birlikte, bir kaç iyileşme yapılıyor görünerek, yasa değişikliğini tamamlamış
olmanın, şu anda içinde bulunduğumuz dönemde gerçek anlamda bir çağdaş endüstri
ilişkileri sistemi oluşmasına hiçbir yararı yoktur.
3. 2010 YILI ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNDE SENDİKAL HAKLAR
3.1.Anayasaların Niteliği
Anayasalar yurttaşların hak ve özgürlüklerini devlet gücü karşısında güvence altına
alan ve devletin temel nitelikleri ile örgütsel işleyişinin ana ilkelerini düzenleyen
metinlerdir. Bu nitelikteki bir anayasanın; olağan koşullarda, toplumun tüm kesimlerinin
sürecin her aşamasına etkin katılımına olanak veren demokratik bir yöntemle hazırlanması
gerekir. Yalnızca böyle bir anlayışla hazırlanan anayasalar toplumun ortak beklenti ve
özlemlerini en geniş biçimde karşılayarak gelecekteki siyasal ve sosyal barışı sağlam temeller
üzerine oturtan , gelişmelere açık ve kalıcı belgeler olabilirler.
Sendikamız Lastik-İş ve Konfederasyonumuz DİSK, kuruldukları günden başlayarak
emeğin hak ve özgürlüklerinin güvenceye alındığı, demokratik ve çağdaş bir anayasa
talebini dile getirmişlerdir. Buna karşılık,12 Eylül 1980 askeri darbesi ile girilen süreçte
Türkiye,sendikal hareketi ve demokratik güçleri denetim altına alan baskıcı bir anayasa ile
karşı karşıya kalmıştır.1982 yılında yürürlüğe giren anayasa, asıl niteliğini yasakların
oluşturduğu; devletin yurttaşlara karşı nasıl korunacağını temel alan; ayrıntılı ve çok
uzun bir anayasadır. Bu özellikleri dolayısıyla 12 Eylül Anayasa’sının bir “ANAYASA”
değil, “AMA YASA” olduğu sık sık ifade edilmiştir.
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“Devleti yurttaşlara karşı koruma” anlayışıyla hazırlanan 1982 Anayasası bugüne dek
onlarca kez değiştirildi. Sendika-Siyaset ilişkisini düzenleyen 52. madde örneğinde
olduğu gibi, bazı maddeleri tümüyle yürürlükten kaldırıldı. Buna karşılık özü ve baskıcı
niteliği olduğu gibi devam etti;
Son 30 yılda yaşananlar göstermiştir ki; askeri bir cunta’nın, emekçi güçleri ve demokratik
gelişmeyi baskı altında tutmak amacıyla hazırladığı 1982 Anayasası, parça parça yapılacak
değişikliklerle ortadan kaldırılamaz. Bu nedenle günümüzde anayasada yapılması gereken
devlet-yurttaş ilişkilerini ve devletin örgütlenmesini özgürlükçü bir yaklaşımla, yeni baştan ve
ilkesel düzeyde tanımlayan nitelikteki düzenlemelerdir.
Anayasa bir toplumu bir arada yaşatan temel sözleşmedir. Bu nedenle anayasa yapıcıları
her zaman geniş bir uzlaşma arayışı içinde olmuşlardır. En baskıcı yönetimler ve
diktatörlükler bile görüntüde de olsa,bu duruma özen göstermişlerdir.Ülkemizde 12 Eylül
Cuntası da anayasayı Milli Güvenlik Konseyi’nin oluşturduğu Danışma Meclisine
hazırlatarak bir “meşruiyet” kazandırmaya çalışmıştır.1982 Anayasasında TBMM tarafından
gerçekleştirilen değişikliklerin tümü ise, siyasal partilerin ortaklaşa yer aldığı komisyon
çalışmaları sonucunda şekillenmiştir.
Bugün yapılacak değişikliklerin de siyasi partilerin, sendikaların, baro ve meslek odalarının,
üniversitelerin ve sivil toplum kurumlarının görüş, öneri ve uyarıları dikkate alınarak
gerçekleştirilmesi, anayasanın temel bir toplum sözleşmesi olma özelliğinin bir gereğidir.
Halk oylamasına sunulan değişiklik paketinin Parti Kapatmayı düzenleyen anayasanın
69.maddesindeki değişiklik teklifi TBMM görüşmeleri sırasında düşmüş ve geri kalan 26
maddelik bölüm halkoylamasına sunularak yürürlüğe girebilecek bir çoğunlukla
yasalaşmıştır. Siyasal iktidar gerek yasa değişikliğinin içeriğine gerekse halkoylaması
sonucuna ilişkin tartışmaların güvenli ve özgür bir ortamda sürdürülmesini sağlamakla
görevlidir.
3.2.Anayasa Değişikliği İle 12 Eylül Döneminin Sona Erdiği İddiası Dayanaktan
Yoksundur
Anayasa Değişiklik Paketinin 24.maddesi ile, 12 Eylül Darbesini gerçekleştirenlere ve bu
dönemde görevli olanlara dokunulmazlık sağlayan 1982 Anayasasının GEÇİCİ 15.
MADDESİ yürürlükten kaldırılmaktadır. Birçok “evet” yanlısı, bu değişikliği örnek
göstererek, değişiklik paketinin 12 Eylül 2010 tarihinde kabul edilmesiyle, 12 Eylül
darbecilerinden hesap sorulacağını ve 12 Eylül döneminin sona ereceğini öne sürmüşlerdir.
Oysa, 12 Eylül 1980 döneminde işlenen insanlık suçları için anayasal ya da yasal hiçbir
düzenlemenin arkasına saklanılamaz. 12 Eylül Darbesini gerçekleştiren Milli Güvenlik
Konseyi üyeleri ile emir- komuta zinciri içinde insanlık suçları işleyenlerin yargılanmasında
zaman aşımı veya sorumsuzluk söz konusu olamaz. Geçici 15.maddenin kaldırılmasına bile
gerek olmaksızın, taraf olduğumuz İşkenceyi Önleme Hakkındaki Birleşmiş Milletler ve
Avrupa Konseyi mevzuatına dayanılarak Cumhuriyet Savcıları tarafından bu süreç her an
başlatılabilir.
Buna karşılık başlatılan zaman aşımı ve sorumsuzluk tartışmaları yıllar alacak; bir süre sonra
ortada yargılayacak kimse de kalmayacak… Ama geçici 15. madde halkoylaması için
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kullanılacak iyi bir “malzeme” olacak… Öyle anlaşılıyor ki, geçici 15. madde 12 Eylülcüleri
yargılamak için değil, yargılanmalarının olanaksız hale geldiği düşünüldüğünden bugün
kaldırılıyor.
Ayrıca, 12 Eylül dönemini sona erdirmek ve 12 Eylül’le hesaplaşmak kesinlikle bu dönemin
sorumlularını yargılamakla sınırlanamaz.1982 Anayasası, siyasal partiler ve seçim yasaları,
sendikalar kanunu, toplu sözleşme kanunu, YÖK ve RTÜK benzeri onlarca kurum, devletin
geleceğini güvenceye almak adına getirilen her alandaki yasaklar ve 12 Eylül ürünü yasalarla
seçilmiş parlamento olduğu gibi dururken, 12 Eylül döneminin sona erdiğini ileri sürebilmek
mümkün değildir.
3.3. Bu Değişim Paketi Demokratik Bir Toplumsal Dönüşüm İçin Gereken
Düzenlemeleri İçermemektedir.
Bu Anayasa değişiklik paketi, demokratik ve özgür bir toplum olmanın gerekleri ile
yoksulların, emekçilerin ve toplumun geniş bir kesiminin taleplerini yok saymaktadır.
Anayasa değişikliği içinde devletin siyasal yapısını, kurumsal işleyişini ve sosyal boyutunu
geliştirecek hiçbir değişikliğe yer verilmemiştir. Örneğin yasama organının oluşumunu
düzenleyen kurallarda değişiklik yapılmamıştır. Milletvekili seçimi, sayısı, sorumlulukları,
dokunulmazlıkları konularında var olan sistem olduğu gibi dururken yapılacak değişikliklerin
olumlu siyasal sonuçlar doğurması beklenemez. Benzer biçimde ulusal iradenin doğrudan
yansıdığı bir yasama düzeni oluşturulmadan demokratik bir dönüşüm bir yana, gelişmeden
bile söz edilemez.
Ulusal irade, 4 yılda bir sandığa gidip, bir partiyi ve liderini ülkeyi yönetmek için seçmekle
ve sonra TBMM’den tam bir itaatle yasa çıkarmakla oluşamaz. Her şeyden önce, demokratik,
adil ve şeffaf bir seçim yapılabilmesi için yüzde 10 oranındaki seçim barajını kaldırmak,
seçim propagandası harcamalarını denetim altına almak ve yurttaşların özgür iradeleri ile
milletvekili adaylarını
ve milletvekillerini seçmelerini sağlamak gereklidir. Bugün
demokratik seçimlerin yapıldığı hiçbir Avrupa ülkesinde %10 düzeyinde yüksek bir baraj
yoktur.
Siyasi Partiler Kanununda köklü değişiklik yaparak, bugün adeta “seçilmiş krallar”
yaratılmasına yol açan düzenlemeler kaldırılmalıdır. Özellikle 12 Eylül askeri darbesinin bir
devamı olan Özal hükümetleri sırasında başlayan ve artık gelenek haline gelen ‘’mülakatla
milletvekili adayı seçme ve liderin onayına sunma’’, ‘’bakanlardan önceden istifa dilekçeleri
alma’’ gibi ilkel yöntemler, bu ülkede, güçler ayrılığına dayalı demokratik hukuk devletinin
yerleşmesini önlemektedir.
Bütün bu nedenlerle, anayasa’da seçim ve siyasal parti yasalarının demokratik bir
nitelikte yeniden düzenlenmesini sağlayacak değişiklikler içermeyen “paketler”,12 Eylül
Düzenini değiştirecek bir sonuç doğuramazlar.
Öte yandan bu anayasa değişikliği paketi, anti-demokratik nitelikli 12 eylül kurumlarına da
dokunmamaktadır. Üstelik bu kurumları sistemin içine daha fazla sokarak iyice
kalıcılaştırmaktadır. Örneğin, iktidarda olan partinin de bir zamanlar demokratik olmadığı için
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karşı çıktığı YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU, kaldırılmak bir yana; bu değişiklerle Anayasa
Mahkemesine 3 üye veren bir kurum haline gelmektedir. Tek başına bu örnek bile anayasa
değişikliği paketinin arkasındaki gerçek dinamiği göstermeye yeterlidir. Bu anlayışa göre
önemli olan demokratik ve özgür bir topluma dönüşmeyi sağlayacak sistemli değişim
değildir. Önemli olan baskı aracı niteliğindeki kurum, yapı ve yasal düzenlemelerin ortadan
kaldırılması da değildir. Önemli olan bu kurumları kendi denetimi altına alarak iktidar gücünü
sınırsız bir şekilde kullanmaktır.
Ayrıca anayasa değişiklikleri arasında devletin sosyal niteliğini belirginleştirecek bir
hüküm de yoktur. Örneğin Anayasa’nın 65. Maddesi devletin iktisadi ve sosyal ödevlerini
“mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getireceğini” düzenlemektedir. Anayasa’daki
bu sınırlama kaldırılmadan, Anayasa’da yer alan sosyal devlet ilkesinin gereğinin yerine
getirilemeyeceği ortadadır. Ancak değişiklik paketini hazırlayanların gerçekten katılımcı,
sosyal bir devlet olmadan demokratik bir devletin oluşturulamayacağı gerçeğini
algılayamadıkları anlaşılmaktadır.

Bu algılama eksikliğinin belirgin bir örneği yerindelik denetimine ilişkin olarak 125. maddede
yapılan değişikliktir. Aslında mevcut haliyle de yargı yetkisi yerindelik denetimi yapacak
şekilde kullanılamamaktadır. Ancak yapılan değişiklikle siyasal iktidarın sosyal devlet
yükümlülüklerinden ve yargı denetiminden “kurtulmasını kolaylaştıracak” bir adım
atılmaktadır. Bu değişiklik, özelleştirme uygulamalarına ilişkin olarak zaman zaman “kamu
yararı” gerekçesiyle yargının verdiği kararları etkileyebilecek niteliktedir. Siyasal iktidar,
sosyal boyuttan yoksun ve çalışanların yoksullaştırılması esasına dayanan politikaları daha
rahat uygulayabilmek için anayasaya “elini sağlamlaştıracak” bir hüküm eklemiş durumdadır.
3.4. Bu Anayasa Paketi ile Sendikal Örgütlenmeye ve Grev Özgürlüğüne İlişkin
Yasaklar Kaldırılmamaktadır
Anayasa değişikliği paketinin demokratik niteliğine ilişkin olarak, genellikle, sendikal haklar
konusunda getirdiği değişiklikler örnek gösterilmektedir. Gerçekten de ilk bakışta yapılan
değişikliklere karşı çıkmak mümkün görünmemektedir.
Değişiklik paketi ile 1982 Anayasasının SENDİKA KURMA HAKKI başlıklı
51.maddesinden ‘Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz’
hükmü çıkarılmaktadır. Madde başlığı ile uyumsuzluğu hemen görülebilecek olan bu
düzenleme, anayasa metninde yer alması gereksiz olan bir hüküm niteliğindedir. Ancak
1982 anayasasının uygulandığı 28 yıl boyunca üyelik yapısının oluşumunda etkili olmuştur.
Değişikliğe ilişkin ana sorun ise, maddenin asıl konusunu oluşturan sendika kurma
hakkına ilişkin hiçbir değişikliğin yapılmamış olmasıdır.Bu konuda çesitli yasal
sınırlamalar yapma hakkı tanıyan ve sendikaların tüzüklerini özgürce oluşturmalarını
engelleyen hükümler olduğu gibi korunmaktadır.

196

Buna karşılık, sadece maddeyle dolaylı ilişkisi bulunan sendika seçme özgürlüğüne ilişkin bir
hükmün değiştirilmesi, ilke olarak değil, ancak siyasal iktidarın sıkça rastlanan sendika
tercihleri dolayısıyla soru işaretleri yaratmaktadır.
Türkiye’de sendika üyeliğinde yaşanan can alıcı sorun, çalışanların sendika üyesi
olurken işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarıdır. Başka bir deyişle öncelik
taşıyan konu ikinci bir sendikaya üyelik değil; doğrudan doğruya bir sendikaya
üyeliktir. Anayasal ve yasal güvenceye kavuşturulması gereken öncelikle sendikaların ve
üyelerinin özgürlükleridir.
Referanduma sunulacak değişiklikle, Anayasa’da “aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye
olunamaz” hükmü kaldırılarak özgürlükçü bir görüntü yaratılmaktadır. Oysa,51. Maddede,
Anayasa’nın 90. Maddesine ve ülkemizin imzaladığı 87 ve 98 sayılı ILO sözleşmelerine,
Avrupa Sosyal Şartı’na, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun olarak, emeklilerin,
gençlerin, işsizlerin, ev kadınlarının, çiftçilerin de sendika kurmasına, sendikaya üye olmasına
olanak sağlayacak bir değişiklik yapılmaması çelişik ve sorunlu bir durumdur. Zira,
EMEKLİ-SEN, GENÇ-SEN ve ÇİFTÇİ-SEN’e karşı kapatma davalarını açan da, bu davaları
kararlı bir şekilde takip eden de, anayasa değişikliği ile sendikal özgürlükleri geliştirdiğini
iddia eden siyasal iktidarın İçişleri Bakanlığı’dır.

