


YERİNDEN OYNAYAN TAŞLAR

Türkiye’de  Aralık ayından beri baş gösteren siyasi kaos, yerel seçim kam-
panyalarının bu güne kadar hiç şahit olunmayan bir atmosferde yaşanması-
na neden olmuştur. 

Yolsuzluk iddialarının yanı sıra, her gün bir yenisi yayınlanan ses kasetle-
rinin içeriği ile büyük bir belirsizlik ve endişe içine itilen Türkiye, “gerçeğin” 
peşine düşmüş, ancak kafa karıştırıcı etkilerle gerçek giderek daha da belirsiz 
hale gelmiştir.  

Dün “beyaz” denilene bugün “siyah” denmesinin  yarattığı kaos,  toplumu 
dalga dalga sararken, adaletin bağımsız olarak tecelli ettiği, yasama, yürütme 
ve yargının birbirinden bağımsız  olarak görevini ifa ettiği, devletin en temel 
kurumlarının siyasi mülahazalardan arındığı bir Türkiye özlemi  toplumun 
temel talebi haline gelmiştir. 

Tüm bu karmaşa içinde, emeği ile geçinenlerin sorunları gölgelenmiş, 
emeklinin, işçinin, memurun sorunları, artan işsizlik ve enflasyon,  seçim 
meydanlarının konusu bile olamamıştır.  

Yerel seçimlerin ardından  cumhurbaşkanlığı seçimleri, ardından da mil-
letvekili genel seçimleri yapılacaktır. Türkiye’yi uluslararası kamuoyu açısın-
dan da rencide eden bu sürecin, önümüzdeki iki seçim sürecinde de devam 
etmesi halinde, Ülkemizin büyük zarar göreceği açıktır. 

Emeği ile geçinenlerin çıkarı, karmaşa ve kaos ortamlarında değildir. Eko-
nomik yapıyı da tahrip eden bu tür ortamların zararını her zaman emeği ile 
geçinenler  görür. 

Dileğimiz, ülkemizin bir an önce siyasi ve ekonomik istikrar ortamına ka-
vuşabilmesi,  taşların yeniden yerine oturabilmesi ve ülkemizin gerçek günde-
mi olan işsizlik ve yoksulluğa çözüm aranmasıdır. 
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TES-İŞ Basın Açıklamaları

Değerli Sendikacı TES-İŞ Eski Genel Başkanı 
Faruk BARUT’u Kaybettik 

“Kölelik Düzenine Son! Taşeronlaşmaya, 
Örgütsüzlüğe, Kuralsız Çalışmaya Hayır”! Yürüyüş ve 

Mitingi   Yapıldı

Yatağan İşçilerinin Direnişi 
Devam Ediyor

TES-İŞ Şube Genel Kurulları 
Devam Ediyor

TES-İŞ Şube Eğitimleri 
Devam Ediyor

Şubelerden Haberler
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ES-İŞ’in eski Genel Başkan-
larından Değerli Sendikacı 
Faruk Barut, 17 Ocak 2014 
tarihinde vefat etti. Ömrünü 

işçi hareketinin mücadelesine vakfeden 
Barut’un vefatı, TES-İŞ topluluğunda ve 
tüm işçi camiasında büyük bir üzüntüye 
neden oldu. 

Faruk Barut, TES-İŞ Yönetim 
Kurulu’na Genel Sekreter Yardımcı-
sı olarak Sendika’nın 3. Olağan Genel 
Kurulu’nda 1967 yılında seçildi. TES-
İŞ’in Enerji-İş ile birleşmesinin ardın-
dan Diyarbakır DES-İŞ’i temsilen Yöne-

tim Kurulu’nda yer alan Faruk Barut’un 
TES-İŞ Yönetim Kurulundaki varlığı 
1996 yılına kadar sürdü. 

Barut, TES-İŞ’te 1967-1969 yılları 
arasında Genel Sekreter yardımcılığı; 
1969- 1971 yılları arasında Mali Sekre-
terlik;  1971-1986 yılları arasında beş 
dönem Genel Sekreterlik yaptı. 

Faruk Barut 7-9 Kasım 1986 tarihin-
de yapılan Olağan Genel Kurul’da TES-
İŞ Genel Başkanlığı’na seçildi ve daha 
sonra yapılan Genel Kurullarda da yeni-
den seçilerek Genel Başkanlık görevini 

1996 yılına kadar sürdürdü. 

Faruk Barut’un TES-İŞ’te yönetim 
kurulu üyeliği yaptığı dönem, sendika-
nın birleşmelerle genişlediği, örgütlen-
melerle üye sayısını artırdığı, uluslararası 
işçi kuruluşlarına üyeliğin gerçekleştiği, 
sosyal tesisler yaptırdığı ve genel merkez 
binasını yenilediği bir dönem oldu.  

Değerli Sendikacı, TES-İŞ eski Genel 
Başkanı Faruk Barut’a Allah’tan Rahmet, 
sevenlerine, yakınlarına, tüm işçi camia-
sı ile TES-İŞ topluluğuna tekrar başsağ-
lığı diliyoruz. 

Değerli 
Sendikacı 

TES-İŞ 
Eski 

Genel 
Başkanı

Faruk 
BARUT’u 

Kaybettik 



ACI 
KAYBIMIZ

Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ)  
Eski Genel Başkanlarından

Değerli Sendikacı

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma 
Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm işçi 

camiasına başsağlığı dileriz.

TES-İŞ Yönetim Kurulu

Faruk 
BARUT’u

Hürriyet Gazetesi’ne verilen ilandır.
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TES-İŞ Sendikası 3. Olağan Genel Kurulu 12-14 Haziran 1967
(Sol baştan itibaren: Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Barut, İkinci Başkan Selahattin Erkap, Genel Başkan Enver Turgut, Genel Sekreter 

Orhan Erçelik ve Teşkilatçı Sekreter Ali Demirkan)

TES-İŞ Sendikası 4. Olağan Genel Kurulu 2-5 Ağustos 1969
(Sol baştan itibaren: Başkan Enver Turgut, 2. Başkan Selahattin Erkap, Genel Sekreter Orhan Erçelik, Mali Sekreter Faruk Barut ve 

Teşkilatlandırma Sekreteri Ali Demirkan)

Faruk BARUT’un Albümünden
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TES-İŞ Sendikası 6. Olağan Genel Kurulu 24-27 Nisan 1975
(Sol baştan itibaren: TES-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Orhan Erçelik, Genel Sekreter Faruk Barut, Mali Sekreter Sebahaddin Ersoy ve 

Teşkilatlandırma Sekreteri Ali Demirkan)

TES-İŞ Sendikası 7. Olağan Genel Kurulu 28-30 Nisan 1977
(Sol baştan itibaren: TES-İŞ Federasyonu Genel Mali Sekreteri Mahmut Özonur, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 

Şaban Aktaş, Genel Sekreter Faruk Barut, Genel Başkan Orhan Erçelik, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Nevzat Bıyıklı, Genel Eğitim 
Sekreteri Turhan Laçın)

Faruk BARUT’un Albümünden
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TES-İŞ Sendikası 8. Olağan Genel Kurulu 5-8 Temmuz 1980
(Sol baştan itibaren: Genel Mali Sekreter Mahmut Özonur, Genel Sekreter Faruk Barut, Genel Başkan Orhan Erçelik, Genel Teşkilatlandırma 

Sekreteri Şaban Aktaş, Genel Eğitim Sekreteri Kuddusi Toker ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Nevzat Bıyıklı)

TES-İŞ Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu 2-4 Aralık 1983
(Sol baştan itibaren: Genel Teşkilatlandırma Sekreteri H. Salih Ermanav, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ahmet Arabacı, Genel Mali 

Sekreter Mahmut Özonur, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Şaban Aktaş, Genel Eğitim Sekreteri Kuddusi Toker, Genel Sekreter Faruk Barut 
ve Genel Başkan Orhan Erçelik)

Faruk BARUT’un Albümünden
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TES-İŞ Sendikası 10. Olağan Genel Kurulu 7-9 Kasım 1986
(Sol baştan itibaren: Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kuddusi Toker, Genel Mali Sekreter Hasan Coşar, Genel Sekreter H. Salih Ermanav, 

Genel Başkan Farut Barut, Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Özonur, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kenan Tetik ve Genel Eğitim Sekreteri 
Cemil Türk)

TES-İŞ Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu 20-22 Ekim 1989 
(11. Olağan Genel Kurul sonrasında yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu kadrosu eski şekli ile kalırken, yeni kurulan Genel Araştırma ve 

Sosyal İşler Sekreterliğine Kamil Özdemir seçildi)

Faruk BARUT’un Albümünden
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TES-İŞ Sendikası Olağanüstü Genel Kurulu (16 Eylül 1990) ve 12. Olağan Genel Kurulu (18-20 Eylül 1992)
(Sol baştan itibaren: Genel Eğitim Sekreteri İsmet Tüylü, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri M. Murat Aytemiz, Genel Araştırma ve Sosyal İşler 
Sekreteri Kamil Özdemir, Genel Mali Sekreter Mustafa Kumlu, Genel Sekreter H. Salih Ermanav, Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Özonur 

ve Genel Başkan Faruk Barut.)

TES-İŞ Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu 28-30 Temmuz 1995
(13. Olağan Genel Kurulda yapılan seçimler sonunda Genel Başkanlığa Faruk Barut, Genel Başkan Yardımcılığına Mahmut Özonur, Genel 

Sekreterliğe H. Salih Ermanav, Genel Mali Sekreterliğe Mustafa Kumlu, Genel Araştırma ve Sosyal İşler Sekreterliğine Kamil Özdemir, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterliğine M. Murat Aytemiz ve Genel Eğitim Sekreterliğine İsmet Tüylü seçildi.)

Faruk BARUT’un Albümünden
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TÜRK-İŞ’in 
düzenlediği  
“Kölelik 
Düzenine Son, 
Taşeronlaşmaya, 
Örgütsüzlüğe, 
Kuralsız 
Çalışmaya 
Hayır” Yürüyüş 
ve Mitingi, 15 
Şubat 2014 günü 
Ankara’da yapıldı.
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ra Garı önünde toplanmaya başlayan 
işçiler, sloganlar atarak yürüyüşe geçti. 
Çeşitli sendikalardan katılımcılar, Talat 
Paşa Bulvarını takip ederek köprü üze-
rinden Sıhhiye Meydanı yönüne doğru 
yürüyüşlerini sürdürdü. Yatağan’dan 

gelen TES-İŞ ve Türkiye Maden-İş üye-
si işçiler mitingte yoğun bir katılımla 
yer aldı. 

Miting, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha 
sonra TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pev-

ÜRK-İŞ’in düzenlediği  “Köle-
lik Düzenine Son, Taşeronlaş-
maya, Örgütsüzlüğe, Kuralsız 

Çalışmaya Hayır” Yürüyüş ve Mitingi, 
15 Şubat 2014 günü Ankara’da yapıldı.

Sabah saat 08:00’den itibaren Anka-
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rul Kavlak, mitingi açış konuşmasını 
gerçekleştirdi. Şeker-İş Sendikası üye-
si Salim Gündüz, TES-İŞ  ve Türkiye 
Maden-İş Sendikaları adına Yatağan 
işçisi Mustafa Göçmen, T. Yol-İş Sen-
dikası üyesi Mustafa Dağtekin ve Tek-

sif Sendikasına üye olduğu için işten 
atılan Rabia Daşdemir’in yaptığı ko-
nuşmaların ardından kürsüye gelen 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergun Atalay, 
konuşmasında çalışma hayatının so-
runlarına değindi. Atalay, hükümetin 

emek karşıtı uygulamalarının kabul 
edilmeyeceğini bildirdi. 

Atalay’ın konuşmasının ardından 
miting dağıldı. 
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Hükümetin  Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan 
Termik santralleri ile Türkiye Kömür İşletmeleri, 

Güney Ege Linyit İşletmeleri Müessese 
Müdürlüğü ve Yeniköy Linyit İşletmesi’nin 

özelleştirilmesi yönündeki girişimleri sürerken, 
bu işletmelerde çalışan TES-İŞ ve Türkiye 

Maden-İş üyesi işçilerin özelleştirmeye karşı 
mücadelesi devam ediyor.

Yatağan İşçilerinin
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Açlık Grevi, Miting Yaptılar. İhaleyi 
Protesto İçin Ankara’ya Yola Çıktılar. 
Yolları Kesildi, Yılmadılar…

Direnişi Devam Ediyor
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ükümetin  Kemerköy, Ye-
niköy ve Yatağan Termik 
santralleri ile Türkiye Kö-
mür İşletmeleri, Güney 

Ege Linyit İşletmeleri Müessese Mü-
dürlüğü ve Yeniköy Linyit İşletmesi’nin 
özelleştirilmesi yönündeki girişimleri 
sürerken, bu işletmelerde çalışan TES-
İŞ ve Türkiye Maden-İş üyesi işçilerin 
özelleştirmeye karşı mücadelesi devam 
ediyor. 

Direniş çadırı kuran, dağa çıkan, 
TBMM kapısına dayanan işçiler, bu ey-
lemlerin ardından 9 Aralık 2013 tarihin-
de 10’ar kişilik ekipler halinde 2’şer gün-
lük açlık grevi başlattı. Açlık grevinin ilk 
grubunda Türkiye Maden-iş Sendikası 
Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin 
ve TES-İŞ Sendikası Yatağan Şube Baş-
kanı Fatih Erçelik yeraldı.  

Direniş çadırında gerçekleştirilen 

açlık grevi başlangıcına TÜRK-İŞ Ege 
Bölge Temsilcisi  Hasan Hüseyin Ka-
rakoç,  TES-İŞ Sendikası Genel Baş-
kan Yardımcısı Hasan Tahsin Zengin 
ile diğer TES-İŞ Yöneticileri, Türkiye 
Maden-iş Sendikası Genel Başkanı Nu-
rettin Akçul, çok sayıda sendika, dernek 
ve oda temsilcisi destek verdi. 

İşçiler greve kollarına siyah bant ta-
karak başlarken, Hasan Tahsin Zengin 

yaptığı konuşmada  Yatağan’ın 2000’li 
yıllardan beri mücadele içinde oldu-
ğunu belirtti. “Ağabeylerinizin 2000’li 
yıllarda özelleştirmeye karşı başlattığı 
mücadeleyi, şimdi sizler devraldınız ve 
alnınızın akıyla, başarıyla sürdürüyor-
sunuz” diyen Zengin, “Bu mücadelede 
öyle haklısınız ki, köylüsü, esnafı, çiftçi-
si, öğrencisi, demokratik kitle örgütleri, 
siyasi partiler, öğrenciler, aileleriniz, kı-
sacası tüm bölge halkı sizin yanınızda.” 

diye konuştu. Zengin şöyle dedi:

“Siz burada özelleştirmeye, yani 
işsizleştirmeye, yoksullaştırmaya, sen-
dikasızlaştırmaya karşı bayrak açtınız. 
Türkiye’nin gözü kulağı burada. Onur-
lu, ağırbaşlı, sağduyulu mücadeleniz-
le tüm Türkiye’ye örnek oluyorsunuz. 
Duruşunuz, kararlılığınız ve mücadele 
azminiz nedeniyle sizleri kutluyorum.  
Bugün buradan yeniden ilan ediyorum 

ki, yatağan işçisi başka işçilere benze-
mez. Yatağan işçisi mağdur edilirse vay 
bunu yapanların haline. Ben buradan 
ilgili, yetkili, hevesli herkese sesleniyo-
rum. Sakın ha diyorum, sakın ha! Sakın 
Yatağan’ı test etmeye kalkışmayın.”