Benzer bir durum TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKI başlıklı 53.madde için de söz
konusudur. Bu madde metninden ‘Aynı işyerinde, aynı dönem için,birden fazla toplu iş
sözleşmesi yapılamaz’ hükmü çıkarılmaktadır.Bu değişiklik de endüstri ilişkileri sisteminin
bütünlüğü içinde ele alınarak değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bugün geçerli olan
sistem açısından, sınırları ve kapsamı iyice daralmış olan toplu sözleşme düzenini
geliştirmek için öncelik taşıyan çeşitli baraj ve yetki sorunları çözülmeden, böyle bir
düzenlemenin olumlu ve özgürlükçü bir sonuç doğurması mümkün değildir. Sendikamız
tarafından yıllardır talep edilen ve toplu sözleşme düzenini yaygınlaştırıp geliştirecek yasal
düzenlemeler ise bir türlü gerçekleştirilmemektedir
Değişiklik Paketinde Anayasanın GREV HAKKI VE LOKAVT Başlıklı 54.maddesinde
yapılan değişiklik ise, aynı maddedeki benzer yasaklar korunduğu için grev hakkının
sınırlarını genişletecek bir sonuç ortaya çıkaramayacaktır. Değişiklikle madde de yer alan
“Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali,
işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz” hükmü anayasadan
çıkarılmaktadır. Böyle bir düzenleme sonucu sayılan eylemlerin suç oluşturmadan
yapılmasının mümkün hale geldiği düşünülebilir.
Ancak gerçek bambaşkadır. Çünkü anayasanın aynı maddesinin birinci fıkrasında grev
hakkının sınırları açıkça çizilmektedir: “Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında,
uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler.”
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Anayasaya göre, işçiler, ancak bir toplu sözleşme görüşmesi içinde ve uyuşmazlık aşamasına
ulaştıklarında grev yapabilirler..Bu konudaki yasal düzenlemeler yürürlüktedir ve Türkiye
grev hakkına en fazla sınırlama getiren ülkeler arasındadır.
Değişiklik paketi ile anayasadan çıkarılan hükmün grev hakkının sınırlarını genişletici
bir etkisi yoktur. Gerçek bir değişim ancak grev hakkının sınırlarını belirleyen birinci
fıkranın da değiştirilmesiyle mümkün olabilir.
Çünkü Anayasa’nın 54. Maddesinin birinci fıkrasında, grev hakkının toplu iş
sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ile sınırlı tutulması, yasa
koyucunun hak grevi, genel grev, dayanışma grevi vb. hakları olumlu yönde
düzenlemesinin önünde engel oluşturabilecek nitelikte bir sınırlamadır.
Ayrıca 54.madde de yer alan grev yasakları ile ertelemeye ve uygulamaya ilişkin, grev
hakkının özüne dokunan sınırlamalar da olduğu gibi yürürlüktedir.
Diğer taraftan ise, anayasa’nın 82. Maddesi (sendika yöneticilerinin görevleri ile birlikte
milletvekili seçilememeleri) aynen bırakılarak, sendikaların etkin siyaset yapmalarının
önündeki engeller olduğu gibi korunmaktadır.
Ayrıca Anayasa Değişiklik Paketinin 23.maddesi ile bir Ekonomik ve Sosyal Konsey
kurulması öngörülmektedir. Getirilen düzenlemeye göre kuruluşu ve işleyişi yasayla
belirlenecek olan Konseyin amacı “Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında
hükümete istişari nitelikte görüş bildirmek” şeklinde tanımlanmaktadır
Demokratik toplum, toplumsal sınıfların temsilcilerinin özgürce örgütlenebildiği bir
toplumdur. Bu anlamda sosyal tarafların aralarındaki ilişkileri olduğu kadar, devlet ile
ilişkilerini de tam bir özgürlük ortamında ve bağımlılık yaratıcı hiçbir baskıyla karşılaşmadan,
gönüllü bir şekilde sürdürebilmeleri gerekir.
Oysa Türkiye,12 Eylül’den sonra 1982 anayasası ile getirilen ve sendika üyeliğini, sendikal
örgütleri, toplu sözleşme sürecini ve grev hakkının kullanımını devlet denetim ve gözetimi
altına alan yapısı dolayısıyla ,dünyanın demokrasiye en uzak ülkeleri arasında yer almaktadır.
Ülkemizde sendikal haklar kullanılırken her aşamada yoğun yasaklarla ve devlet denetimiyle
karşılaşılmaktadır.

Ekonomik ve Sosyal Konseyin bugüne kadar olan uygulaması da bu durumun açık bir
örneğini oluşturmuştur. DİSK’in de zaman zaman katıldığı Konsey, sendikaların görüş ve
önerilerinin dikkate alınmadığı bir işleyişle çalışmaktadır. Yasayla düzenlenmiş olmasına
karşılık Konseyin toplanma zamanı, gündeminin belirlenmesi ve çalışma yöntemleri
konularında siyasal iktidarın açık bir belirleyiciliği söz konusudur. Sendikalar, bu organ
içinde, Konseyin “meşru” görünmesine katkı yapan figüranlar durumuna düşmektedir.
Dolayısıyla bu şekliyle Ekonomik ve Sosyal Konseyin anayasa teklifinde yer alması, teklifin
siyasal iktidarın denetim gücünü arttıran yaklaşımının bir başka örneğini oluşturmaktadır.
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3.5. Yeni Düzenlemeler Kamu Çalışanlarına Zorunlu Tahkim ve Mutlak Bir Grev
Yasağı Getirmektedir
Anayasa değişikliğinde, kamu çalışanlarının sendikal hakları için öngörülen değişiklikler de
sorunlu ve çelişkilidir:
53. Maddede yapılan değişiklikle kamu çalışanlarına sözde toplu sözleşme hakkı
tanınmaktadır.. Ancak grev hakkı olmadan toplu sözleşme hakkının hiçbir anlam ifade
etmediği açıktır.
Yeni değişiklik, grev yasaklarını kaldırmamış, genel grev ve dayanışma grevi hakkı
getirmemiş, tersine kamu çalışanları için mutlak grev yasağı getirmiştir. Çünkü ,toplu iş
sözleşmesinde uyuşmazlık halinde, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna uyuşmazlığı taşımayı
zorunlu kılarak, kurul kararlarının kesin olduğunu hüküm altına almaktadır.
Bu haliyle kamu çalışanlarının uluslar arası hukuka dayanarak kullandıkları direniş
hakkı, anayasaya yerleştirilen mutlak grev yasağı düzenlemesiyle ortadan kaldırılmaya
çalışılmaktadır.

İlginç olan, uluslar arası normlara uygunluk savı ile bu değişikliklerin bırarada
savunulabiliyor olmasıdır.Bu yaklaşımın ne iç tutarlılığından ne de anayasanın 90.
maddesi ile uluslar arası sözleşmelere uygunluğundan söz edilebilir.Bu bakış açısı 1982
anayasasının temel felsefesiyle tam bir uyum içinde olan ve kamu çalışanlarını denetim
altında tutarak hak ve özgürlüklerinin kullanılmasını sınırlamayı ve olabildiğince
geciktirmeyi amaçlayan tanıdık bakış açısıdır.
Üzücü olan ise, siyasal iktidara duydukları hayranlıkla kendilerini kaybeden bazı kamu
çalışanları sendikaları yöneticilerinin “Nikah masasında bile bu kadar iştahla evet
dememiştik” pankartları asarak kamu çalışanlarına grev yasağı getiren düzenlemelere
destek vermesidir.
3.6. Kamu Çalışanlarının Toplu Sözleşme Hakkı’nın Kapsamı Toplu Sözleşme
Kavramını Ortadan Kaldıracak Şekilde Daraltılmakta
53. Maddede yapılan değişiklikle kamu çalışanlarına toplu görüşme yerine toplu sözleşme
hakkı tanınmaktadır. Oysa Anayasanın 90. Maddesi, ülkemizin imzaladığı ILO sözleşmeleri,
Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kamu çalışanları konusunda
Türkiye’ye ilişkin kararları zaten kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakkını kabul etmekte
ve güvence altına almaktadır. Yapılması gereken, kamu çalışanları için grevli toplu
sözleşmeli sendikal hakların ilkesel olarak ve açıkça tanınması iken, tam tersine toplu
sözleşmenin
kapsamını
daraltan,grev
hakkını
yasaklayan
düzenlemeler
gerçekleştirilmiştir.
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Yeni düzenleme ile toplu sözleşme düzeninin kapsam,yararlanma,yürürlük, şekil ve
yöntemlerinin yasayla düzenlenmesi öngörülerek ayrıntılı ve sınırlayıcı bir çerçeve
çizilmektedir.
Aynı konuda ‘KAMU HİZMETİ GÖREVLİLERİ ‘ başlıklı 128.maddeye bir ek
yapılarak, yalnızca ‘mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümlerinin saklı
olacağı’,belirtilmiştir. Böylece,kamu çalışanlarının tüm hak,görev ve yetkilerinin yasa
ile düzenlenmesi açıkça öngörülürken,toplu sözleşme ile kararlaştırılacak konular mali
ve sosyal haklarla sınırlanmaktadır.
Oysa gerçek bir toplu sözleşme düzeni açısından kamu çalışanlarını ilgilendiren her konuda,
yasal düzenlemelerin, toplu sözleşmeler yoluyla çalışanlar yararına değiştirilebilmesi
mümkün olmalıdır.
Öte yandan emeklilere ilişkin düzenleme hiçbir şekilde toplu sözleşmenin emeklilere
uygulanacağı anlamına gelmemekte, ancak böyle yansıtılmaktadır. “Toplu sözleşmenin
emeklilere nasıl yansıtılacağının yasayla düzenlenmesi öngörülerek”, emekliler
konusundaki karar yasama organına, gerçekte ise siyasal iktidara bırakılmaktadır. Oysa
emekliler örgütlüdür; Türkiye çapında faaliyet gösteren bir sendikaları da vardır.

4. 12 EYLÜL 2010 REFERANDUMUNDAN SONRA TÜRKİYE
Değişiyor Ama Nasıl?
Türkiye 2010 yılının büyük bölümünü yukarıda sendikal haklara ilişkin hükümleri
değerlendirilen Anayasa değişiklikleri konusundaki referandum tartışmalarıyla geçirdi. Bu
dönemde ülkemizde ve dünyada yaşanan çok önemli gelişmeler referandum çalışmaları ile
perdelendi. Referandum konusundaki tartışmalar daha çok 12 Eylül 1980 askeri cuntası ile
1982 Anayasasının niteliği üzerine öne sürülen değerlendirmelerle şekillendi.
Referandum tartışmaların sırasında siyasal iktidar, gündemdeki Anayasa değişikliklerinin 12
Eylül düzenini sona erdireceğini ve 12 Eylül darbesini yapanların yargılanmasının yolunun
açılacağını öne sürdü; “Evet” oyu istedi. Muhalefet partilerinin bir bölümü ile DİSK, Anayasa
değişikliklerinin 12 Eylül düzenini ortadan kaldıran bir nitelik taşımadığını ifade ederek
“Hayır” oyu verilmesini talep ettiler.
Sonuç olarak Anayasa değişiklikleri halk oylamasında %58 “Evet” oyu ile kabul edildi.
Referandumun arkasından daha önce geri planda kalan Türkiye’nin gerçek sorunları su
yüzüne çıkmaya başladı. Ülke içinde ekonomik, sosyal ve siyasal dengesizlikler varlığını
sürdürüyor. Siyasal iktidarın açıkladığı yeni “orta vadeli ekonomik programla” önümüzdeki
dönemde de bugün geçerli olan neo-liberal ekonomi politikası anlayışı içinde devam edileceği
açığa çıkmış bulunuyor. Bu program, önceliği, sermayenin teşvik edilmesine ve ekonomik
büyümenin hızlandırılmasına verirken, çalışanların korunması ile hak ve özgürlüklerinin
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geliştirilmesi konusunda hiçbir düzenleme içermiyor. Türkiye’nin 2002-2007 döneminde
yaşadığı yüksek büyümeye karşın, işsizliğin giderek artması uygulanan ekonomik
politikanın bir sonucuydu. Orta vadeli ekonomik program da, önümüzdeki birkaç yıl
için, ekonomi büyürken işsizliğin küresel kriz sonrasında yükseldiği %12’ler düzeyinde
kalıcı hale gelmesi anlayışı içinde hazırlanmış görünüyor. Gelir dağılımını düzenleyici,
kayıt dışını ortadan kaldıracak, düzensiz istihdam biçimlerini engelleyecek herhangi bir
politika ya da yöntem arayışı bu programda yer almıyor.
Dolayısıyla siyasal iktidardan ekonomik programın öngörmediği nitelikte bir demokratik
değişimin önünü açmasını beklemek te gerçekçi bir yaklaşım niteliği taşımıyor.
Buna karşılık, siyasal iktidarın “Anayasa değişikliğine bağlı olarak çok yönlü bir dönüşümün
gerçekleştiği” iddiasını sürekli gündemde tuttuğu gözleniyor. Anayasa değişikliklerinin
sendikal haklar ile temel özgürlükler açısından getirdiği değişimin incelenmesi ise,
gerçekten bir değişim olduğu yönündeki görüşleri ne yazık ki desteklemiyor.
İşçi hareketi ve sendikalarla ilgili olarak Anayasa’nın 51.,53. ve 54. maddelerinde
değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler ile 51. maddeden “Aynı zamanda ve aynı işkolunda
birden fazla sendikaya üye olunamaz” hükmü çıkarıldı. 53. maddeden ise “128 inci
maddenin ilk fıkrası kapsamına giren kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında
kurmalarına cevaz verilecek olan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 54 üncü
madde hükümlerine tabi olmayan sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı
mercilerine başvurabilir ve İdareyle amaçları doğrultusunda toplu görüşme
yapabilirler. Toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat
metni taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idarî veya kanunî düzenlemenin
yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Toplu görüşme sonunda
mutabakat metni imzalanmamışsa anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca
imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir. Aynı işyerinde, aynı dönem için,
birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.” şeklindeki hüküm çıkarılarak
kamu çalışanlarının toplu sözleşme yapma hakkına sahip olduğunu belirten yeni bir
düzenleme eklendi. Kamu çalışanları için getirilen yeni düzenlemede toplu sözleşme
hakkının bulunduğu belirtilirken, sözleşme düzeni zorunlu tahkim esaslarına
dayandırıldı. Buna göre, toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık çıkması halinde
kamu çalışanları zorunlu olarak Kamu Uzlaştırma Kuruluna gitmek durumunda
bırakılıyorlar. Herhangi bir şekilde, toplu sözleşmeye bağlı olarak bile olsa, grev hakkı
tanınmıyor.

Öte yandan Anayasanın 54. maddesinden grev yasaklarıyla ilgili “Siyasî amaçlı grev ve
lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma,
verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz.” hükmü çıkarılmış bulunuyor. Bir yandan
54. maddede yapılan değişiklikle grev hakkının kapsamı genişlemiş gibi görünürken, öte
yandan kamu çalışanlarına grev hakkının yasaklanması ilginç bir çelişki oluşturuyor. Ayrıca
Anayasanın 54. maddesinin birinci fıkrasındaki grevi tanımlayan ve grev hakkının çerçevesini
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çizen “Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler
grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının
usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir.” Hükmü de varlığını
koruyor.
Bu çerçevede Anayasa değişikliklerinin işçi haklarının gelişmesine ve sendikal hareketin
güçlenmesine katkı sağlayacak bir nitelik taşıdığını söylemek mümkün değildir. Belki yararlı
ama sistemin esasına ilişkin olmayan tek değişiklik, Anayasanın 54. maddesinde yer alan
“Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri
sonucu, grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddî zarardan sendika
sorumludur.” hükmünün çıkarılması olarak sayılabilir.
Herhangi bir Anayasanın yukarıdaki hükümleri içerecek şekilde ayrıntılı düzenlenmiş olması,
o Anayasanın anti-demokratik niteliğinin ve temel hakları denetim altına alma amacının açık
bir göstergesidir. Bu anlamda, yukarıda belirtilen hükümlerin Anayasa metninden çıkarılmış
olması olumludur. Ancak yapılan bu değişikliklerle Anayasanın temel hakları yasaklayan
özü ve ayrıntılı düzenlemeleri ortadan kalkmış değildir. Sendikal hak ve özgürlükler ile
toplu sözleşme ve grev haklarının kullanımına ilişkin yasaklayıcı hükümler varlığını
sürdürmektedir. 2821 Sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 Sayılı Toplu Sözleşme Grev ve
Lokavt Yasasına temel oluşturan ve 12 Eylülün öngördüğü Toplu İş İlişkilerinin
kurulmasını sağlayan Anayasa’daki diğer düzenlemeler değiştirilmedikçe anlamlı bir
değişimden söz edilemez.
Kaldı ki mevcut değişikliklerin bir bölümü, ne amaçla yapıldığı anlaşılamayacak nitelikte,
sistem mantığından kopuk ve yaratacağı sonuçlar tartışmalı olan değişikliklerdir. Özellikle
“bir işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu sözleşme ve aynı işyerinde aynı anda
birden fazla sendikaya üyelik” konuları tek başına ela alınarak tartışılabilecek nitelikte
uygulamalar değildir. Bu düzenlemelerin sendikal hak ve özgürlükleri güvenceye
bağlayacak ve sendika güvenliğini sağlayacak bir sistem bütünlüğü içinde
değerlendirilmesi zorunludur. Anayasalardan ve yasalardan kaynaklanan tüm yasaklamalar
olduğu gibi dururken, bu tür değişiklikler yapılarak sendikal hak ve özgürlüklerin
geliştirildiğini söylemek mümkün değildir. Bu değişikliklerin- temel hak ve özgürlükleri
güvenceye alacak başka düzenlemeler olmadığı sürece,- doğuracağı sonuçlar, bir bütün
olarak gerilemiş bulunan sendikal hareketin daha da olumsuz koşullara
sürüklenmesinden başka bir nokta olmayacaktır.
Orta vadeli ekonomik programın uygulanabilmesi de, sistem içinde engelleyici nitelikte
görülen sendikaların daha da zayıflatılması varsayımına bağlıdır. Bu nedenle sorunu yalnızca
siyasal iktidarın gündeme getirdiği ve referandumda gerçekleşen sendikal hak ve özgürlük
düzenlemeleri ile sınırlı bir çerçevede tartışmak doğru değildir. Ülkemizde demokratik hak
ve özgürlüklerin geliştirilmesi, sendikal hareketin güçsüzleştirilmesi ile değil daha güçlü
hale gelmesi ile mümkündür. Bu anlamda temel hak ve özgürlüklerin tümünün eksiksiz
bir şekilde kullanılmasını sağlayacak, örgütlenme özgürlüğünü, toplu sözleşme ve grev
haklarını kısıtlamasız olarak gerçekleştirecek yeni bir anayasal ve yasal yapının
kurulması zorunludur. 12 Eylül düzeni ancak bu şekilde aşılmış olacaktır.
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Ülkemizde sosyal alandaki sorunlar da giderek ağırlaşmaktadır. Toplumsal barışı tehlikeye
sokan etnik ve dinsel çatışma alanları sorumsuzca körüklenmekte, düşman kamplar yaratacak
şekilde davranıldığı gözlenmektedir. Siyasal iktidarın da bu sürece müdahalesinin basit seçim
ve oy hesaplarının ötesine giden bir boyut taşımadığı açıkça anlaşılmış durumdadır. Böylece
ülkemiz, kentlerin bazı bölümlerinin birbirinden iyice ayrıştığı, ülkenin değişik bölgelerinin
de yaşam biçimi ve dünya algılayışı açısından giderek birbirinden koptuğu bir görünüm
kazanmış bulunmaktadır. Düşünce ve inanç özgürlükleri başta olmak üzere tüm temel hak
ve özgürlüklerin eşit yurttaşlık kavramına bağlı olarak yeniden tanımlandığı bir düzen
içinde toplumsal barışı sağlayabilmek zorunludur. Bu yapılamazsa önümüzdeki süreçte
Türkiye her türlü çelişkinin ve sorunun önüne “yaşama kaygısının” geçtiği çok olumsuz
koşullar içine düşebilir. Böyle bir ortamın ülkemizi nasıl bir geleceğe sürükleyeceği ise
belirsizdir.
Bölgemizdeki uluslar arası gelişmeler Türkiye’yi dar bir alana sıkıştırmaya başlamıştır.
Amerika’nın Irak’tan çekilmesi, bölgenin yeniden yapılandırılması projesine dönüşmüş ve
Türkiye’nin bölgede daha etkin rol oynaması gerekçesiyle bazı adımlar atılmaya başlanmıştır.
Bu adımlar, ülkemizi, komşularıyla barış içinde yaşamaktan çıkaracak ve sonu alınamaz
çatışmaların içine sokabilecek tehlikeler taşımaktadır.
Ayrıca son dönemde Irak’tan çekilen ABD’nin İran üzerine yöneldiği anlaşılmaktadır. Bu
çerçevede Türkiye’nin aktif bir rol almasının öngörüldüğü “füze kalkanı” tartışmaları
başlamış bulunmaktadır. Bu tür uygulamalara NATO şemsiyesi gerekçe gösterilmekte ve
Türkiye’nin NATO üyeliği Amerika’nın İran üzerindeki çıkarlarının gerçekleşmesi amacıyla
kullanılmaya çalışılmaktadır. Daha önce başlayan, çok uzun süren ve kimin kazandığı belli
olmayan İran-Irak savaşı dikkate alınırsa, Türkiye’nin İran’la çatışma içine girmesine yol
açacak politikaların ülkemiz açısından doğuracağı olumsuz sonuçlar daha gerçekçi biçimde
değerlendirilebilir.
Son dönemde Ortadoğu’da gelişen olaylarda uluslar arası ortamı iyice “ısıtmış”
bulunmaktadır. Tunus’ta, Mısır’da, Yemen’de başlayan değişim talepleri, uluslar arası
güçlerin Libya’ya bir anlamda işgal sayılabilecek şekilde saldırmasına kadar uzanmıştır.
Kısaca, referandum sonrası Türkiye gerek iç ekonomik sosyal ve siyasal sorunları gerekse
uluslararası düzeyde karşı karşıya kaldığı dayatma ve zorunluluklar dolayısıyla zor bir süreç
içindedir. Üstelik 2011 yılının yaz aylarının başında bir genel seçim yapılacaktır. Bu çerçeve
de siyasal hareketlerin çok yönlü uluslar arası ve ulusal nitelik taşıyan bu sorunlara çözüm
üretecek bir yaklaşım ve dinamizm içinde olmaları da mümkün görünmemektedir.
Bütün bu ortam ve değerlendirmeler, işçilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması
açısından sendikal hareketin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Siyasal iktidarın
ekonomik gerekçeleri öne sürerek gündeme getirdiği ve işverenlerce desteklenen
saldırıların önüne geçebilme görevi de sendikal hareketin üzerindedir. Asgari ücretin
bölgesel olarak uygulanması gündemdedir. İşverenler, IMF ve siyasal iktidar ülkemizdeki
asgari ücretin yüksek olduğunu ve işgücü maliyetinin ucuzlatılması için asgari ücretin
bölgesel düzeyde belirlenmesi gerektiğini ifade etmektedirler.
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Aynı şekilde ve aynı gerekçelerle kıdem tazminatının sınırlanması ya da mümkünse
kaldırılması talepleri işverenlerce gündeme getirilmekte, siyasal iktidar tarafından da
desteklenmektedir. Özel İstihdam Büroları Yasası meclistedir ve bu yasa yoluyla
düzensiz ve güvencesiz istihdam arttırılmaya, işçiler amele pazarlarında alınır-satılır bir
mal haline getirilmeye çalışılmaktadır. Kayıt-dışı ekonomi gerek çalışan sayısı gerekse
ürettiği değer olarak yaklaşık yüzde 50’lerde dolaşmaktadır. Taşeron, geçici işçi gibi
düşük ücretli ve esnek çalışma biçimleri yaygınlaşmış, yerleşiklik kazanmıştır. İşçi
sağlığı ve iş güvenliği konusundaki durum içler acısıdır. Ülkemizde kurulu bulunan 100
işyerinden 96-97’si, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının kapsamı dışındadır. Meslek
hastalıkları konusunda doğru düzgün istatistikî bilgi bile yoktur. Her gün ülkenin bir başka
bölgesinden artık cinayete dönüşmüş bulunan İş kazalarında ölüm haberleri gelmektedir.
Tuzla gibi bazı semtlerin adı, semt adı almaktan çıkmış; iş kazaları ile birlikte anılır olmuştur.
Türkiye’nin dünya üzerinde nasıl bir yerde olduğunu anlayabilmek için, Dünya Ekonomik
Forumu’nun kadın-erkek eşitliği konusunda yayımladığı yıllık rapora bakmak yeterlidir.
Rapora göre, Türkiye kadınların toplum içindeki yeri 134 ülke arasında, ancak 126. sırayı
alabilmektedir. Türkiye sağlık alanında 61’inci, siyasette 99’uncu, eğitim konusunda
109’uncu ve ekonomik ve fırsat eşitliği konusunda ise 131. sıradadır. Son olarak açıklanan
istatistiklere göre Türkiye; Şili ile Meksika ile birlikte gelir dağılımı en bozuk üç ülkeden
biridir. Bu tablo, ülkemizin genel gelişmişlik ve demokratikleşme göstergeleri açısından
durumunu bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır.
Bütün bu gelişmeler neo-liberal anlayışa dayalı olarak ucuz işgücü temelinde geliştirilmeye
çalışılan ekonomik politikaların bir sonucudur. Anayasa’da şekillendirilen ve yasalarla
sınırları çizilen toplu sözleşme ve grev hakları da, bu düzeni sürdürebilmek amacıyla
oluşturulmuş bir sistem içinde varlığını sürdürmektedir. Tek çıkış yolumuz tüm
yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini eksiksiz kullanabileceği, hiç kimsenin
örgütlendiği, konuştuğu ya da herhangi bir inanışa sahip olduğu için baskı görmeyeceği,
demokratik bir ülke yaratabilmektedir. Sendikamız Lastik-İş, Konfederasyonumuz DİSK
ile birlikte bu doğrultudaki mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.
5. “TORBA YASA” OLARAK DA ADLANDIRILAN “BAZI ALACAKLARIN
YENİDEN
YAPILANDIRILMASI”
BAŞLIKLI
YASA
TASARISININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. Yasa Tasarısının Kapsamı:
‘Torba Yasa’ diye bilinen bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa
tasarısı başlangıçta 113 madde ile 7 geçici maddeden oluşmuştur.Ancak sonradan
yapılan eklerle madde sayısı 200’ü geçmiştir.
Bu tasarı ile daha önce kamuoyuna açıklanan çeşitli pirim vergi ve harç alacaklarının
gecikme cezalarına af veya indirim getirilmektedir. Ancak tasarıya düzenleniş amacıyla
hiçbir ilgisi bulunmayan çok çeşitli konular eklenmiş bulunmaktadır. Bu tasarı çeşitli
alacakları yeniden yapılandıran hükümler yanında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
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Sağlık Sigortası Yasası, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Yasası, 4857 sayılı İş Yasası, 657 sayılı
Devlet Memurları Yasası ile başka birçok yasada önemli değişiklikler gündeme getirmektedir.
Yasanın ilk 22 maddesi alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkindir. Tasarıda 23
ile 51. maddeler arasında yer alan 28 madde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu ve
Genel Sağlık Sigortası Yasası’nda değişiklikleri düzenlemektedir.
Tasarının 57, 58 ve 59. maddeleri ile İşsizlik Sigortası Yasası’nda yeni düzenlemeler
yapılmaktadır.
Ayrıca yasa tasarısının 61- 65. maddeleri arasındaki 5 madde ile 4857 sayılı İş Yasası’nın
bazı hükümleri değiştirilmektedir. Tasarının 72 ile 91. maddeleri arasında ise 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nda önemli değişiklikler gerçekleştiren 20 madde yer
almaktadır. Tasarı ayrıca Karayolları Trafik Yasası’ndan Yeşil Kart Yasası’na kadar
uzanan birçok yasada da değişiklik öngörüyor.
5.2. Yasa Tasarısının Niteliği:
Genel olarak değerlendirildiğinde bu yasa tasarısı ile toplumda beklenti haline getirilen
Vergi affı yapılıyor, görüntüsü altında hak kaybı yaratacak yasal değişikliklerin
gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu niteliğiyle yasa tasarısı birçok değişikliğin
toplumun gözünden kaçırılarak yapılmaya çalışıldığı bir “aldatma yasası” niteliği
taşımaktadır. Nitekim yasa tasarısı kamuoyunda, alacakların yapılandırılması konusu dışında
tartışmaya açılmamış, toplum bu konuda bilgilendirilmemiştir. Sosyal tarafların görüşlerine
başvurulmamıştır.
Birbiriyle hiçbir ilişkisi bulunmayan birçok konu aynı yasa metni içinde toplanmış
bulunmaktadır. Emeklilere 2011 yılında uygulanacak maaş zammı artışları da bu yasa
içinde yer almaktadır. Bu tasarı ile 16-17 yaş grubu için asgari ücretin düşürülmesinin
önü açılmakta, buna karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu’nun daha çok pirim elde etmesi
amaçlanmaktadır. Sosyal güvenlik konusundaki değişiklikler genel olarak, işverenlerin
pirim giderlerini azaltmaya, SGK’nın pirim tahsilatını kolaylaştırmaya yöneliktir. 2008
Ekiminde yürürlüğe giren yasadaki bazı boşlukları tamamlayan düzenlemeler bir yana
bırakılırsa, yapılan değişikliklerin, pirim yükünü çalışanın üzerine yıkacak şekilde esnek
çalışmaları ve kayıt dışılığı özendireceği söylenebilir.
Özellikle belediyelerde öngörülen düzenlemeler norm kadroları kaldırmayı ve belediye
çalışanlarının önemli bir bölümünü milli eğitim veya emniyet teşkilatının taşra
teşkilatına “sürgün etmeyi” öngörmektedir. Böylece belediye hizmetlerinin büyük ölçüde
taşerona devredilmesi yeterli görülmemekte, esnek çalışma ile taşeron uygulamasını
daha da yaygınlaştıracak bir yapı amaçlanmaktadır.
Tasarıda ayrıca uygunsuz şekilde yapılan özelleştirmeleri iptal eden mahkeme
kararlarının uygulanmaması yönünde hükümler düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna
göre siyasal iktidar özelleştirme gerçekleştikten sonra mahkemeler tarafından verilecek
iptal kararlarını uygulamakla yükümlü olmayacaktır. Bu düzenleme açıkça yasaya
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aykırı özelleştirmelerin
açmaktadır.