Türkiye Maden-İş Genel Başkanı 
Nurettin Akçul da  yaptığı konuşmada 
verilen mücadelenin meşru, haklı ve 
demokratik olduğunu belirtti. Akçul, 
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ükümetin  Kemerköy, Ye-
niköy ve Yatağan Termik 
santralleri ile Türkiye Kö-
mür İşletmeleri, Güney 

Ege Linyit İşletmeleri Müessese Mü-
dürlüğü ve Yeniköy Linyit İşletmesi’nin 
özelleştirilmesi yönündeki girişimleri 
sürerken, bu işletmelerde çalışan TES-
İŞ ve Türkiye Maden-İş üyesi işçilerin 
özelleştirmeye karşı mücadelesi devam 
ediyor. 

Direniş çadırı kuran, dağa çıkan, 
TBMM kapısına dayanan işçiler, bu ey-
lemlerin ardından 9 Aralık 2013 tarihin-
de 10’ar kişilik ekipler halinde 2’şer gün-
lük açlık grevi başlattı. Açlık grevinin ilk 
grubunda Türkiye Maden-iş Sendikası 
Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin 
ve TES-İŞ Sendikası Yatağan Şube Baş-
kanı Fatih Erçelik yeraldı.  

Direniş çadırında gerçekleştirilen 

açlık grevi başlangıcına TÜRK-İŞ Ege 
Bölge Temsilcisi  Hasan Hüseyin Ka-
rakoç,  TES-İŞ Sendikası Genel Baş-
kan Yardımcısı Hasan Tahsin Zengin 
ile diğer TES-İŞ Yöneticileri, Türkiye 
Maden-iş Sendikası Genel Başkanı Nu-
rettin Akçul, çok sayıda sendika, dernek 
ve oda temsilcisi destek verdi. 

İşçiler greve kollarına siyah bant ta-
karak başlarken, Hasan Tahsin Zengin 

yaptığı konuşmada  Yatağan’ın 2000’li 
yıllardan beri mücadele içinde oldu-
ğunu belirtti. “Ağabeylerinizin 2000’li 
yıllarda özelleştirmeye karşı başlattığı 
mücadeleyi, şimdi sizler devraldınız ve 
alnınızın akıyla, başarıyla sürdürüyor-
sunuz” diyen Zengin, “Bu mücadelede 
öyle haklısınız ki, köylüsü, esnafı, çiftçi-
si, öğrencisi, demokratik kitle örgütleri, 
siyasi partiler, öğrenciler, aileleriniz, kı-
sacası tüm bölge halkı sizin yanınızda.” 

diye konuştu. Zengin şöyle dedi:

“Siz burada özelleştirmeye, yani 
işsizleştirmeye, yoksullaştırmaya, sen-
dikasızlaştırmaya karşı bayrak açtınız. 
Türkiye’nin gözü kulağı burada. Onur-
lu, ağırbaşlı, sağduyulu mücadeleniz-
le tüm Türkiye’ye örnek oluyorsunuz. 
Duruşunuz, kararlılığınız ve mücadele 
azminiz nedeniyle sizleri kutluyorum.  
Bugün buradan yeniden ilan ediyorum 

ki, yatağan işçisi başka işçilere benze-
mez. Yatağan işçisi mağdur edilirse vay 
bunu yapanların haline. Ben buradan 
ilgili, yetkili, hevesli herkese sesleniyo-
rum. Sakın ha diyorum, sakın ha! Sakın 
Yatağan’ı test etmeye kalkışmayın.”

Türkiye Maden-İş Genel Başkanı 
Nurettin Akçul da  yaptığı konuşmada 
verilen mücadelenin meşru, haklı ve 
demokratik olduğunu belirtti. Akçul, 
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“Hükümet sesimizi duyup gereğini ya-
pıncaya kadar, demokratik, meşru mü-
cadelemizi sonuna kadar kararlılıkla 
yürüteceğiz” dedi. 

29 Aralık Milas Mitingi
Açlık grevi dönüşümlü olarak 29 

Aralık Milas mitingine kadar  devam 
etti. Enerji işçilerinin aylardır sürdür-
dükleri direniş,  Milas’ta onbinler-
ce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen 
“Özelleştirmeye Karşı Emek ve Bağım-
sızlık Mitingi” ile taçlandırıldı. Miting, 
TÜRK-İŞ topluluğunun yanı sıra emek 
ve meslek örgütlerinin genel başkan,  
yönetici ve üyeleri, siyasi parti temsilci-

leri ve Muğla halkının yoğun desteği ile 
gerçekleşti. 

Miting günü TES-İŞ ve Türkiye  
Maden-İş Sendikaları’nın Yatağan şu-
belerine üye işçiler sabahın erken sa-
atlerinde termik santralların önünde 
toplanmaya başladı. “Bu ilçeye özelleş-
tirme amacıyla işyerlerimizi görmeye, 
bakmaya, satmaya gelmeyiniz” yazılı 
pankart asan işçiler,  “Her Yer Yatağan,  
Her Yer Direniş” sloganlarıyla mitingin 
yapılacağı Milas merkezine doğru ha-
reket etti. Milas’ta Stadyum’da toplanan 
işçiler ellerinde pankartlarıyla ve döviz-
lerle, kendilerine destek olmaya gelen 
diğer sendikalara üye işçileri, kitle ör-

gütlerini, siyasi partileri ve yöre halkını 
karşıladı. Binlerce katılımcı, saat 12.00’ 
de mitingin yapılacağı Milas Ata Park 
alanına doğru yürüyüşe başladı. İşçiler 
yürüyüş boyunca, “Hırsız var”, “Gün ge-
lecek devran dönecek, AKP halka hesap 
verecek”, “Ölmek var dönmek yok”, “Her 
yer rüşvet, her yer yolsuzluk” sloganları 
attı. 

İşçilerin korteji Milas caddelerin-
den geçerken Milaslılar da evlerinin 
balkonlarından işçileri selamladı. Bazı 
balkonlardan ise tencere tava çalarak 
işçilere destek verildi. İşçiler yürüyüşte 
üzerinde daha önce özelleştirilen kamu 
kurumlarının adlarının yazılı olduğu 

tabutlar taşıdı. Sem-
bolik olarak eşeğe bi-
nen Nasrettin Hoca’ yı 
canlandıran bir kişi “Bindiğiniz 
dalı kestirmeyin, KİT’lere sahip çıkın” 
dövizi taşıdı. TES-İŞ üyesi işçilerin elle-
rindeki “Satacakları Ali babanın çiftliği 
değil, ülkenin geleceğidir” yazılı pan-
kart dikkat çekti.  

Zonguldak’tan Destek
Zonguldak Çatalağzı Termik Sant-

ralı (ÇATES) işçileri de Milas’a gelerek 
özelleştirmeye karşı mücadeleyi birleş-
tirdi. TES-İŞ Sendikası’nda örgütlü olan 
ÇATES işçileri, “Zonguldak-Milas omuz 
omuza” sloganı attı ve “ÇATES’in özel-
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“Hükümet sesimizi duyup gereğini ya-
pıncaya kadar, demokratik, meşru mü-
cadelemizi sonuna kadar kararlılıkla 
yürüteceğiz” dedi. 

29 Aralık Milas Mitingi
Açlık grevi dönüşümlü olarak 29 

Aralık Milas mitingine kadar  devam 
etti. Enerji işçilerinin aylardır sürdür-
dükleri direniş,  Milas’ta onbinler-
ce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen 
“Özelleştirmeye Karşı Emek ve Bağım-
sızlık Mitingi” ile taçlandırıldı. Miting, 
TÜRK-İŞ topluluğunun yanı sıra emek 
ve meslek örgütlerinin genel başkan,  
yönetici ve üyeleri, siyasi parti temsilci-

leri ve Muğla halkının yoğun desteği ile 
gerçekleşti. 

Miting günü TES-İŞ ve Türkiye  
Maden-İş Sendikaları’nın Yatağan şu-
belerine üye işçiler sabahın erken sa-
atlerinde termik santralların önünde 
toplanmaya başladı. “Bu ilçeye özelleş-
tirme amacıyla işyerlerimizi görmeye, 
bakmaya, satmaya gelmeyiniz” yazılı 
pankart asan işçiler,  “Her Yer Yatağan,  
Her Yer Direniş” sloganlarıyla mitingin 
yapılacağı Milas merkezine doğru ha-
reket etti. Milas’ta Stadyum’da toplanan 
işçiler ellerinde pankartlarıyla ve döviz-
lerle, kendilerine destek olmaya gelen 
diğer sendikalara üye işçileri, kitle ör-

gütlerini, siyasi partileri ve yöre halkını 
karşıladı. Binlerce katılımcı, saat 12.00’ 
de mitingin yapılacağı Milas Ata Park 
alanına doğru yürüyüşe başladı. İşçiler 
yürüyüş boyunca, “Hırsız var”, “Gün ge-
lecek devran dönecek, AKP halka hesap 
verecek”, “Ölmek var dönmek yok”, “Her 
yer rüşvet, her yer yolsuzluk” sloganları 
attı. 

İşçilerin korteji Milas caddelerin-
den geçerken Milaslılar da evlerinin 
balkonlarından işçileri selamladı. Bazı 
balkonlardan ise tencere tava çalarak 
işçilere destek verildi. İşçiler yürüyüşte 
üzerinde daha önce özelleştirilen kamu 
kurumlarının adlarının yazılı olduğu 

tabutlar taşıdı. Sem-
bolik olarak eşeğe bi-
nen Nasrettin Hoca’ yı 
canlandıran bir kişi “Bindiğiniz 
dalı kestirmeyin, KİT’lere sahip çıkın” 
dövizi taşıdı. TES-İŞ üyesi işçilerin elle-
rindeki “Satacakları Ali babanın çiftliği 
değil, ülkenin geleceğidir” yazılı pan-
kart dikkat çekti.  

Zonguldak’tan Destek
Zonguldak Çatalağzı Termik Sant-

ralı (ÇATES) işçileri de Milas’a gelerek 
özelleştirmeye karşı mücadeleyi birleş-
tirdi. TES-İŞ Sendikası’nda örgütlü olan 
ÇATES işçileri, “Zonguldak-Milas omuz 
omuza” sloganı attı ve “ÇATES’in özel-



TE
S-

İŞ
 D

ER
G

İS
İ, 

M
A

RT
 2

01
4

22



TES-İŞ’ten

TE
S-

İŞ
 D

ER
G

İS
İ, 

M
A

RT
 2

01
4

23

leştirilmesine Hayır” 
yazılı pankartın arka-
sından yürüdü. Enerji ve 
maden işçilerine  Çarşı grubu 
da katıldı. Çarşılılar yürüyüş boyunca 
“Hükümet istifa” sloganları attı. 

Kortejin alana girmesinin ardından 
katılımcılar anons edildi ve saygı duru-
şu ile mitinge başlandı. 

Mitingde ilk konuşmayı TES-İŞ Ya-
tağan Şube Başkanı Fatih Erçelik yaptı. 
Erçelik, katılımcıları selamlamasının 
ardından şunları söyledi:  

“Bugün 29 Aralık. Bundan tam 23 
yıl önce bugün 29 Aralık 1990 da Zon-
guldak Büyük Madenci Mitingi yapıldı 
ve orada tarihi Ankara yürüyüşünün 
kararı alındı. Onların 24 Ocakları varsa, 
bizim 29 Aralıklarımız var. Bende bur-
dan ilan ediyorum. 24 Ocakta Ankara’ya 
yürüyoruz. Yürüyecekmiyiz Arkadaş-
lar? Yürüyeceğiz elbette. Yalnız değiliz, 
güçsüz değiliz, gücümüz inancımızda 
ve kararlı duruşumuzdadır. Biz haklıyız, 
onlar suçlu, biz güçlüyüz, onlar korkak. 
Biz kazanacağız.”

Erçelik’in ardından Türkiye Maden-
İş Yatağan Şube Başkanı Süleyman 
Girgin konuştu. Girgin konuşmasında, 
Yatağan’da verilen özelleştirme karşı-
tı mücadelenin önemine değinerek, 
“2013’ün son günlerinde son sözü sizler 
söyleyeceksiniz. Çünkü söz konusu va-
tansa gerisi teferruattır” dedi.  

Mitingde bir de işçi konuştu. Şenay 
Çaylı isimli işçinin, Muğla aksanıyla 
yaptığı konuşmada  “Sattırmicez” diye 
seslenmesi miting alanını coşturdu. 

Daha sonra konuşan TES-İŞ Genel 
Başkan Yardımcı Hasan Tahsin Zen-
gin, “Ey AKP, ey Özelleştirme İdaresi 
bu özelleştirmeyi yaptırmayacağız” diye 
seslendi. Zengin konuşmasında şunları 
söyledi: 

“Siz burada açlık grevindeyken, bi-
rileri yolsuzluk iddialarıyla gözaltına 
alındı, tutuklandı. 

Evlerde ayakkabı kutularında, kasa-
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larda, deste deste para 
balyalarının istiflen-

diği ortaya çıktı. Bakan 
çocukları tutuklandı, Bakan-

lar istifa etti. Yolsuzluk operasyonunu 
devlet içinde operasyonlar izledi. İşte 
Türkiye’nin tüm taşları böyle yerinden 
oynarken, Siz burada son derece ma-
sum, samimi taleplerle açlık grevi yapı-
yordunuz. Yani birileri ülke çıkarlarını 
hiçe sayarak tıksırana kadar yerken, siz 
memleketiniz için aç kalmayı seçiyordu-
nuz. İşte vatanseverlik budur. İşte yur-
dunu, memleketini sevmek 
budur. Siz Türkiye’ye disip-
lini, kararlılığı, mücadeleyi 
öğretiyorsunuz. Ama en 
önemlisi vatanseverliği öğ-
retiyorsunuz. Örnek bir va-
tandaş nasıl olunur o n u 
gösteriyorsu-
nuz. Sizleri 
kutluyorum d e ğ e r l i 
a r k a d a ş l a - rım. Ve 
bugün bu- r a d a n 
y e n i d e n 

ilan ediyorum ki, yatağan işçisi başka iş-
çilere benzemez. Yatağan işçisi  mağdur 
edilirse vay bunu yapanların haline. Ben 
buradan ilgili, yetkili, hevesli herkese 
sesleniyorum.  Sakın ha diyorum. Sakın 
ha! Sakın Yatağan’ı test etmeye kalkış-
mayın. Vazgeçin bu özelleştirmeden.”

Mitingde konuşan Türkiye Maden-
İş Genel Başkanı Nurettin Akçul da  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“zarar eden kurumlar satılıyor” sözleri-
ni anımsatarak, “Ne zaman zarar eden 
kurumlar satıldı? Her zaman bu ülkenin 

en çok kâr eden ku-
rumları satıldı” dedi. 

Mitingde son ko-
nuşmayı Türk-İş Genel 
Eğitim Sekreteri Nazmi 

Irgat yaptı. “Özelleş-
tirmeye karşı mü-
cadele, Türkiye işçi 

sınıfının onur 
savaş ı -

dır, varlık savaşıdır” diyen Irgat, . “Bu 
direniş burayla sınırlı değildir, bu di-
reniş ülkenin dört bir yanında devam 
edecek. Halkımız için bu kurumları sat-
tırmayacağız” diye konuştu.