hiçbir

engelle

karşılaşmadan

yapılabilmesinin

yolunu

İş yasasında esnekliği getiren hükümleri, Belediye çalışanları ile devlet memurlarını
güvencesiz bırakan düzenlemeleri, işsizlik sigortası fonunun amaç dışı kullanımına
ilişkin değişiklikleri ve asgari ücretin düşürülmesi sonucunu doğuracak hükümleri göz
önüne alındığında; bu yasa tasarısının; asıl olarak tüm çalışanların daha ucuz ve
güvencesiz koşullarda çalışmaya zorlanması amacıyla hazırlandığı açıkça görülmektedir.
5.3. 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasında Yapılan Değişiklikler
Tasarı ile 657 sayılı Devlet memurları yasasında yapılan değişiklikler, kamu görevlilerinin iş
güvencesini ortadan kaldırmaya, özel sektörden kamuya yönetici atanmasını kolaylaştırmaya
ve amirlerin sübjektif değerlendirmelerle kamu görevlilerinin başarısını değerlendirmesinin
önünü açmaya yöneliktir. 657 sayılı yasanın 20 maddesinde değişiklik yapılması
öngörülmektedir. Bu düzenlemelerle belediyeler de içinde olmak üzere tüm kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışanlar esnek, güvencesiz ve geleceği belirsiz bir çalışma
ortamına sürüklenmiş olmaktadır. Böylece kamu görevlilerinin tümüyle siyasal iktidarın
denetimi altına alınmasını amaçlayan yandaş memurlar yaratılmakta ve idarenin her türlü
işlemine karşı sessiz kalmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.
5.4. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Yasasında Yapılan Değişiklikler
Tasarının işsizlik sigortası yasasını değiştiren maddeleri bugüne dek işsize verilmek
yerine amaç dışı kullanılan işsizlik fonlarının “yağmalanmasını” gündeme getirecek
niteliktedir. Bilindiği gibi Eylül 2010 tarihi itibariyle 5 milyondan fazla işsizin sadece
172 bini İşsizlik Sigortası’ndan yararlanmaktadır. Kurulduğu günden bugüne işsizliğin
çığ gibi büyümesine karşın fondan işsizlere yapılan ödeme 3 milyar TL dolayında iken,
işverenlere yapılan teşviklerin iki yıllık tutarı 8 milyar TL’yi geçmiştir. Ayrıca bu
dönemde işsizlik fonundan hükümet bütçesine aktarılan kaynak 9 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Yeni getirilen düzenlemeyle fonun bir önceki yıl pirim gelirlerinin %30’unun
doğrudan işsizlere ödeme yapmak dışında kullanılması öngörülmektedir. Üstelik bu oran
bakanlar kurulu kararıyla %50’ye kadar yükseltilebilecektir. Gerekçesi ne olursa olsun
işsizlik fonunun yarısının bu şekilde kullanılmasına yol açılması, bu fonun “iştahları
kabarttığını” ve “yağmalanmaya çalışıldığını” açıkça ortaya koymaktadır.
Tasarı ile işsizlik sigortasından ödeme yapmak için gereken koşullar esnetilirken
işletmelere yardım niteliğindeki ödemelerin de çerçevesi genişletilmektedir. Kısa çalışma
ödeneğinin genel ekonomik kriz dışında sektörel ve bölgesel kriz durumlarında da
ödenmesi ön görülmektedir. Böylece işsizlik fonu işletmelerin finansmanı için kullanılan
bir kaynak şekline dönüştürülmektedir.
Oysa amaç dışında her kullanım, işsizlere doğrudan aktarılacak kaynakları sınırlayıcı
bir etki doğuracaktır. Yasa tasarısı ile işsizlerin sayı ve miktar olarak fondan alacakları
yardımın koşullarında bir iyileşme getirilmemekte, buna karşılık, kamuya ve işverenlere
kaynak aktarılması kolaylaştırılmaktadır.
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Bu çerçevede 18 yaşından büyük kadınlar ile 29 yaşından küçük erkelerin ilk defa
çalıştırılmaları halinde 2015 yılına kadar SGK işveren paylarının tümünün fondan
ödenmesi öngörülmektedir. Daha önce gündeme getirilen işveren paylarının %5
azaltılmasına ilişkin düzenlemeyle birlikte değerlendirildiğinde, bu uygulamalar, sosyal
güvenliğe ayrılan payları azaltıcı ve sosyal devlet niteliğini geriletici sonuçlar doğuracaktır.
Yapılması gereken kamu bütçesinden toplumsal amaçlar için fon ayrılması iken, bu
tasarı ile sosyal güvenlik için oluşturulmuş fonlar işletmelerin ya da siyasal iktidarın
finansal zorluklarını aşmanın bir aracı olarak kullanılmaktadır.
5.5. Belediye Çalışanları ile İlgili Düzenleme:
Tasarının 109. maddesi ile il özel idareleri ve belediyelerin sürekli işçi kadrolarında
çalışan işçilerin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra
teşkilatındaki işçi kadrolarına atanması öngörülmektedir. Bu düzenleme ile “Milli
Eğitim Bakanlığı Okullarında ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında
hizmetli açığının giderilmesinin amaçlandığı” öne sürülmektedir. Ancak değişikliğin
gerekçesi incelendiğinde yapılış nedeni ve sonuçları açıkça ortaya çıkmaktadır.
Gerekçede Belediye çalışanları ile ilgili düzenlemenin neden yapıldığı şöyle ifade
edilmektedir:
“Milli Eğitim Bakanlığı okullarında ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında
hizmetli açığı söz konusudur. Bu kurumlarda hizmetlerin sağlıklı yürütülmesini teminen
personel ihtiyaçlarının acilen giderilmesi gerekmektedir. Öte yandan mahalli idarelerde
122.343 işçi norm kadrosu bulunmakta fakat, 174.644 işçi çalışmaktadır. İşçi fazlalığının
çeşitli sebepleri söz konusudur.”
“Mahalli idarelerin yerel nitelikteki hizmetlerini etkin bir şekilde sunmalarını teminen mali
yapılarının dengeli hale getirilmesinin sağlanması önemlidir. Personel giderlerinin belediye ve
il özel idarelerinin bütçelerine aşırı yük getirmesi sonucu özellikle bazı belediyelerde arzu
edilmeyen hizmet aksamaları söz konusu olabilmektedir. Bu itibarla ihtiyaç fazlası personelin
diğer başka ihtiyaç alanlarına nakli kaynakların etkin kullanımı ilkesi ile de uyumludur.”
“Düzenlemede ihtiyaç fazlası personel için iki ayrı kategori oluşturulmuştur. Birincisi norm
fazlası işçiler, ikincisi ise norm içinde olup da ihtiyaç fazlası işçiler. Norm fazlası işçiler ile
norm içinde olup da ihtiyaç fazlası olan işçilerin belirtilen kurumlara geçişi ayrı ayrı
düzenlenmiştir.”
Bu gerekçelerden açıkça, yasal düzenleme yapılır yapılmaz, yaklaşık 55 bin belediye
çalışanının “sürgün edileceği” anlaşılmaktadır. Düzenleme ayrıca süreç içinde tüm
belediye çalışanları için benzer bir tehlikenin yaratılması ve yüz binlerce işçinin iş ve
gelir güvencesinin yok edilmesi anlamına gelmektedir.
5.6. 4857 Sayılı İş Yasasında Yapılan Değişiklikler
Tasarı ile İş Yasası’nın çeşitli hükümleri de değiştirilmektedir. 4857 sayılı yasanın
“Çağrı Üzerine Çalışma” başlıklı 14. maddesi, “Deneme Süreli İş Sözleşmesi” başlıklı
15. maddesi, “Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu” başlıklı 30. maddesi,
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“Çalışma Süresi” başlıklı 63. maddesi, “Devletin Yetkisi” başlıklı 91. maddesi, “Yetkili
Makam ve Memurlar” başlıklı 92. maddesi ve “İdari Para Cezalarının Uygulanmasına
İlişkin Hususlar” başlıklı 108. maddesi değiştirilmiş bulunmaktadır.
Bu değişikliklerin hangi amaçla yapıldığı yasa metninin gerekçesinde ayrıntılı olarak
belirtilmiştir. Özellikle 4857 sayılı yasanın 14. maddesinde esnek çalışmayı
yaygınlaştırmak amacıyla yapılan değişikliğin gerekçesi yasa değişikliklerini
hazırlayanların genel yaklaşımını çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır. Yasa tasarısının
gerekçesi şöyledir:
“İşçi – işveren ilişkilerini düzenleyen temel kanunlar olan İş Kanunları, ekonomik ve sosyal
hayatın gelişmelerine ve gerekliliklerine hızla uyum sağlamak durumundadır. Bu nedenle
uzun vadelerde kanunlar bütünlüklü olarak yenilenirken ihtiyaç duyuldukça da bazı
maddelerinde değişikliğe gidilmektedir. 1990’lı yıllarla başlayıp 2000’li yıllarda hız kazanan
sosyo-ekonomik gelişmeler çalışma ilişkilerinde de ciddi değişimleri beraberinde getirmiştir.
Çalışma hayatında yaşanan gelişmeler, yasal çerçevede bütünlüklü bir yenilenme ihtiyacı
doğurmuş ve 2003 yılında, 1971 tarihli 1475 sayılı İş Kanunu yerini 4857 sayılı İş Kanununa
bırakmıştır. 1990’lı yıllarla birlikte hızlı teknolojik gelişme, piyasaların entegrasyonu ve artan
rekabet işgücü piyasalarında da yansımalarını bulmuş, üretimin esnekleşmesi ve tüketim
kalıplarının değişmesi çalışma ilişkilerinde de değişik yönelimleri beraberinde getirmiştir. Bu
sürecin önemli çıktılarından biri yeni istihdam modellerinin ortaya çıkmasıdır. 4857 sayılı İş
Kanunu, bazı esnek çalışma modellerini düzenlemiştir. Bununla birlikte uygulamada
görülmesine karşın Kanunda açıkça düzenlenmemiş çalışma biçimleri özellikle işçilerin
korunması açısından bazı zafiyetler barındırmaktadır. Bu tespitten hareketle yeni bazı esnek
çalışma biçimleri; uzaktan çalışma ve evden çalışma İş Kanununda düzenlenmektedir”
Görüldüğü gibi son dönemde gerçekleştirilen yasal değişiklikler güvencesiz, örgütsüz ve
ucuz işçilik amacına yönelik olarak sürekli ve kendi içinde tutarlı bir anlayışla gündeme
getirilmiştir. Torba yasa ile yapılan düzenlemelerin 2000’li yıllarda başlayan sürecin bir
uzantısı olduğu gerekçede açıkça ifade edilmektedir.
Uygulamalardaki süreklilik ücret gelirlerinin zaman içinde düşürülmesi amacıyla ne tür
adımlar atıldığını da göstermektedir. Bu durum yasa tasarısının gerekçesinde şöyle
ortaya konulmuştur:
“İşgücü piyasası katılıkları ve ücret dışı işgücü maliyetinin yüksekliği, ekonomik büyümenin
istihdam yaratması önündeki engellerden bir diğeridir. Ücret dışı maliyetler 2004 yılından bu
yana yapılan çeşitli düzenlemelerle aşağı çekilmiştir. Prime esas kazanç alt sınırının asgari
ücrete eşitlenmesi, asgari geçim indirimi uygulaması, 5 puanlık sosyal güvenlik primi indirimi
ile birlikte istihdamın artırılmasına yönelik diğer teşvikler, ücret dışı maliyetleri aşağı
çekmiştir.”
Ücret gelirlerinin yapılan çeşitli düzenlemelerle nasıl aşağı çekildiğinin açıkça anlatıldığı
yukarıdaki ifade yanında; kriz dönemlerinin nasıl ele alındığına ilişkin yaklaşımlara da
gerekçede yer verilmektedir. Tasarının gerekçesinde ekonomik kriz koşullarında
çalışma ilişkilerinin hangi yaklaşımla ele alındığı şu şekilde belirtilmektedir:
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“Ekonomik kriz dönemlerinde, esnek çalışma modellerinin uygulanmasıyla; krizin etkilerine
karşı işyerinin bir ölçüde korunması sağlanmakta, ayrıca vasıflı işgücü kaybının daha az
düzeyde kalması sağlanarak, işsizliğin minimize edilmesi hedeflenmektedir. İşgücü
piyasasının esnekliğinin artırılması; çalışma hayatını düzenleyen yasalar, toplu iş sözleşmeleri
ve ulusal politikalar aracılığı ile gerçekleşmekte, işletme açısından işgücünün gerekli zaman
ve miktarda kullanılmasıyla kaynakların optimum kullanılması sağlanmaktadır.”
Bu yaklaşıma göre, ekonomik krizler de çalışanların gelirleri düşürülerek, daha
güvencesiz koşullarda ve daha çok çalışmaları sağlanarak atlatılacaktır. Aslında iş
yasası değişikliklerine ilişkin olarak tasarının gerekçesinde yer alan başka bir cümle
değişikliklerin yapılış nedenini çok özlü bir biçimde ortaya koymaktadır. Gerekçeye
göre “iş gücü piyasası katılıkları ve ücret dışı işgücü maliyetinin yüksekliği, ekonomik
büyümenin istihdam yaratmasının önündeki engellerden bir diğeridir”.
Bu anlayışın bir uzantısı olarak tasarının 61. maddesi ile esnek çalışma biçimleri
yeniden tanımlanmakta ve genişletilmektedir. Mevcut yasada sadece çağrı üzerine
çalışma yer alırken tasarıda evden çalışma ve uzaktan çalışma da yasal düzenleme konusu
yapılmıştır.
Esnek çalışma, madde gerekçesinde şu şekilde savunulmaktadır; “Çalışma mevzuatının
değişen ekonomik koşulları takip eden dinamik bir yapıya kavuşturulması ve karşılaşılan
ekonomik kriz ve dar boğazların aşılmasında çalışma mevzuatının esnekleştirilmesi
kaçınılmazlık arz etmektedir. İşletmelerin özellikle ekonomik kriz ve dar boğazlardan daha az
kayıpla çıkabilmesi, küresel ekonomideki artan rekabet ve işsizlikle mücadelede başarı
sağlanması evden çalışma ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modellerinin yasal dayanağa
kavuşturulması ve uygulamanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacaktır.”
Yukarıda örnekleri verilen gerekçe metinlerinin gerek ifadesi, gerekse özü itibariyle işveren
temsilcilerinin savunduğu görüşlerin tamamen aynısı olduğu apaçık bir gerçektir. Bu
yaklaşım işletmelerin yaşaması ve rekabet edebilmesi için çalışanların
yoksullaştırılması, güvencesizleştirilmesi, başka bir deyişle “kurban edilmesi” anlayışının
tipik bir ifadesidir. Tasarıdaki bu yaklaşım işçiler ve kamu çalışanları için genel olarak