Mücadele Yemini 
“Özelleştirmeye karşı Emek ve Ba-

ğımsızlık Mitingi, kürsüden okunan 
mücadele yemini ile sona erdi. Mücade-
le yemininde şu dizeler yer aldı: 

“Santrallarımızı ve madenlerimizi, 
satın da görelim sizi.

S i y a s e t ç i 
katili yapma-
yın bizi.

Cezaev-
leriniz kor-

kutamaz 
bizi.
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T a n k ı n ı z , 
TOMA’nız, copunuz, 

biber gazınız, yıldıramaz 
bizi.

Yatağan, Yeniköy ve 
Kemerköy, enerji ve ma-
den işçileri, direnişi sim-
gesi.”

Ankara 
Yürüyüşü ve 

Mitingi
Yatağan işçileri, özelleştirme kararı-

nın iptal edilmesi talebiyle 24 Ocak ta-
rihinde Ankara’da Özelleştirme İdaresi 
önünde bir protesto eylemi yapma 
kararı aldı. Bu karar çerçevesinde 
işçiler, 23 Ocak 2014 tarihinde Ya-
tağan Direniş Çadırı’ndan “Ankara 
Yürüyüşü”nü başlattı. Eylem, otobüs-
lerin Aydın istikametine hareketi 
sonrası Kavaklıdere yol kavşağını 
geçer geçmez güvenlik güçleri tara-
fından engellendi ve otobüslerin 
hareketine izin verilmedi. Yolla-
rın kesilmesinin ardından oto-
büslerden inen işçiler, Muğ-
la şehir merkezine doğru 
yürüyüşe geçti. Ailelerin 
ve emek dostlarının da 
yer aldığı yüzlerce kişilik  
kitle, kesintisiz on saatlik 
bir yürüyüşün ardından 
24 Ocak 2014 günü saat 
08.00’de Muğla Sınırsız-
lık Meydanı’na ulaştı 
ve burada yapılan ba-
sın açıklamasıyla yapı-
lan müdahale kınandı. 
İşçilerin Ankara’ya yürüyü-
şünün engellenmesi nede-
niyle Ankara’da Özelleştirme 
İdaresi Önünde yapılması 
planlanan protesto gösterisi,  
sendikaların ve emek dostları-
nın desteği ile gerçekleştirildi. 

Eylem Ankara’da Toros Sokak’ta 
toplanılmasıyla başladı. Eyleme ka-
tılan binlerce kişi Özelleştirme İda-

resi Başkanlığı’na kadar yürüdü. 
Eyleme,TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün 
Atalay ve diğer TÜRK-İŞ Yöneticileri, 
TES-İŞ ve Türkiye Maden-İş Sendika-

sının Yöneticileri,  

DİSK  ve 
KESK Yöneti-

cileri, CHP baş-
ta olmak üzere 
bazı siyasi par-

tilerin 
tem-

silci-

l e r i , TÜRK-
İŞ’e bağlı bazı 
sendikaların 
yönetici-
leri ve 
üyele- ri, de-

m o k - r a t i k 
kitle ör- gütleri ve 
diğer emek dost lar ı 
katıldı. 

Yapılan kitlesel basın toplantı-
sında ise  TÜRK-İŞ Genel Başkanı 

Ergün Atalay, Türkiye Maden-İş Genel 
Başkanı Nurettin Akçul ile TES-İŞ Ge-
nel Başkan Yardımcısı Hasan Tahsin 
Zengin bir konuşma yaptı. Konuşma-
larda özelleştirmelerin iptali istendi, 
Yatağan işçilerinin yollarının kesilmesi 
kınandı.  

TES-İŞ ve Türkiye Maden-İş 
Sendikası’nın ortak açıklaması ise Tür-
kiye Maden-İş Sendikası Genel Başka-
nı Nurettin Akçul tarafından okundu. 
Açıklamada şunlar yeraldı:

“Dostlarım,

Bugün Yatağan’da özelleştirmeye 
karşı ülkemiz tarihinin en uzun  soluklu 
direnişini yapan, kararlı, inançlı maden 
ve enerji işçileri de aramızda olacaktı. 
Siz emekçiler ve emek dostlarıyla birlik-

te Özelleştirme İdaresine yürüyecek 
ve kitlesel basın açıklamamızı ya-

pacaktık.

N e 
yazık ki, 

Anayasa’sında 
demokratik 
hukuk dev-

leti yazan 
ülkemiz-

de, in-
s a n -
ların 
e n 

temel haklarından , özgürlük-
lerinden birisi olan “ seyahat etme 

özgürlüğü” hiçe sayılmış, maden ve 
enerji emekçilerinin il dışına çıkma-

ları zorla engellenmiştir. Biz bunun bir 
demokrasi, Anayasa suçu olmasından 
öte bir en temel insan haklarından bi-
risi çiğnendiği için bir insanlık suçu ol-
duğunu ilan ediyoruz. Hala AB üyeliği 
sürecinde olduğunu ısrarla  belirten ül-
kemize bir kez daha  yakışmayan, küçük 
düşüren bir uygulama olduğunu da be-
lirtmek istiyoruz.Türkiye Maden İşçileri 
Sendikası ve TES-İŞ Sendikası olarak 
Enerji ve maden işçilerinin seyahat et-
melerinin zorla engellenmesini şiddetle 

kınıyoruz.

Değerli Emekçiler, Değerli Emek 
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Dostları,

10 Ekim’de Yatağan, Yeniköy, Ke-
merköy santralleri ve kömür sahalarının 
özelleştirilmesine karşı direnen  maden 
ve enerji emekçileri yine Ankara’ya yü-
rümüştünüz. Sayıştay’ın önünden, bize 
Ankara’dan katılan emekçiler ve emek 
dostlarıyla birlikte Meclis’in Dikmen 
Kapısı’na kadar yürümüştük. Meclis 
önünde yaptığım konuşmada demiştim 
ki: “Bugün buraya sesimizi duyurmak 
için sadece iki yüz kişi geldik.  Yatağan, 
Yeniköy, Kemerköy termik santralleri 
ve kömür sahalarını yandaşa peşkeşe 
vazgeçin, bu özelleştirme kararını ip-
tal edin. Eğer bu ihale kararlarını iptal 
etmezseniz, yakında binlerle geleceğiz” 
demiştim. Ama gördük ki dinlemedi-
ler, anlamadılar. Direnişe devam ettik. 
Açlık grevleri yaptık. Yine anlamadılar. 
Milas’ta emekçiler ve emek dostlarıyla 
onbinlerin katıldığı kitlesel bir miting 
yaptık. Onlar, bindirilmiş kıtalarıyla, 
taşıma adamlarıyla alanın üçte birini 
dolduramadılar .Biz emekçiler ve emek 
dostları öyle çoktuk ki, alana sığmadık. 
Bunu da görmediler, anlamadılar. 

Evet, Sevgili Dostlar, Emekçi Kar-
deşlerim, 

Maden ve enerji emekçilerinin dire-
nişinden korkanlar, emekçilerin, emek 
dostlarının dayanışmasından korkanlar 
sorunu çözmek yerine, yürüyüşümüz-
den 4 gün önce evlere şenlik bir karar 
aldılar. Özelleştirme İdaresi ihaleleri 
2 ay erteleme kararını açıkladı. Yani, 
ihale seçimden sonraya ertelendi. İhale 
erteleme kararını alanlar, bizleri, sizleri 
oyalayarak yağmaya devam edecekleri-
ni zannediyor. Yani diyorlar ki siz ne ya-
parsanız yapın biz bildiğimizi yaparız. 
Çocuk mu var karşınızda? Çocuk mu 
kandırıyorsunuz? Bizi kandırıp durdu-
racaklarını sandılar.

Öyle yağma yok! 

Karşınızda Türkiye’nin değil, dünya 
işçi sınıfı tarihinin en büyük direnişle-
rinden birisi var.

Karşınızda, bütün emekçilerin umu-
du olmuş, bütün ülkenin desteğini almış 
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kararlı bir mücadele yürüten emekçiler 
var. Karşınızda özelleştirme ihaleleri ip-
tal edilinceye kadar mücadelede kararlı 
olan emekçiler var. Sınıf dayanışması-
nın en güzel örneğini hayata geçiren ve 
omuz omuza “Ölmek Var, Dönmek Yok” 
diyen kararlı, inançlı, dirençli maden ve 
enerji emekçileri var.

Bunları da mı görmediniz? Görme-
diniz evet, görmek istemediniz. Meclis 
önünde verilen sözü yerine getirmek 
için sendikamız üyesi maden işçileri ile 
TES-İŞ üyesi enerji  işçileri aileleriyle 

dün akşam yola çıktılar ama belirtti-
ğim gibi yolları kesildi. Evet, direnen 
maden ve enerji  işçilerinin yolu kesildi 
ama Türkiye’nin her yerinden gelen siz 
emekçiler emek dostları bugün burada 
yanımızdasınız.Enerji ve maden işçile-
rinin bu mücadelesinin sadece işletme-
lerin peşkeşine, özelleştirmesine karşı 
bir mücadele olmadığının bilincindeler. 
Bu mücadele,  bağımsız bir Türkiye mü-
cadelesidir. Bu mücadele,  yolsuzlukla-
ra, yalana ve talana karşı mücadeledir. 
Bu mücadele temiz bir Türkiye yaratma 
mücadelesidir. Mücadelemize destek ve-

ren bütün emekçilere, emek örgütlerine, 
emek dostlarına teşekkür ediyorum.

Altını çizerek belirtiyoruz: Otobüs-
lerin önü kesilerek, seyahat özgürlüğü 
engellenerek bu direniş, bu mücadele-
nin önünü keseceklerini sananlar al-
danıyorlar. Bu sadece bizi daha kararlı 
yapar. Maden ve enerji emekçileri, siz-
lerin, bütün emekçilerin, bütün milletin 
desteğini de alarak daha kararlı, daha 
inançlı biçimde özelleştirmeye karşı 
mücadelelerini yürüteceklerdir. 
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Değerli Emekçiler, Değerli Emek 
Dostları,

Özelleştirme kararı alanlara, özel-
leştirme idaresi yönetimine sesleniyo-
rum. Özelleştirme ihalelerini kökten 
iptal edin. Çocuk kandırır gibi işler 
yapmayın. Soruyorum? Yolsuzluk so-
ruşturmaları ayyuka çıkmış. Memleket 
çalkalanıyor. Yapılmış, yapılacak bütün 
özelleştirme ihaleleri için yolsuzluk, 
usulsüzlük, şirket kayırma ve yandaş 
kayırma şaibeleri almış başını gidiyor. 
İhaleler daha yapılmadan alacak yan-

daş şirketlerin adları ortada dolaşıyor. 
Siz hala özelleştirmeden, ihaleden söz 
ediyorsunuz? Bunun vebalinin altından 
kalkabilecek misiniz? Bunun hesabını 
verebilecek misiniz? Bir kez daha uya-
rıyoruz;  sesleniyoruz: Bu ihaleleri der-
hal iptal edin. Sadece bu ihaleleri değil,  
peşkeş listenizdeki bütün özelleştirme 
ihalelerini de iptal edin. Milletin malı 
deniz değil. Buna asla izin vermeye-
ceğiz. Otobüslerin yolunu keserek bu 
mücadeleyi engellemeyeceksiniz. Dire-
nişimizi, mücadelemizi sonuna kadar 
sürdüreceğiz. Ve önünü kesemeyeceği-

niz kadar sayıda otobüslerle onbinleri 
Ankara’ya taşıyacağız.

TES-İŞ  ve Türkiye Maden-İş Sendi-
kası adına söz veriyorum: Bu özelleştir-
me ihaleleri iptal edilinceye kadar mü-
cadelemiz sürecektir. Kimsenin bundan 
şüphesi olmasın.

Her yer Yatağan, her yer Milas, her 
yer Ankara, her yer direniş. Birleşe bir-
leşe kazanacağız. Katılımınız, coşkunuz, 
kararlılığınız için teşekkür ediyorum.

Sağolun, varolun.” 
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TES-İŞ Şube Genel Kurulları 
Devam Ediyor

Adapazarı Şube, Eskişehir Şube, Çayırhan Şube, 
Aydın Şube, Elazığ Şube, Van Şube, 

Zonguldak Şube, Samsun Şube, Antalya Şube, 
Diyarbakır1 No’lu Şube, Kütahya Şube ve 

Ankara 1 No’lu Şube Genel Kurulları Yapıldı

ES-İŞ Şube Genel Kurulları 
devam ediyor. 30 Kasım 2013 
tarihinden bu yana Adapazarı 

Şube, Eskişehir Şube, Çayırhan Şube, 
Aydın Şube, Elazığ Şube, Van Şube, 
Zonguldak Şube, Samsun Şube, An-
talya Şube, Diyarbakır 1 No’lu Şube, 
Kütahya Şube ve Ankara 1 No’lu Şube 
Genel Kurulları yapıldı.

Adapazarı Şube Genel Kurulu, 30 
Kasım 2013 tarihinde yapıldı. Genel 
Kurulda Divan Başkanlığına TES-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı Hasan Tahsin 
Zengin seçildi. TES-İŞ Genel Sekreteri 
Mustafa Şahin, TES-İŞ Genel Mali Sek-
reteri Sedat Çokol, Genel Araştırma 
ve Mevzuat Sekreteri Mehmet Solak, 
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri İs-
mail Bingöl ile Genel Eğitim Sekreteri 
Ferudun Yükselir’in de katıldığı Genel 
Kurul’da, çok sayıda şube başkanı ile 
sivil toplum örgütü ve işveren temsil-
cileri de hazır bulundu. 

Kongre açılış konuşmasını yapan 
ADAPAZARI  ŞUBE
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Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğ-
lu, ülkenin dört bir yanında sürdürü-
len hak alma mücadelesini selamladı. 
Taşeronlaşma konusunda mağduriyeti 
giderici adımlar atılmasını bekledikle-
rini belirten Kabaloğlu, ülkenin huzur 
ve güven ortamına duyduğu ihtiyacı 
dile getirdi.

TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Hasan Tahsin Zengin yaptığı konuş-
mada, “Kıdem tazminatı ve taşeron 
işçiler ilgili konularda işçilerin lehine 
gelişmeler olmalı. İşçilerin çıkarlarına 
aykırı hareket edilmemeli. Sağlanan 
haklar yönünde ülkemizin gelişmesini 
bekliyoruz”’ dedi. 

Zengin’den sonra kürsüye gelen 
TES-İş Genel Mali Sekreteri Sedat Ço-
kol, bir dönem yürütmüş olduğu TES-
İŞ Adapazarı Şube Başkanlığı’nın şu 
anda İrfan Kabaloğlu tarafından yapı-
lan güzel faaliyetlerle devam ettirilme-
sinden dolayı çok mutlu olduğunu ifa-
de etti. Kurumdaki birlik beraberliğe 
dikkat çeken Çokol, “Bu birlik ve be-
raberlikle bizler çok şeyleri başaraca-
ğız. Kimseyle problemimiz olmayacak. 
Her zaman önce işimizi yaptık. Sonra 
da sendikacılık görevlerimizi yerine 
getirdik. Bu çizgide devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Yapılan seçimlerde Adapazarı Şube 
Başkanlığı’na İrfan Kabaloğlu yeniden 
seçildi. Naci Çolak Şube Sekreteri, Ha-
san Arıcı Şube Mali Sekreteri,  Soner 
Gülsün Şube Teşkilat Sekreteri ve Rıd-
van Akın Şube Eğitim Sekreteri oldu. 