geçerlidir. Bu anlayış dolayısıyla kamu çalışanları güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda
bırakılmakta, işçiler ise daha esnek çalışma biçimleriyle yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya
kalmaktadır.
Tasarı ile 4857 sayılı yasanın 15. maddesinde değişiklik yapılarak 25 yaş altındaki işçiler
için deneme süresi dört aya çıkarılmaktadır. Benzer şekilde özürlü işçi çalıştırmayı
düzenleyen iş yasasının 30. maddesi işletmelerin bu yükümlülüklerini esnek bir şekilde
yerine getirmesinin önünü açmaktadır. Yine 4857 sayılı yasanın 63. maddesinde yapılan
değişiklikle turizm işletmelerinde çalışan işçiler için denkleştirme süresi dört aya
yükseltilmektedir.
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5.7. Sonuç:
Bir bütün olarak ele alındığında torba yasa değişiklikleri sermaye çevrelerinin uzun
yıllardır talep ettiği düzenlemelerin bir bölümünün daha gerçekleştirilmesi anlamına
gelmektedir. Ancak bu kez yalnızca yasa metinleri değiştirilmemekte; değişiklik
gerekçeleri de işverenlerin yaklaşım ve çıkarlarına uygun bir biçimde dile
getirilmektedir.
Asgari ücretin 16-17 yaşından küçükler için düşürülmesi yönündeki düzenleme de dikkate
alınarak, İş Yasası ile işsizlik sigortası ve devlet memurları yasasında yapılan değişiklilerin
çalışanlar için çeşitli hak kayıplarına yol açacak nitelikte düzenlendiği belirtilmelidir. Öte
yandan bu değişikliklerden daha önemli olan, Torba yasanın, daha sonra gündeme
getirileceği bilinen özel istihdam büroları, bölgesel asgari ücret ve kıdem tazminatına
ilişkin yeni değişikliklerin önünü açacak nitelik taşımasıdır.
Torba yasa adı verilen bu düzenlemeler T.B.M.M.’de kabul edilerek yasalaşmış
bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen kimi düzenlemeler yasa metninde yer almamıştır.
Daha doğru bir ifade ile yasalaşan metinden bazı hükümler son anda çıkarılmıştır.
Yukarıda belirtilen düzenlemelerin iş yasasında değişiklik yapılmasını öngören esneklik
hükümleri önce kabul edilerek yasalaşmasına karşın son oturumda yeniden gündeme
alınarak yasa metninden çıkarılmıştır. Buna karşılık yasanın hazırlanış amacını ve
temel yaklaşımını ortaya koyabilmek amacıyla burada yapılan değerlendirmede bu
hükümlere de yer verilmiştir.
1.3.6. 1980’den Sonra İşçi Örgütleri ve Eylemler
Sendikal faaliyetin yeniden serbest bırakıldığı 1983 yılından günümüze işçi örgütlerinin
gelişme çizgisine bakıldığında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in 80’li yılların ortalarından başlayarak
faaliyetlerini sürdürebildikleri, 80 öncesinde var olan MİSK’in bir ara faaliyete geçer gibi
olmasına rağmen varlığını sürdüremeyip yok olduğu görülmektedir. DİSK 1991 yılında beraat
ederek yeniden sendikal alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Kamu çalışanlarının
örgütlenmeleri belli aşamalara gelmiş ve değişik kamu çalışan örgütleri ortaya çıkmıştır. Şu
anda “toplu görüşme” olanağını elde etmiş bulunan kamu çalışanları grevli toplu sözleşmeli
sendikal hak arayışlarını ve mücadelelerini sürdürmektedir. Dönem içinde işçi mücadelelerine
bakıldığında özellikle 1988’e kadar olan süreçte bir toparlanma çabasının bulunduğu, zaman
zaman grevler ve toplu sözleşmeler görülmekle birlikte, ücretlerin giderek düştüğü, 1988’e
kadar geçen on yıl içinde gerçek satın alma gücünün yarı yarıya azaldığı anlaşılmaktadır.
Bu nedenle 1989’den başlayan süreçle birlikte yaygın tepkiler ve işçi eylemleri sonucunda
satın alma gücünde artışlar yaşanmıştır. Burada 1989 bahar eylemlerinin özel bir anlamı
vardır. Daha sonra ortaya çıkan yaygın grevlerle birlikte çalkantılı bir dönemin arkasından
1989-1990-1991-1992 yılları boyunca işçi ücretlerinde önemli bir gelişme gözlenmektedir.
Buna karşılık sistemin doğal bir sonucu olarak sendikal örgütlemenin genişleyememesi, toplu
sözleşme faaliyetlerinin sadece işyeri düzeyinde üyelerle sınırlı bir çerçeve içinde sınırlı
kalışı, zaman içinde değişik çalışan gruplarının ve iş ilişkisi biçimlerinin giderek
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yaygınlaşması ve böylece geçici çalışan işçilerle taşeron işçilerin çok yoğun biçimde
kullanılmaya başlanması, giderek eve iş verme, kısmi zamanlı çalışma, çağrı üzerine çalışma
gibi birtakım türlerin artması ve yoğun işsizlik baskısı bu sürecin kesintiye uğramasına yol
açmış, elde edilen kazançların 1960-1980 döneminde olduğu gibi ulusal gelir içerisinde
ücretlilerin payını sürekli olarak arttıracak bir çerçeveye dönüşmesini önlemiştir. Günümüzde
yeni oluşturulan iş yasasının da etkisiyle ortaya çıkacak çerçeve ulusal gelirin dağılımında
yeni bir dengesizlik ve emek gelirleri aleyhine yeni bir bozulma sürecinin başlangıcını
oluşturabilecek niteliktedir.
Dönemin önemli bir özelliği olarak 2000’li yılların ilk yarısına kadar enflasyon yüksek
düzeyde devam etmiş, T.C. tarihinin en yüksek fiyat artışlarının yaşandığı bir dönem
gerçekleşmiştir. Zaman zaman gerilemekle birlikte sendikal hareketin, üyelerinin satın alma
gücünü belli ölçüde de olsa koruyabildiği anlaşılmaktadır. Ancak üretimden, katma değerden
alınan payın arttırılması anlamında çok büyük sorunların yaşandığı gözlenmektedir.
Gelir dağılımına ilişkin veriler, giderek düşük gelir gruplarının daha az pay aldığını ortaya
koymaktadır. Bu durum 2011 krizi öncesinde dalgalı bir görünüm içindedir. Ancak 2001
günümüze 2008 küresel krizinin de etkisiyle gelir dağılımı süreç içinde daha da bozulmuştur.
Türkiye 2010 yılı değerleriyle OECD ülkeleri arasında Şili ve Meksika ile birlikte gelir
dağılımı en bozuk üç ülke arasında yer almaktadır.
Bugün yürütülen tüm mücadelelere, özellikle DİSK’in açılmasının arkasından sendikal
harekette oluşan dinamizm ve ivmeye, değişik zamanlarda ve değişik gerekçelerle gündeme
getirilen Ankara Yürüyüşü gibi etkinliklere, işyeri düzeyindeki yaygın direnişlere, mitinglere
ve gösterilere rağmen istenilen sonuçların elde edilmesinde çok büyük zorluklar ortaya
çıkmaktadır. Bu noktada özellikle 1990 yılında Körfez Krizi ile birlikte yaygınlaşan grev
erteleme uygulamaları, ücret gelirleriyle sendikaların toplumsal etkinliğinin belli sınırlar
içinde kalmasını doğuran temel nedenlerin başında gelmiştir. Gerçekten de 1990 yılında
körfez krizi gerekçe gösterilerek yayılma eğilimi gösteren grevler ertelenmiştir. Lastik
sözleşmeleri sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıklara bağlı grevler üst üste tam dört kez
ertelenmiştir. İşkolu düzeyindeki ertelemelere çok çeşitli örnekler vermek mümkündür.
Ülkemizde bugün fiili olarak grev yapmak olanaksız durumdadır. Yalnızca toplu sözleşme
düzeni içinde hapsedilmiş bir grev hakkı, grev erteleme mekanizması yoluyla fiili olarak
ortadan kaldırılmakta ve böylece sendikaların en temel ekonomik ve demokratik haklarını
geliştirmek için kullanabilecekleri birincil araç kullanılamaz hale sokulmaktadır. Bugünün
temel görevi çalışma ilişkilerinin asıl belirleyici yönünü oluşturan toplu iş ilişkisi
sistemlerinin özgürlükçü ve demokratik bir çerçevede yeni baştan oluşturulmasıdır.
6. SENDİKA ÜYE SAYILARININ GELİŞİMİ
12 Eylül askeri darbesiyle oluşturulan bu sınırlı ve baskıcı çerçeveye rağmen sendikal
örgütlenmenin gerçekleşebildiği ilk yıllardan itibaren Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan ücretlerin
aldığı pay yükselmeye başlamıştır. Örneğin bu pay 1990 yılında %27,7’ye yükselmiştir.
Arkasından gelişen 1994 krizi ile işgücü ödemelerinin payının %25.5’e, 1995 yılında ise
%22.2’ye gerilediği görülmüştür. Bu dönemde kırılma noktasını 1989 yılında gerçekleşen
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yaygın işçi eylemleri, yüksek talepler ve o yıldan başlayarak bağıtlanan toplu sözleşmeler
oluşturmuştur.
Bu eğilimin 2000 yılından başlayarak yeniden düşmeye başladığı gözlenmektedir. %10’un
altında kalan bir toplu sözleşme kapsamına rağmen, toplu sözleşmelerde ortaya çıkan
gelişmelerin genel ücretlerin değişimini bir ölçüde de olduğu etkilediği anlaşılmaktadır.
Toplu sözleşmeli işçilerin ücret gelirlerini yükseltmeleri ile birlikte diğer ücret
gelirlerinde de belirli düzeylerde bir gelişme gözlenmektedir. Bu eğilimin bir sonucu
olarak siyasal iktidarların ücret artışı sağlayacak nitelikteki toplu sözleşmelere
doğrudan müdahale ettikleri sıklıkla görülmüştür. Yasadaki açık sınırlamalara karşın
Danıştay tarafından hukuka aykırılığı her defasında ortaya konulan grev erteleme
kararları siyasal iktidarlarca üst üste alınabilmiştir. Bu dönem içinde lastik işkolunda
sendikamız tarafından alınan grev kararları üst üste 4 sözleşme döneminde aralıksız
ertelenmiştir. Son erteleme dönemi ise lastikle birlikte cam işçilerinin grevinin de
ertelenmesiyle sonuçlanmıştır. Üstelik bu erteleme de, erteleme kararının yasadışılığı aynı
grevin Danıştay tarafından erteleme kararının yürürlüğünün durdurulmasına rağmen 2.kez
ertelenmesiyle açıkça ortaya çıkmıştır.
Bu aşamada artık temel bir insan hakkı olan örgütlenme hakkının ihlaline dönüşen siyasal
iktidarın tasarrufuna karşı demokratik bir tepkinin yaygın bir biçimde ortaya konulamaması
ilginçtir. Ülkemizde sendikalarda örgütlenmiş işçilerin temel haklarını kullanmada bu denli
sorunlarla yüz yüze kaldığı göz önüne alınırsa, örgütlenmemiş geniş emekçi kitlelerin kayıt
dışılık ve yasa dışılık açısından ne durumda olduğunu düşünebilmek zor olmasa gerektir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre 2010 yılı başında ülkemizde toplu
pazarlık kapsamındaki işçi sayısı yaklaşık 750 bin dolayındadır. Bu işçilerin 390 bini kamu
işçisi niteliğindedir. Özel sektörde toplam pazarlık sürecindeki işçi sayısının 370 bin
dolayında olduğu görülmektedir. Özel sektör çalışanlarının bir bölümü tek tek işverenlerle
sendikalar arasındaki toplu sözleşmelerin konusunu oluştururken, bir bölümü de işveren
sendikaları ile sendikalar arasındaki toplu pazarlıklar kapsamına girmektedir.
Bütün toplu sözleşmeler açısından son dönemde 2001 krizinden başlayarak hızla gelişen
gerilemelerden söz edilebilir. 2008 yılında başlayan küresel kriz koşullarında da bu gerileme
eğilimi devam etmiştir. Türkiye ekonomisi incelenirken belirtildiği gibi son yıllarda gerçek
ücretler ciddi oranda gerilemiştir. Toplu sözleşmeler bu gerilmeyi ortadan kaldıracak etkiyi
gösterememiştir.
2003 yılında kabul edilen İş Yasası’yla da geniş bir uygulama alanı bulan esneklik
uygulamaları, toplu sözleşmeli işyerlerinde de önlenememektedir. Sendikalar, daha İş
Yasası’nın kabul edilmesi için tartışmalar yapılırken, İş Yasası’yla getirilmesi
düşünülen esneklik uygulamasını önceden toplu sözleşmelere koyabilmişlerdir. Bu
durum işyeri düzeyindeki ve yalnızca üyelerinin mevcut haklarını korumakla sınırlı
sendikacılık hareketinin belirli koşullarda ne ölçüde geri bir konumda kalabileceğinin
açık göstergesini oluşturmuştur. Bugün ülkemizde yasayla öngörülmüş esnek çalışmanın
hemen bütün biçimleri -bir ikisi hariç bırakılırsa- büyük ölçekli sözleşmelerin tümünde yer
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almaktadır. Gerçek ücretlerdeki gerilemeyle birlikte esneklik uygulamalarının toplu
sözleşmelerde yer alması, var olan sistemin hiçbir şekilde işçilerin haklarını ve sendikaların
toplumsal konumunu koruyucu bir fonksiyonunun kalmadığının açık işareti durumundadır.
Bu dönem içinde ekonominin yaklaşık yarısını oluşturan kayıt dışı çalışma devam etmiştir.
Bu anlamda gerek ücretlerin gerekse yaşama koşullarının iyileştirilmesi üzerindeki büyük
baskı sürmektedir. Aynı biçimde işsizlik oranının yüksek biçimde seyretmesi de kayıt dışının
yarattığı etkiyi yoğunlaştırmaktadır. Bu gelişmelerin tümü örgütsüz işçi kitlelerinin
çalışanların 90’ını aşan varan oranlara ulaşmasından kaynaklanmaktadır.
6.1. Toplu Sözleşme Kapsamındaki İşçi Sayısı Azalıyor.
1980 sonrası dönemde toplu pazarlık süreci kapsamındaki işçi sayısı da gerilemektedir. 198586 döneminde yaklaşık 1 milyon 600 bin işçi toplu sözleşme kapsamında iken, son dönemde
bu sayının 750 binlere gerilediği saptanmıştır. Son 25 yıl içinde %55’leri bulan bir sayı
azalması dünyanın hiçbir ülkesinde karşılaşılamayacak ölçüde büyük bir değerdir.
1985-2004 Dönemi Toplu Sözleşmeli
İşçi Sayıları