Eskişehir Şube Genel Kurulu,  14 
Aralık 2013 tarihinde yapıldı. Divan 
Başkanlığı’na TES-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Hasan Tahsin Zengin seçil-
di. 

TES-İŞ’in diğer yöneticilerinin de 
katıldığı genel kurul, çok sayıda şube 
başkanı, sivil toplum örgütü ve işveren 
temsilcilerinin de aralarında bulundu-
ğu yoğun bir katılımla gerçekleşti. 

ÇAYIRHAN  ŞUBE
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Genel Kurula katılan Türk İş İl Tem-
silcisi Necat Kılıç, 5 kişinin yapacağı 
işin 3 kişiye yaptırıldığını ve ‘dışarıda 
bir sürü işsiz var’ denilerek  insanların 
tehdit edildiğini söyledi. Devletin, pat-
ron devlet olduğunu, patronların istek-
lerine cevap verildiğini belirten Kılıç, 

“Gelir adaleti yok. Asgari ücretle 
çalışan 6 milyona yakın insan var. Sen-
dikasız iş yerlerinde çoğu işçi 12 buçuk 
saat çalışıyor. Ayda 250 saat denmesine 
rağmen günde 12 saat çalışan işçi var. 
İşsizliği isteyerek arttırıyorlar. Gelir 
dağılımı bozuluyor. Bir gecede kanunu 
değiştirebiliyorlar” şeklinde konuştu. 

Genel Kurulda konuşma yapan Ge-
nel Başkan Yardımcısı Hasan Tahsin 
Zengin ise, ülkenin ve çalışma yaşamı-
nın sorunlarına değindi. Kıdem tazmi-
natının budanma girişimlerine vurgu 
yapan Zengin, “Şimdi ortaya fon diye 
bir şey atıyorlar. İşverenler kıdem taz-
minatından rahatsız. Taşeronda çalışan 
işçilere haklar getireceğiz bahanesiyle 
kıdem tazminatını nasıl yok ederiz diye 
planlar yapıyorlar.  Kıdem tazminatı iş-
çilerin güvencesidir. 30 günlük kıdem 
tazminatını 29 güne indiği anda, yani 
kıdem tazminatına dokunulduğu anda 
karşılarında bizi bulacaklar. Buna izin 
vermeyeceğiz.” diye konuştu. 

Yapılan seçimlerde Eskişehir Şube 
Başkanlığı’nı Ünal Dar kazandı. E. Sab-
ri Tiftikçi Şube Sekreteri, Tuncay Engiz 
Şube Mali Sekreteri, Metin Gündoğdu 
Şube Teşkilat Sekreteri, Recep Kantar 
ise Şube Eğitim Sekreteri oldu. 

Çayırhan Şube Genel Kurulu,  28 
Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirildi. 
Genel Kurulda Divan Başkanlığı’na 
TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hasan 
Tahsin Zengin seçildi. Genel Kurul’da 
TES-İŞ’in diğer Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile şube başkanları, iş-
veren temsilcileri ve sivil toplum örgü-
tü temsilcileri de yer aldı. 

Şube Başkanı Sinan Türkel, temsil 
ettikleri işçilerin haklarını her plat-

VAN  ŞUBE



ZONGULDAK  ŞUBE

TES-İŞ’ten

TE
S-

İŞ
 D

ER
G

İS
İ, 

M
A

RT
 2

01
4

33

formda koruduklarını ifade etti ve ko-
rumaya devam edeceklerini bildirdi. 

TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Hasan Tahsin Zengin ise yaptığı ko-
nuşmada, çalışma hayatının sorunları-
nın yanı sıra ülkenin içinde bulundu-
ğu siyasal ortama dikkat çekti. Zengin 
şunları söyledi: 

“Bu yıl Mart ayında yapılacak yerel 
seçimlerin ardından, cumhurbaşkanlı-
ğı seçimleri ve onun ardından da genel 
seçimler gelmektedir. Siyasetin kullan-
dığı dildeki sertliğin giderek artması, 
öyle göstermektedir ki, tüm bu seçim-
ler sürecinde ülkemizde siyasi gerilim 
giderek artacaktır.  

Ve yine bazı uygulamalar göster-
mektedir ki, bölünmeye, ayrışmaya 
yönelik yeni yeni adımların atılmasına 
devam edilecektir. Öyle ki bir sabah 
uyandığımızda öğrenci evleri tartışma-
sıyla karşılaşıyoruz. Diğer bir gün der-
sane meselesi gündemimizi belirliyor. 
Var olanların yanı sıra toplumda yeni 
yeni ayrışma konuları oluşturuluyor. 
Ama Anayasa değişikliği gibi demok-
ratikleşmemiz açısından mihenk taşı 
olan bir konu yıllardan beri gerçekleş-
tirilemiyor. Bizim bildiğimiz ve öğren-
diğimiz, siyaset sorun yaratma değil, 
sorun çözme sanatıdır. Dileğimiz, bu 
sanatın gerektiği gibi hayata geçirilme-
sidir. Çünkü, Türkiye, gergin siyasi üs-
luptan, her gün yeni bir sorunla uyan-
maktan, bu sorunun üzerine yapılan 
tartışmalardan, bu tartışmalarda kul-
lanılan hakaret boyutundaki üsluptan 
yorulmuştur. 

Türkiye huzur içinde alacağı bir 
dirhem nefese muhtaç kalmıştır. Dile-
ğimiz, siyaset yapmanın bu biçiminin 
hiç kimseye bir yarar getirmeyeceğinin 
anlaşılması ve ülkemizde huzur ve ba-
rış ortamının tesis edilmesidir. “

Yapılan seçimler sonucunda Çayır-
han Şube Başkanlığı’na Sinan Türkel 
yeniden seçildi. Arslan Lokumcu Şube 
Sekreteri, Okan Türkoğlu Şube Mali 

SAMSUN  ŞUBE
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Sekreteri, Yılmaz Arslan Şube Teşkilat 
Sekreteri, Hüseyin Aydınlıoğlu Şube 
Eğitim Sekreteri seçildi. 

Aydın Şube Genel Kurulu, 04 
Ocak 2014 tarihinde yapıldı. Divan 
Başkanlığı’na TES-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Hasan  Tahsin Zengin’in se-
çildiği Genel Kurulda, TES-İŞ’in diğer 
Genel Merkez Yöneticilerinin yanı sıra 
TÜRK-İŞ İzmir Bölge Temsilcisi Hüse-
yin Karakoç ile çok sayıda şube başka-
nı da yeraldı.  Genel Kurula Aydın’daki 
sivil toplum örgütleri ve odalardan 
yoğun katılım oldu. Yatağan işçileri de 
“Her yer Yatağan Her yer Direniş slo-
ganları” ile genel kurula renk kattı.

Genel Kurulun açılış konuşması-
nı yapan Aydın Şube Başkanı Musta-
fa Aydın, şube çalışmaları ve bölgede 
yaşanan sorunlarla ilgili bilgi verdi. 
Ülkede yaşanan sorunların, çalışma 
yaşamının sorunlarını gölgelediğini 
belirten Aydın, işçi hak ve özgürlükle-
rine sonuna kadar sahip çıkacaklarına 
vurgu yaptı. 