2005-06
2007-08

500.369
229.289

391.479
499.926

891.848
729.215

Kaynak: T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Toplu sözleşme kapsamındaki işçi sayılarının yaşanan ekonomik krizlerden doğrudan
etkilendiği hemen görülmektedir. 1994 öncesi 1 milyon 500 bin olan toplu sözleşmeli işçi
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sayısı 1994 krizi ile 990 binlere düşmüştür. Aynı şekilde 2000 yılında 1 milyon dolayına
inmiş bulunan toplu sözleşmeli işçi sayısı krizin hemen arkasından keskin bir düşme ile 900
binler dolayında seyretmeye başlamıştır. Bu sayı 2007-2008 yılları toplamı olarak 730 bine
düşmüş bulunmaktadır. Bu durum krizlerin çalışma yaşamı üzerindeki çok yönlü etkilerine
kadar çabuk ortaya çıkabildiğini göstermesi açısından ilgi çekicidir.
Yaşanan krizlerden de beslenerek taşeronlaşma eğiliminin artması, işçi sayısının
düşüşünde önemli nedenlerden birisidir. İşyerleri içinde çekirdek işçi sayılabilecek
nitelikteki grubun dışında kalanlar hızla sendikasızlaşmakta ve toplu sözleşme kapsamı
dışına atılmaktadır. Buradaki yönetsel mekanizmanın ağırlıklı taşeron sistemi yoluyla
kurulduğu açıktır. Bu biçimiyle taşeronlaşma işyerlerinde sendikaların pazarlık güçlerini de
doğrudan etkilemekte ve asıl işverenle yürütülen toplu pazarlıklarda örgütlü gücü
zayıflatmaktadır.
Sendika üyeliğinde ve toplu sözleşme kapsamındaki işçi sayısının azalmasında ektili olan bir
başka düzenleme de, sendikal hareketin kendi içinde de belli ölçüde meşruluk kazanmış
bulunan “kapsam dışı personel” uygulamasıdır. Bu uygulamayla toplu sözleşme kapsamında
yer alabilecek önemli sayıda çalışan Anayasadan kaynaklanan örgütlenme ve toplu sözleşme
yapma hakkını fiili olarak kaybetmektedir. Bu durum yıllar içinde sendikalı işçiler ve
sendikasızlar arasındaki katılaşma ve kast ilişkisini yoğunlaştırmakta, çalışanları birbirinden
giderek koparmaktadır. Kapsamı dışı personelin dönem içinde oran olarak önemli ölçüde
arttığı gözlenmektedir.
Kapsam dışı personel ve taşeron işçiliği birlikte düşünüldüğünde, işyerlerinde
çalışanların en az %50’sinin daha başlangıçta toplu sözleşme kapsamı dışına itildiği
açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu durum sendikal hareketin kendi yapısının da katkısıyla içine
düştüğü açmazı bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır.
Türkiye’de taşeron işçiliğinin yaygınlaşması daha çok ekonomik koşullarla bağlantılı
sayılabilirken kapsam dışı personel konusunda aynı değerlendirmeyi yapabilmek mümkün
görülmemektedir. Nitekim sendikalarla işverenler arasında taşeron uygulaması konusunda
sürekli ve yoğun tartışmalar yaşanırken benzer bir durumun kapsam dışı personel konusunda
yaşanmadığı bilinmektedir.
Sendikalar taşeron uygulamasının varlığına karşı çıkarak açık bir tavır alırken kapsam dışı
konusunda bütünsel bir yaklaşım geliştirmekten uzak durmaktadırlar. Bu görünüm zaman
zaman kapsam dışı personelle ilgili tartışmaları gündeme getirmekle birlikte kapsam dışı
personelin sendikal örgütler içinde yer almasını sağlayacak bir tartışma düzeyine
çıkılamamaktadır.
Sendikal hareketin doğuş ve kurumlaşma süreci dikkate alındığında aslında böyle bir
gelişmenin anlaşılması mümkündür. Ancak buradaki sorun, sendikaların, çalışanların önemli
bir bölümünü örgütsüz bırakan kapsam dışı uygulaması konusunda bu nitelikteki çalışanları
sendika üyesi yaparak toplu sözleşmeden yararlanma hakkını kazandırma konusunda gereken
adımları atamamasıdır.
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6.2. Grev Uygulamaları
Grevlerin gelişimine bakıldığında giderek etkisizleşen ve küçülen bir kapsam dikkati
çekmektedir. Ancak gerçek ücretlerin düştüğü, toplu sözleşme kapsamının daraldığı,
sendikaların çok büyük örgütlenme sorunlarıyla yüz yüze kaldığı koşullarda, greve katılan işçi
ve işyeri sayılarında olağanüstü düşüşler gerçekleşmesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir
durumdur. Bu durum ancak greve gidilmesi halinde kazanılmış hakların ve eldeki
olanakların da ortadan kalkacağı şeklindeki bir algılamanın yaygınlaşmış olmasıyla
açıklanabilir. Gerçekten de ülkemizde geniş kitlelerin örgütsüzlüğü, örgütlü işçilerin
kazanılmış haklarının örgütsüzlere göre belli bir düzeye ulaşmış olması ile birleşince ortaya
var olan durumu korumayı amaçlayan bir politika çıkmaktadır.
1984-2009 Dönemi Grev Uygulamaları

Yıllar

Greve Katılan
İşçi Sayısı

Kaybolan
İşgünü Sayısı

1984

561

4.947

1985

2.410

194.296

1986

7.926

234.940

1987

29.734

1.961.940

1988

30.057

1.892.655

1989

39.435

2.911.407

1990

166.306

3.466.550

1991

164.968

3.809.354

1992

62.189

1.153.578

1993

6.908

574.741

1994

4.782

242.589

1996

5.461

274.322

1997

7.045

181.913

1998

11.482

282.638

1999

3.263

229.825

2000

18.705

368.475
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2001

9.911

286.015

2002

4.618

43.885

2003

1.535

144.772

2004

3.557

93.161

2005

3.529

176.824

2006

2.061

165.666

2007

25.920

1.353.558

2008

5.040

145.725

2009

3.101

209.913

Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2007 yılında greve katılan işçi sayısında 1980’lerin ikinci yarısının başına yaklaşan bir değer
söz konusu olmuştur. Bu yıl dışarıda bırakıldığında son on yıl içinde grev eğiliminin çok
düşük düzeylerde kaldığı görülmektedir. Küresel kriz koşullarında toplu sözleşme
uyuşmazlıkları sonucunda greve gidilmesinin beklenen bir durum olmadığı söylenebilir.
Ancak grevlerdeki azalma yalnızca kriz dönemleri örnek gösterilerek açıklanabilecek bir
özellik taşımamaktadır.
2010 yılında yüksek oranlı büyüyen Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu koşullarda grev
uygulamaları açısından doğal eğilimin artış yönünde olması beklenmelidir. Ancak sendikal
hareketin örgütlenme düzeyi ve yapısal özellikleri ile grev hakkının yasal çerçevesi bu doğal
gelişmenin yaşanmasına izin vermemektedir. Grev hakkının etkin bir biçimde kullanılamadığı
koşullarda ise aslında toplu sözleşme ve toplu pazarlık süreçleri de etkinliğini yitirmektedir.
Ülkemizin toplu iş ilişkileri içindeki her türlü uygulamayı göstermelik duruma düşüren 12
Eylül sonrası toplu iş ilişkileri yapılanmasının hızla ve kökten aşılmaktan başka çaresi yoktur.
Geniş yığınların örgütsüzlüğüne son verebilecek, sendikal hakların özgürce kullanımını
sağlayabilecek, örgütsüz işçilerin sendikalar tarafından temsil edilmesine yol açabilecek
demokratik ve katılımcı bir sistemin oluşturulması kesin zorunluluktur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜCRETLER
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1.TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETİN GELİŞİMİ
1.1.Asgari Ücret
Uygulanan modeller ve yöntemler nasıl belirlenirse belirlensin, ücret politikaları
incelenirken, asgari ücretin önemli bir politika aracı olduğu açıktır. Nitekim asgari ücret
yönetmeliğinin birinci maddesinde, asgari ücret “normal çalışma karşılığı olarak ödenen ve
işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarının günün
fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir” biçiminde
tanımlanmıştır. Bu tanımdan da görülebileceği gibi, asgari ücret ile belirlenmiş bir zaman
aralığı içerisinde ücretlerin en alt düzeyi saptanmakta ve işverenler daha düşük bir ücret
ödemekten alıkonulmaktadır. Ayrıca asgari ücret ile işçiye toplumsal bakımdan temel
gereksinimlerini karşılayabilecek en az düzeydeki bir gelir güvencesi sağlanmış olmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) belgelerinde asgari ücretin “ücretlilere gerekli toplumsal
korunmayı sağlayan yoksulluğu yenme işçilerin ve ailelerinin temel gereksinimlerini
karşılama politikasının bir aracı” olarak tanımlandığı görülmektedir.
Asgari ücret konusunda söylenebilecek en temel söz; asgari ücretin toplumsal nitelikli bir
ücret olduğu gerçeğidir. Ancak her toplumsal olgu gibi asgari ücretin kendisi de ekonomik,
sosyal ve siyasal dengelerin bir bileşimi olarak belirlenebilmektedir. İşsiz kitlelerin yoğun
olduğu, niteliksiz işgücünün fazla olduğu ve böylece pazarlık gücü olmayan ücretliler için,
asgari ücretin yukarıda belirtilen nitelikteki bir güvence olarak ortaya çıkması da
zorlaşmaktadır. Örgütsüzlük ve işsizlik asgari ücret uygulamasıyla amaçlanan sonuçlara
ulaşmayı ortadan kaldıran iki temel etken durumundadır.
1.2.Asgari Ücretin İlk Uygulamaları
Asgari ücretin en temel özelliği yasal olarak ödenmesi zorunlu olan bir ücret oluşudur. Asgari
ücretin ortaya çıkışı işçilerin açlığa ve yoksulluğa karşı korunması amacıyla olmuştur.
Dünyada ilk kez 1890 yılından başlayarak görülen asgari ücret uygulamaları 1900’lü yılların
başında Avrupa’da yayılmıştır. Daha sonra ise tüm dünyada yaygınlık kazanmıştır. Buna
bağlı olarak 1928 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü asgari ücret belirleme yöntemleri ile
ilgili sözleşmeyi kabul etmiş ve en az ücrete tüm dünya için geçerli bir ölçüt getirmeye
çalışmıştır. Ülkemizde ise ilk asgari ücret uygulaması ancak 1969 yılında altı bölgedeki 24
ilde başlatılabilmiş ve giderek Türkiye geneline yaygınlaşmıştır.
Uluslararası Çalışma Örgütüne göre “asgari ücret, işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçları, yaşam
masrafları, diğer sosyal grupların yaşam standartları ve ülkedeki genel ücret seviyesi
dikkate alınarak” belirlenmelidir. Bu hüküm Uluslararası Çalışma Örgütünün asgari ücretle
ilgili 131 sayılı sözleşmesinde yer almaktadır.
En özlü şekliyle,Asgari ücreti “Bir yandan işçiye toplumsal bakımdan uygun asgari bir
yaşama düzeyi sağlayan, öte yandan ise işverenlerin daha düşük ücret ödemesini
yasaklayan zorunlu bir ücret” olarak tanımlamak mümkündür.
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1.3.Türkiye’de Asgari Ücretin Gelişimi
Türkiye’de asgari ücret her yıl yeniden belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun
açıklamasına göre 2011 yılının ilk yarısında asgari ücret 796.5.-TL/ay, ikinci yarısında ise
837.-TL ay olarak tespit edildi. Bu rakamlara göre 2010 yılında 760.5-TL/ay olan asgari
ücret, 2011 başında yaklaşık %4.7 arttırılmış oldu. 2011 Temmuzunda ise %5 oranında zam
yapıldı. Böylece aylık net 535.-TL olan asgari ücret 2011 yılının ilk yarısında net yaklaşık
575.-TL, 2011 yılının ortasında ise yaklaşık net 600.-TL oldu.
Ülkemizde asgari ücreti, Asgari Ücret Yönetmeliği, “işçilere normal bir çalışma günü
karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi
zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek
ücret” olarak tanımlamaktadır. 2011 yılı için belirlenen 575.-TL asgari ücretin ise sadece
ortalama bir konutun kirasını karşılamaya yetecek kadar olduğu açıktır. Öte yandan
ülkemizde 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının aylık yaklaşık net 2800.-TL olduğu, açlık
sınırının ise aylık net 1000.- TL’ye yaklaştığı bilinmektedir.
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TABLO
1
YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011

AYLIK
ASGARİ
ÜCRET
3300
5400
5400
10.000
10.000
16.200
24.525
41.400
41.400
74.250
126.000
225.000
414.000
801.000
1.449.000
2.497.000
4.173.000
8.460.000
17.010.000
35.437.500
47.839.500
78.075.000
93.600.000
109.800.000
118.800.000
139.950.000
146.947.500
167.940.000
222.000.750
250.875.000
306.000.000
423.000.000
444.150.000
488,7
531
562,5
582,5
608.4
638.7
666
693
729
760,5
796,5
837

ARTIŞ FİYAT ART
%
%
63,5
56,8
115,6
85,1
33,9
32,6
62
31,4
51,3
48,4
68,8
45
34,6
79,3
38,9
69,6
73,7
78,5
64,3
84
60,3
93,4
71,6
80,8
66
72,3
71,1
67,1
125,2
102,6
76
101
79,8
108,3
99,1
34,7
69,7
78,8
68,8
33,7
39
33,1

68,5

55,3

29,7

29
38,2
4,9
10
8,8
5,9
3,5
4,5

18,4
9,32
7,72
9,65
8,76
(-)
10,44
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Asgari ücretin bu kadar düşük tutulması aslında diğer ücretleri de etkileyen bir
ekonomik politika tercihinin sonucudur. Ülkemizde 1980’den başlayarak 30 yılı aşkın
bir süredir ucuz işgücü istihdamı politikası uygulanmaktadır. Bu politikayla işçi
ücretleri düşük tutulmakta ve toplumsal gelişmenin kaynakları işçilerin gelirleri
üzerinden sağlanmaktadır. Kayıt dışı ekonominin yaygınlığı, asgari ücretin bilinçli bir
biçimde açlık sınırının yarısından daha az belirlenmesi, sendikal örgütlenme ve grev
yasaklarının sürdürülmesi, toplu sözleşme sisteminin sınırlı sayıda işyerini kapsayacak
bir şekilde düzenlenmesi ve yaygın işsizliğin varlığı bu politikanın ayrılmaz parçaları
olarak çalışanlar üzerinde etkisini göstermektedir. Asgari ücretin düşük tutulması,
ekonomik kalkınma modelinin zorunlu kıldığı durumlardan yalnızca biridir.
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Türkiye’de çalışanların içinde asgari ücretle
çalışanların oranı çok yüksektir. Son araştırmalar asgari ücretli çalışan oranının yaklaşık
%40’lar dolayında olduğunu göstermektedir. Oysa Avrupa Birliğine yeni üye olan ülkelerde
bile bu oranlar %5-10 arasında değişmekte, örneğin üyeliğe hazırlanan Romanya’da toplam
çalışanların ancak %12’si asgari ücretle istihdam edilmektedir. Bir bütün olarak bakıldığında
ülkemizde yaklaşık olarak her iki işçiden biri asgari ücretle çalışırken, bu oran Doğu Avrupa
ülkelerinde 14’e birdir.
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GERÇEK

YIL ORT.
YILLAR

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ASGARİ

ASGARİ

ÜCRET

ÜCRET

3300
5400
5400
10.000
10.000
16.200
24.525
41.400
41.400
74.250
126.000
225.000
414.000
801.000
1.449.000
2.497.000
4.173.000
8.460.000
17.010.000
35.437.500
47.839.500
78.075.000
93.600.000
109.800.000
118.800.000
139.950.000
146.947.500
167.940.000
222.000.750
250.875.000
306.000.000
423.000.000
444.150.000
488,7
531
573,5
623,5
679,5
744,75
816,75

3300
4700
5400
8466
10.000
16.200
22.443
28.743
41.400
57.825
100.125
167.250
303.750
575.250
1.071.000
1.885.666
3.055.666
5.602.000
12.022.750
26.223.000
41.638.500
85.537.500

FİYATLAR

100

GERÇEK

ÜCRET

ÜCRET

ENDEKSİ

3300
2874
1699
1937
1723
2037
1185
1672
1845
1662
1642
1705
1901
1915
2148
2210
1580
1628
1941
2288
2137
2205

100
87
52
59
52
61
57,1
51
55
50,3
49
51,6
57,6
58
65
67
48,1
49,3
58,8
69,6
64,8
66,9

2120

64,2

114.300.000

317,5
437,1
580,1
795,3
1190,5
1716,8
2243,8
3480,1
6097,1
10292
16806
30034
49856
85304
192360
344132
619438
619438
1145961,4
2284609,1
3878735,4
5391442,2

152.195.625

9084580

1675

50,7

236437875

11782700

2006

60,7

306000000
433575000

15317511
16745103

1997
2589

60,5
78,4

488,7
531
21.437,889
23.594,540
25.071,345
26.675,911
28.809,984

18037825
19778475
2673
2640
2709
2792
2835

2709
2684
81
80
82.1
84.6
85.9

82,09
81,3

222

Asgari ücretlerin gelişimine bakıldığında tablolardan da görülebileceği gibi, genel olarak fiyat
artışlarının gerisinde kalan bir değişim gözlenmektedir. Bazı yıllarda fiyat artışlarının üzerine
çıkan bir artış oranı gözlense de, 1978 başlangıç alındığında 33 yıllık bir sürecin sonunda
asgari ücretlinin satın alma gücünün mutlak anlamda gerilediği anlaşılmaktadır. Tablo
incelendiğinde örneğin 1980 ve 82 yıllarında asgari ücrette hiçbir artış olmadığı
gözlenmektedir. Oysa 1980 yılının fiyat artışı %115 dolayında iken, 1981’de %34, 1982’de
de %32,6 artış olmuştur. 1980-82 arasındaki üç yılda asgari ücretteki artış oranı toplam
%84’ler düzeyinde gerçekleşirken, dönem içi fiyat artışlarının toplamı %250 dolayına
ulaşmaktadır. Anılan yılların ülkemizde askeri yönetim altında yıllar olduğu göz önüne
alınırsa, sendikaların faaliyetlerinin yasaklandığı, demokratik mekanizmaların askıya alındığı
dönemlerde ücretlerin ne ölçüde çarpıcı bir biçimde geriletilebildiği ortaya çıkacaktır.
Asgari ücretin endeks başlangıç yılının 1978 olarak alındığı son 33 yıllık süreç
incelendiğinde, asgari ücretin sürekli olarak 1978’deki satın alma gücünün altında
seyrettiği görülmektedir. 1978 yılındaki değer 100 olarak kabul edildiğinde, 2010 yılı
değeri %84,6, 2011 yılı ise 85,9 bulunmaktadır. Bunun anlamı ulusal gelir artar, diğer
toplumsal kesimlerin gelirleri olağanüstü yükselirken, asgari ücretlinin 2010 ve 2011
yıllarında 1978’deki satın alma düzeyine ulaşamayan bir yoksulluk içinde
bulunduğudur. Üstelik yukarıda belirtildiği gibi 33 yıllık dönemin tamamı için bu
durum geçerlidir. Bu döneme bakıldığında asgari ücretin en düşük değerinin 48-49’la 1988,
1994 ve 1995 yıllarında gerçekleştiği görülmektedir. Ücret endekslerinde 1988 yılı 1980
sonrası genel ücret düzeyinin en düşük reel değere düştüğü yıldır. 1994 ise yaşanan kriz
dolayısıyla 5 Nisan ekonomik paketinin açıldığı ve ücretlerin baskı altına alındığı bir dönemi
ifade etmektedir. Bir kez daha görülmektedir ki, asgari ücretle genel ücretler düzeyi arasında
koparılamaz bir ilişki söz konusudur.
Son beş yıllık süreç incelendiğinde de bu durum değişmemektedir. Özellikle 2004 yılında
yapılan ayarlamalarla asgari ücrette bir iyileşme gözlense bile, bu iyileşme 2011 yılına kadar
anlamlı artış göstermemiştir. 2004 yılında 18 puan yükselen gerçek asgari ücret değeri
2004’ten sonraki 7 yıl içinde ancak 8 puan artarak yaklaşık 86’ya çıkmıştır. Ayrıca ortaya
çıkan reel iyileşme 100 olarak belirlenen 1978 yılı asgari ücreti düzeyine ulaşılmasını
sağlayacak oranlarda da olmamıştır. Günümüzde asgari ücretin gerek mutlak, gerekse
göreli yoksullaştırıcı özelliği devam etmektedir. Bu durum aslında ülkemizdeki emek
gelirlerine dayalı olarak ekonomik yatırımları finanse etmeye ve ucuz emek istihdamı
üzerinden ekonomik gelişmeyi sağlamaya dönük politikaların bir sonucu olarak
oluşmaktadır.
Sonuç olarak ülkemizde asgari ücretin yetersizliği açıktır. Bugün asgari ücret açlık
sınırının altında bir düzeydedir. Oysa asgari ücret işçinin ailesiyle birlikte zorunlu
ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücret olarak belirlenmelidir. Taban ücret niteliğindeki bu ücret
net olarak tespit edilmelidir. Açlık sınırının altında kalan bir en az gelir düzeyi, kabul
edilebilir ve sürdürülebilir olamaz. Asgari ücretin gelir dağılımını düzenleyici niteliği
göz önüne alınarak, sosyal adaleti sağlayan bir araç olarak kullanılması zorunludur.
Kayıt-dışı ekonominin önüne mutlaka geçilmelidir. Ekonomideki kaçakların yok
edilmesiyle elde edilecek kaynaklar, gelir dağılımının düzenlenmesine ve sosyal adaletin
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sağlanmasına harcanmalıdır. Asgari ücret açlık sınırı olarak açıklanan aylık net
yaklaşık 1000.-TL’nin üstünde belirlenmelidir.
2. İşkolumuzda ve Sendikamızda Ücretler
1.Aylık Ücretlerde Gelişme
Lastik-İş Sendikası üyelerinin aylık ücretlerinin gelişimi 1988 yılından başlayarak Çalışma
Raporlarında sunulmaktadır. Aylık ücretlerde gelişmenin yer aldığı tabloda 2003-2006
dönemi eklenerek güncel durum yansıtılmıştır. Tablodaki değerler 2002 ve sonrasında
genellikle fiyat artışlarından daha yüksek oranlı bir ücret artışının sağlanabildiğini
göstermektedir. 2006 yılında ortaya çıkan ters ilişkinin sendikada yeni örgütlenmiş bulunan
düşük ücretli işyerlerinin tabloya yansıtılmasından kaynaklandığı belirtilmelidir. 2002 yılında
ücret artışı %46, fiyat artışı %29,7, 2003 yılında fiyat artışı %18.4 iken ücret artışı %28, 2004
yılında fiyat artışının %9.32 olmasına karşılık ücret artışı %12, 2005 yılında %7.72 fiyat
artışına karşılık ücret artışı %11.3 şeklinde ve fiyat artışlarının üzerinde gerçekleşmiştir.
AYLIK ÜCRETLERDE GELİŞME (TL/AY)

YILLAR

TL

ARTIŞ
%

FİYAT ARTIŞI
%

1988

296.370

-

75,2

1989

513.351

73,2

68,8

1990

1.526.452

197,4

63,3

1991

3.709.575

143,0

78,7

1992

5.987.925

62,0

66

1993

9.772.650

63,0

71,1

1994

18.767.475

92,0

125,5

1995

34.767.475

85,0

78,9

1996

34.693.875

89,0

80

1997

65.972.762

60,0

99,1

1998

219.424.053

99,0

70

1999

362.224.725

65,0

68,8

2000

494.652.563

36,0

39

2001

682.662.681

38,0

68,5

2002

999.406.217

46,0

29,7
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2003

1281,97

28,0

18,4

2004

1434,12

12,0

9,32

2005

1596,49

11,3

7,72

2006

1717,96

7,6

9,65

Aylık ücretlerdeki gelişmeye veren tablo esas alınarak reel ücretlerdeki gelişme ayrıca tablo
halinde gösterilmiştir.

LASTİK-İŞ ÜYESİ İŞÇİLERİN GERÇEK ÜCRETLERİ (TL/AY)

ÜCRET

FİYAT

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

YILLAR

ÜCRETLER

ENDEKSİ

ENDEKSİ

ÜCRET

ÜCR.END

ÜCR.ART.

1988

296.370

100

100

296.370

100

-

1989

513.351

173

169

303.385

102

2

1990

1.526.452

515

276

553.009

187

83

1991

3.709.575

1252

493

752.449

254

36

1992

5.987.925

2020

818

732.020

247

-2,7

1993

9.772.650

3297

1399

698.545

236

-4,5

1994

18.767.475

6332

3154

595.037

201

-1,4

1995

34.767.475

11706

5642

614.921

207

3,3

1996

34.693.875

22199

10155

649.921

219

5,5

1997

65.972.762

35518

18865

558.472

188

-14

1998

219.424.053

70681

37560

584.196

196

4,6

1999

362.224.725

116623

63401

571.323

183

-2

2000

494.652.563

158607

88127

561.295

179

-1

2001

682.662.681

218878

148495

459.720

147

-18

2002

999.406.217

319561

192598

518.907

165

13

225

2003

1281,97

409996

228036

530502

179

8,4

2004

1434,12

458785

249288

545320

184

2,7

2005

1596,49

510629

268534

563103

190

3,2

2006

1717,96

548926

294447

551248

186

-2,1

Değerlendirmeye esas alınan dönemde fiyat artışları 2944 kat artmış, buna karşılık ücretler
5489 kat yükselmiştir. Dönemin geneli açısından sendikalı üyelerimizin ücretlerinde ortalama
olarak önemli oranda bir reel iyileşme gözlenmektedir. Kriz dönemlerine denk gelen birkaç
yıllık gerilemeler dışında eğilim genel olarak artış yönünde gerçekleşmiştir. Asıl
gerilemelerin ise, 2001 krizi sonrasında gerçekleştiği görülmektedir. Ancak son dönemde
2003’den başlayarak reel ortalama ücretlerde artış eğilimi yeniden oluşmuştur.
2. Asgari Ücretle Karşılaştırma
Sendikamız üyesi işçilerin ücretlerindeki gelişmeyi asgari ücretle karşılaştırarak daha açık
biçimde görebilmek mümkündür. Tabloda 1988’den başlayarak üyelerimizin yıllık ortalama
ücreti ile asgari ücretin yıl ortalaması değerleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
ASGARİ ÜCRET İLE KARŞILAŞTIRMA

YILLIK ORTALAMA

ASGARİ ÜCRET

YILLAR

ÜCRET

YIL
ORTALAMASI

FARK

1988

296.370

100.125

2,9 KAT

1989

513.351

167.250

3,0 KAT

1990

1.526.452

303.750

5,0 KAT

1991

3.709.575

575.250

6,4 KAT

1992

5.987.925

1.071.000

5,5 KAT

1993

9.772.650

1.885.666

5,1 KAT

1994

18.767.475

3.055.666

6,1 KAT

1995

34.767.475

5.602.000

6,1 KAT

1996

34.693.875

12.022.750

5,4 KAT

1997

65.972.762

26.223.750

4,0 KAT
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1998

219.424.053

41.638.500

5,2 KAT

1999

362.224.725

85.837.500

4,2 KAT

2000

494.652.563

114.300.000

4,3 KAT

2001

682.662.681

152.195.025

4,4 KAT

2002

999.406.217

236.437.875

4,2 KAT

2003

1281,97

306.000.000

4,2 KAT

2004

1434,12

433.575.000

3,3 KAT

2005

1596,49

488.70

3,3 KAT

2006

1717,96

531

3,3 KAT

Tablodan görüldüğü gibi 1988 yılında asgari ücretin 2,9 katı olan ortalama ücretler, 1991’de
asgari ücretin 6.4 katına kadar çıkmış, 2006 yılında ise 3.3 katı olarak gerçekleşmiştir.
Buradaki asıl ilişkinin asgari ücrette 2003’de yaşanan artıştan kaynaklandığı görülmekle
birlikte, daha önce de incelendiği gibi sendika üyesi işçilerin ortalama ücretlerinde bir reel
gerileme sözkonusu değildir. Ancak 2006 yılı değerleri 1988’deki 2.9 kattan yüksek olmakla
birlikte, son yıllarda asgari ücretle ortalama ücret arasındaki açıklığın daraldığını da
göstermektedir.
3.Bölgelere Göre Ücretler
Lastik-İş üyesi işçilerin yıllık ortalama ücretlerinin bölgelere göre gelişimi ayrıntılı olarak
incelenmiştir.
3.1.İstanbul Bölgesi Ücretleri
1988 yılı temel alındığında gerçek ücretlerde %69’luk bir artış sağlandığı görülmektedir.
Dönem içinde en yüksek artış değeri %142’lik oranla 1992 yılında gerçekleşmiştir. 2001
yılında ortaya çıkan gerilemenin hızla giderildiği ve izleyen yıllarda reel ücretlerin 1991’deki
düzeylerine çıktığı görülmektedir.
İSTANBUL BÖLGESİ ÜCRETLERİ
ÜCRET

YILLAR

ÜCRETLER

1988

FİYATLAR GERÇEK
ÜCRET
END.

GERÇEK

ARTIŞ

ENDEKSİ

ÜCR.ART.

217.899

100

100

100

217.899

100

1989

406.591

87

187

169

241.107

110

1990

992.801

144

456

276

360.007

165

227

1991

1.857.869

87

853

493

376.849

172

1992

4.393.100

132

1982

818

528.007

242

1993

6.778.975

56

3092

1.399

481.699

221

1994

14.390.325

113

6604

3.154

456.563

209

1995

21.876.525

52

10.039

5.642

387.744

177

1996

41.909.825

91

19.233

10.155

412.013

189

1997

67.541.928

61

30.965

18.865

358.027

164

1998

126.205.097

87

57.904

37.560

336.009

163

1999

174.881.250

39

80.486

63.401

275.833

126

2000

256.593.750

47

118.315

88.127

291.163

134

2001

371.925.000

45

171.557

148.495

250.462

115

2002

556.593.750

50

257.335

192.598

288.992

133

2003

788,85

41,7

364.643

228.036

348.638

160

2004

905,48

14,8

418.610

249.288

366.070

168

2005

975,70

7,7

450.844

262.534

374.786

172

2006

1075,72

10,2

496.830

294.447

368.249

169

Ortalama ücretler açısından sendika geneli ile yapılan karşılaştırma 1988 – 2006 arasında 0.48
ile 0.80 arasında değişen farkların oluştuğunu göstermektedir. 2005 yılı değeri 0.61, 2006 yılı
değeri 0.62’dir.
ORTALAMA ÜCRET / İSTANBUL BÖLGESİ ÜCRETLERİ

YILLAR

SENDİKA
ORT.

İSTANBUL

FARK

1988

296.370

217.899

0,73 KAT

1989

513.351

406.591

0,80 KAT

1990

1.526.452

992.801

0,65 KAT

1991

3.709.575

1.857.869

0,50 KAT

1992

5.987.925

4.393.100

0,72 KAT

1993

9.772.650

6.778.975

0,68 KAT

228

1994

18.767.475

14.390.325

0,76 KAT

1995

34.767.475

21.876.525

0,63 KAT

1996

34.693.875

41.909.825

0,63 KAT

1997

65.972.762

67.541.928

0,64 KAT

1998

219.424.053

126.205.097

0,58 KAT

1999

362.224.725

174.881.250

0,48 KAT

2000

494.652.563

256.593.750

0,51 KAT

2001

682.662.681

371.925.000

0,54 KAT

2002

999.406.217

556.593.750

0,55 KAT

2003

1281,97

788,85

0,61 KAT

2004

1434,12

905,48

0,63 KAT

2005

1596,49

975,70

0,61 KAT

2006

1717,96

1075,72

062 KAT

3.2. Kocaeli Bölgesi Ücretleri
Kocaeli bölgesinde 2006 yılında gerçek ücretlerin 1988’e göre %79’luk bir artış göstererek
179’a yükseldiği görülmektedir. Ücretlerin en düşük olduğu değer 1989 yılında 95, en yüksek
olduğu değer ise 1992 yılında ulaştığı 242’dir. Gerçek ücretlerin 2001 krizinden büyük ölçüde
etkilendiği ve bir gerileme içine girdiği görülmektedir. Ancak bu gerileme özellikle 2003’den
başlayarak hızla giderilmiş ve 2005’de gerçek ücret değeri yaklaşık 2000 değerlerine
ulaşmıştır.
KOCAELİ BÖLGESİ ÜCRETLERİ
ÜCRET

YILLAR

ÜCRETLER

ARTIŞ

ENDEKSİ

FİYATLAR GERÇEK
ÜCRET
END.

GERÇEK

ÜCR.ART.

1988

400.061

-

100

100

400.061

100

1989

642.784

61

161

169

381.123

95

1990

2.240.510

249

560

276

811718

203

1991

3.398.483

52

849

493

689.474

172

1992

7.926.525

133

1981

818

969.012

242

1993

13.310.100

68

3327

1399

951.401

237

229

1994

22.853.250

72

5712

3154

424.579

181

1995

48.703.375

113

12.173

5.642

863.227

215

1996

87.857.550

80

21.961

10.155

865.165

216

1997

137.397.848

57

34.487

18.865

728.321

183

1998

305.550.000

122

76.542

37.560

813.498

203

1999

527.737.500

73

132.417

63.401

832.380

208

2000

694.125.000

32

174.791

88.127

787.641

198

2001

880.312.500

27

221.984

148.495

592.822

149

2002

1.293.291.000

47

326.317

192.598

671.497

169

2003

1630,05

26

411.159

228.036

720.109

180

2004

1820,09

11,6

458.853

249.288

736.112

184

2005

2002,71

10

504.739

262.534

768.117

192

2006

2094,97

4,5

527.452

294.447

716.109

179

Kocaeli bölgesi ücretlerinin 1988-2006 yılları arasındaki gelişimi ve sendikamızın ortalama
ücretleriyle karşılaştırılması tabloda gösterilmektedir. Kocaeli bölgesi ücretlerinin ortalaması
sendika ortalamasının 1.2 katı ile 1.5 katı arasında değişmektedir. 2006 yılında bu değer 1.2
kattır.
ORTALAMA ÜCRET / KOCAELİ BÖLGESİ ÜCRETLERİ

YILLAR

SENDİKA
ORT.

KOCAELİ

FARK

1988

296.370

400.061

1,3 KAT

1989

513.351

642.784

1,3 KAT

1990

1.526.452

2.240.510

1,5 KAT

1991

3.709.575

3.398.483

0,91 KAT

1992

5.987.925

7.926.525

1,3 KAT

1993

9.772.650

13.310.100

1,4 KAT

1994

18.767.475

22.853.250

1,2 KAT

1995

34.767.475

48.703.375

1,4 KAT

1996

34.693.875

87.857.550

1,4 KAT

230

1997

65.972.762

137.397.848

1,3 KAT

1998

219.424.053

305.550.000

1,3 KAT

1999

362.224.725

527.737.500

1,4 KAT

2000

494.652.563

694.125.000

1,4 KAT

2001

682.662.681

880.312.500

1,3 KAT

2002

999.406.217

1.293.291.000

1,3 KAT

2003

1281,97

1630,05

1,3 KAT

2004

1434,12

1820,09

1,3 KAT

2005

1596,49

2002,71

1,3 KAT

2006

1717,96

2094,97

1,2 KAT

3.3.Sakarya Bölgesi Ücretleri
Sakarya Bölgesinde 2006 yılında 1988 yılına göre gerçek ücretlerde %42’lik bir artış
görülmektedir. Sendika geneli ve diğer bölgelerdeki ücretlerin gelişimine paralel bir biçimde
bu bölgede de gerçek ücretlerin en düşük olduğu yıl 1989 ve 2001 yılı olarak gözlenmektedir.
2000’li yıllarda 1988’e göre önemli bir iyileşme yaşanmış, 2001’de oluşan gerileme 2006’ya
kadar olan süreç içerisinde giderilerek gerçek ücretler 2005’de 146’ya, 2006’da ise 142’ye
yükselebilmiştir.
SAKARYA BÖLGESİ ÜCRETLERİ

ÜCRET

YILLAR

ÜCRETLER

ARTIŞ

ENDEKSİ

FİYATLAR GERÇEK
ÜCRET
END.

GERÇEK

ÜCR.ART.

1988

396.992

-

100

100

396.992

100

1989

634.703

60

160

169

385.850

95

1990

2.290.853

262

569

276

832820

210

1991

3.459.213

50

871

493

701.665

176

1992

7.566.300

118

1095

818

923.753

233

1993

12.227.175

61

3079

1.399

873.993

220

1994

20.854.575

70

5253

3.154

661.210

166

1995

38.471.525

90

9.942

5.642

699.610

176

231

1996

67.366.125

70

16.969

10.155

663.378

167

1997

104.651.123

55

26.301

18.865

554.736

139

1998

227.000.000

116

56.811

37.560

604.366

151

1999

344.362.500

52

86.352

63.401

543.149

136

2000

454.387.500

32

113.985

88.127

515.605

129

2001

657.675.000

45

165.279

148.495

442.893

111

2002

973.125.000

48

244.613

192.598

505.262

127

2003

1249,79

28,3

313.838

228.036

543.879

137

2004

1403,14

12,3

352.440

249.288

559.758

141

2005

1532,95

9,2

384.865

262.534

579.608

146

2006

1674,89

9,2

420.272

294.447

563.728

142

ORTALAMA ÜCRET / SAKARYA BÖLGESİ ÜCRETLERİ

YILLAR

SENDİKA
ORT.

SAKARYA

FARK

1988

296.370

396.992

1,3 KAT

1989

513.351

634.703

1,3 KAT

1990

1.526.452

2.290.853

1,5 KAT

1991

3.709.575

3.459.213

0,93 KAT

1992

5.987.925

7.566.300

1,3 KAT

1993

9.772.650

12.227.175

1,3 KAT

1994

18.767.475

20.854.575

1,1 KAT

1995

34.767.475

38.471.525

1,1 KAT

1996

34.693.875

67.366.125

1,0 KAT

1997

65.972.762

104.651.123

1 KAT

1998

219.424.053

227.000.000

1 KAT

1999

362.224.725

344.362.500

1 KAT

2000

494.652.563

454.387.500

1 KAT

232

2001

682.662.681

657.675.000

1 KAT

2002

999.406.217

973.125.000

1 KAT

2003

1281,97

1249,79

0,97 KAT

2004

1434,12

1403,14

0,97 KAT

2005

1596,49

1532,95

0,96 KAT

2006

1717,96

1674,89

0,97 KAT

Lastik-İş Sendikası üyelerinin ücretleri ile Sakarya bölgesi ortalaması karşılaştırıldığında
1988 – 2006 dönemi boyunca sendika ortalamasına eşit ya da biraz üzerinde bir dengenin
oluştuğu görülmektedir. 2006 yılı değerleri Sakarya bölgesi ortalama ücretlerinin sendika
geneli ortalama ücretleri ile hemen hemen aynı düzeyde olduğunu göstermektedir.
3.4 Kartal Bölgesi Ücretleri
Kartal bölgesi gerçek ücretleri 1991 – 1992 yıllarından başlayarak belli bir gerileme içine
girmiş gibi görünmekle birlikte, bölgede yakın dönemlerde işyeri sayılarında ortaya çıkan
belli değişmeler bu sonuçları belirlemiştir. Ortalama değerlere göre 2006 yılı gerçek ücret
endeksi 2000 yılı değerine yaklaşmış bulunmaktadır. 2001 yılı krizi ile ortaya çıkmış bulunan
gerileme eğilimi yok edildiği ve gerçek ücretlerde artışların sürekliliğe dönüştüğü
gözlenmektedir.
KARTAL BÖLGESİ ÜCRETLERİ

ÜCRET

YILLAR

ÜCRETLER

ARTIŞ

ENDEKSİ

FİYATLAR GERÇEK
ÜCRET
END.

GERÇEK

ÜCR.ART.

1988

392.884

-

100

100

392.884

100

1989

461.201

40

140

169

325.466

83

1990

1.035.648

125

314

276

447884

114

1991

2.565.090

148

778

493

616.827

157

1992

4.995.850

93

1248

818

597.183

152

1993

7.759.125

56

1955

1.399

546.108

139

1994

15.934.275

105

4014

3.154

498.962

127

1995

28.442.275

78

7.166

5.642

498.962

127

1996

53.464.050

87

13.470

10.155

518.606

132

233

1997

87.760.714

64

22.090

18.865

459.674

117

1998

147.547.865

68

37.113

37.560

388.955

99

1999

247.950.000

68

62.349

63.401

388.955

99

2000

343.462.500

28

79.807

88.127

353.595

90

2001

433.462.500

26

100.557

148.495

263.232

67

2002

596.250.000

38

138.769

192.598

282.876

72

2003

737,18

23,6

171.518

228.036

294.663

75

2004

773,79

4,9

179.922

249.288

282.876

72

2005

926,85

19,7

215.367

262.534

322.164

82

2006

1024,13

10,5

237.981

294.447

318.236

81

Sendika geneli ile karşılaştırıldığında bölgenin işyeri ve işçi sayılarının değişmesi ile ortaya
çıkan eğilim kendisini yeniden göstermektedir. 2006 yılında sendika ortalamasının 0.59’u
kadar bir ücret ortalamasına ulaşılmıştır. Bu değer 2003’den sonraki en yüksek değerdir.
ORTALAMA ÜCRET / KARTAL BÖLGESİ ÜCRETLERİ

YILLAR

SENDİKA
ORT.

KARTAL

FARK

1988

296.370

392.884

1,3 KAT

1989

513.351

461.201

0,90 KAT

1990

1.526.452

1.035.648

0,70 KAT

1991

3.709.575

2.565.090

0,70 KAT

1992

5.987.925

4.995.850

0,83 KAT

1993

9.772.650

7.759.125

0,80 KAT

1994

18.767.475

15.934.275

0,84 KAT

1995

34.767.475

28.442.275

0,82 KAT

1996

34.693.875

53.464.050

0,81 KAT

1997

65.972.762

87.760.714

0,83 KAT

1998

219.424.053

147.547.865

0,67 KAT

1999

362.224.725

247.950.000

0,68 KAT

2000

494.652.563

343.462.500

0,69 KAT

234

2001

682.662.681

433.462.500

0,63 KAT

2002

999.406.217

596.250.000

0,59 KAT

2003

1281,97

737,18

0,57 KAT

2004

1434,12

773,79

0,53 KAT

2005

1596,49

926,85

0,58 KAT

2006

1717,96

1024,13

0,59 KAT

3.5.İzmir Bölgesi Ücretleri
İzmir bölgesinde 1999 yılı başlangıç alınarak yapılan çalışmalar, 2006 yılında gerçek
ücretlerin %98 oranında artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. 1992 – 2006 arasında 1993 yılı
dışında bırakılırsa gerçek ücretlerde sürekli bir iyileşme sözkonusu olmuştur. 2001 yılında
ortaya çıkan krizin yansıması ile reel ücretler 152’ye kadar gerilemekle birlikte, 1992 baz
yılına göre bu oran %52 daha yüksektir. 2002’den başlayarak reel ücretlerde hızlı bir
toparlanma gerçekleşmiş ve 2005 yılı değeri 206, 2006 yılı değeri ise 198 olarak ortaya
çıkmıştır.
İZMİR BÖLGESİ ÜCRETLERİ

ÜCRET

YILLAR

ÜCRETLER

ARTIŞ

ENDEKSİ

FİYATLAR GERÇEK
ÜCRET
END.

GERÇEK

ÜCR.ART.

1992

1.623.150

0

100

100

1.623.150

100

1993

2.634.750

62

162

165

1.593.638

98

1994

6.651.225

149

404

340

1.928.684

119

1995

12.962.362

98

799

647

2.004.292

124

1996

24.864.461

91

1.526

1.164

2.127.944

131

1997

50.085.440

101

3.067

2.137

2.329.527

143

1998

100.112.896

99

6.104

3.939

2.515.284

154

1999

171.337.500

71

10.437

6.649

2.547.874

156

2000

269.550.000

57

16.387

9.242

2.878.008

177

2001

391.387.500

45

23.761

15.573

2.475.572

152

2002

618.637.500

58

37.543

20.198

3.017.000

185

235

2003

781,05

26,3

47.416

23.914

3.218.335

198

2004

894,92

14,4

54.244

26.143

3.367.867

207

2005

959,59

7,2

58.150

28.161

3.343.689

206

2006

1013,75

5,6

61.406

30.879

3.213.837

198

Gerçek ücretlerdeki bu hızlı gelişme eğilimi, sendika üyelerinin ortalama ücretleri ile
karşılaştırıldığında da kendisini göstermektedir. İzmir bölgesinde ücretler 1992 yılında
sendika üyesi işçilerin ortalama ücretlerinin yaklaşık 4.1’i iken, 2006 yılında %60’ına kadar
ulaşmıştır.
ORTALAMA ÜCRET / İZMİR BÖLGESİ ÜCRETLERİ

YILLAR

SENDİKA
ORT.

İZMİR

FARK

1992

5.987.925

1.623.150

0,27 KAT

1993

9.772.650

2.634.750

0,27 KAT

1994

18.767.475

6.651.225

0,34 KAT

1995

34.767.475

12.962.362

0,37 KAT

1996

34.693.875

24.864.461

0,38 KAT

1997

65.972.762

50.085.440

0,47 KAT

1998

219.424.053

100.112.896

0,46 KAT

1999

362.224.725

171.337.500

0,47 KAT

2000

494.652.563

269.550.000

0,54 KAT

2001

682.662.681

391.387.500

0,57 KAT

2002

999.406.217

618.637.500

0,61 KAT

2003

1281,97

781,05

0,60 KAT

2004

1434,12

894,92

0,62 KAT

2005

1596,49

959,59

0,60 KAT

2006

1717,96

1013,75

0,59 KAT
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