Genel kurulda konuşan TÜRK-İŞ 
İzmir Bölge Temsilcisi Karakoç, dün-
yada ve Türkiye’de yaşanan sıkıntılı 
sürece dikkat çekti. Yatağan işçilerinin 
verdiği mücadeleye vurgu yapan Kara-
koç, “Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy 
Enerji ve Maden işçilerinin vermekte 
olduğu mücadele ücret zammı  mü-
cadelesi değildir. Enerji santrallerinin 
özelleştirmesine, birilerine peşkeş çe-
kilmesine karşı yürütülen bir mücade-
ledir. Bu bir vatan savunmasıdır. Bunu 
böyle bilelim.”dedi. 

TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Hasan Tahsin Zengin ise yaptığı konuş-
mada Türkiye’nin  çalışma yaşamı açı-
sından da kritik bir süreçten geçtiğini 
söyledi. Kıdem tazminatı meselesinin 
yıllardan beri gündemde tutulduğuna 
işaret eden Zengin, son olarak kıdem 
tazminatını budamanın yolu olarak ta-
şeron işçiliği bir gerekçe olarak kullan-
ma yoluna gidildiğini belirtti. 

DİYARBAKIR 1 NO’LU  ŞUBE
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Taşeron işçilerin yaşadığı sorun-
ların kıdem tazminatı uygulamasının 
mevcut biçiminden kaynaklandığının 
öne sürülmeye başlandığını belirten 
Zengin, “Bu gerçek değildir. Taşeron 
işçilerle ilgili mevcut mevzuat harfi 
harfine uygulansa, taşeron işçilerin 
mağduriyetinden bahsetmek söz ko-
nusu olmayacaktır. Ama bu konuda 
bakanlar tarafından yapılan yanıltıcı 
açıklamalarla kamuoyu oluşturulmaya 
çalışılmakta, kıdem tazminatının fona 
dönüştürülerek budanmasının yolu 
aranmaktadır.” dedi.  

Zengin, TES-İŞ Yatağan Şubesi’nin 
Türkiye Maden-İş Sendikası Yatağan 
Şubesi ve halkın desteğini de alarak 
bölgedeki özelleştirmeye karşı ciddi 
bir mücadele başlattığına vurgu yaptı. 
Zengin, “Bizim Hükümete çağrımız, 
çok geç olmadan bu ilanın geri çekil-
mesidir.  

Yatağan işçisinin mücadelesi bizim 
mücadelemizdir ve  özelleştirmenin 
engellenmesi için her türlü gayret gös-
terilecektir” dedi.  

Yapılan seçimlerin ardından Aydın 
Şube Başkanlığına yeniden Mustafa 
Aydın seçildi. Mevlüt Demiröz Şube 
Sekreteri, Mustafa Artun Şube Mali 
Sekreteri, Ahmet Akkuzu Şube Teşki-
lat Sekreteri, Ramazan Yılmaz ise Şube 
Eğitim Sekreteri oldu. 

Elazığ Şube Genel Kurulu,  26 
Ocak 2014 tarihinde gerçekleştiril-
di. Divan Başkanlığı’na TES-İŞ Genel 
Sekreteri Mustafa Şahin’in seçildiği 
Genel Kurulda, TES-İŞ’in diğer Genel 
Merkez Yöneticileri ve şube başkanları 
da yeraldı. 

Mustafa Şahin, yaptığı konuşmada, 
işçilerin hak ve çıkarları açısından bir 
saldırı altında olduğunu ve bu saldı-
rılara göğüs gerebilmek için birlik ve 
bütünlük içinde olmanın gerekliliğine 
işaret etti.  Sorunların çözümünün bir 
güç olarak varlığını hissettirmekte ol-
duğuna vurgu yapan Şahin, “Biz dim-

ANKARA 1 NO’LU  ŞUBE
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dik ayakta durdukça, 
hiç kimse bize dokun-

maya cesaret edemez” 
dedi. 

Yapılan seçimler sonucunda Elazığ 
Şube Başkanlığı’na Erdeniz Erdim se-
çildi. Fikret Çalışkan Şube Sekreteri, 
Hamdi Zincirli Şube Mali Sekreteri, 
Aziz İnce Şube Teşkilat Sekreteri, Ha-
lim Baraç ise Şube Eğitim Sekreteri 
oldu. 

Erdeniz Erdim, daha sonra yaptığı 
açıklamada, seçimlerin camiaya yakı-
şır bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. 
Eski Şube Başkanı Celal Şener’e te-
şekkür eden Erdim, bu göreve gelmek 
sendikaya ve üyeye hizmet etmektir. 
Bunu yaparken de haktan ve hukuktan 
ayrılmadan üyemizi düşünüp devletin 
ve iş yerinin de milli menfaatini göz 
ardı etmeyen bir mantık ve mantalitey-
le sendikacılık yapmak istiyoruz. Bize 
güvenen ve bize inanan üyelerimizi iş-
verene ezdirmeden hukukun üstünlü-
ğünü esas alan daha etkili bir sendika-
cılık inşa etmek için çalışacağız.” dedi. 
Hizmeti tüm üyelerin istifade edeceği 
bir anlayışla sürdürmek istediklerini 
belirten Erdim, sadece kişilerin değil 
tüm çalışanların sendikası olacaklarını, 
ücret sendikacılığı değil, hizmet sendi-
kacılığı yapacaklarını belirtti.” dedi

Van Şube Genel Kurulu,  01 Şubat 
2014 tarihinde gerçekleştirildi. Divan 
Başkanlığı’na TES-İŞ Genel Sekreteri 
Mustafa Şahin seçilirken, TES-İŞ’in di-
ğer Genel Merkez Yöneticileri ile şube 
başkanları Genel Kurulda yer aldı. İş-
veren temsilcilerinin misafir edildiği 
Genel Kurul’da toplantının açış konuş-
masını yapan Van Şube Başkanı Naif 
Balandı, sendikaların gücünün birlik 
ve beraberlikten kaynaklandığını söy-
ledi. Balandı,  “Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da şubemiz ile üye-
lerimiz arasındaki birlik ve beraberli-
ğin daha da güçlenerek devam edeceği 
inancı içerisindeyiz. Üyesinden genel 
başkanına kadar hepimiz daha aydın-

lık günlere erişebilmek için el birliğiyle 
çalışacağız” dedi.

Mustafa Şahin de yaptığı konuşma-
da ülkenin ve çalışma hayatının içinde 
bulunduğu sorunlara değindi. Çalışma 
yaşamının ve enerji işçilerinin sorun-
larına değinen Şahin, çalışan hak ve 
çıkarlarına yapılan saldırıların, çalış-
ma yaşamını daha da kuralsızlaştırma, 
kıdem tazminatını budama, taşeron 
işçilerin yaptığı işi asıl işlere de yay-
gınlaştırma gayretlerine odaklandığını 
ifade ederek, bunlara izin verilmeyece-
ğini bildirdi. 

Yapılan seçimlerde Van Şube 
Başkanlığı’na yeniden Naif Balandı 
seçildi. Hasan Demir Şube Sekreteri, 
Şükrü Dağdemir Şube Mali Sekreteri, 
Fikret Çakar Şube Teşkilat Sekrete-
ri, İsa Tuci ise Şube Eğitim Sekreteri 
oldu. 

Zonguldak Şube Genel Kurulu,  
08 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşti-
rildi.  Divan Başkanlığını TES-İŞ  Ge-
nel Başkan Yardımcısı  Hasan Tahsin 
Zengin’in yaptığı Genel Kurula, TES-
İŞ’in diğer Genel Merkez Yöneticileri 
ile Şube Başkanları da katıldı. Genel 
Kurulda  Zonguldak Belediye Başkanı 
Muharrem Akdemir ile işveren temsil-
cileri de yeraldı. 

Açılış konuşmasını yapan TES-İŞ 
Sendikası Zonguldak Şube Başkanı 
Ahmet Hasanefendioğlu, “Biz bun-
dan önce olduğu gibi bundan sonra 
da özelleştirme karşısında daima dik 
duruşumuzu kararlılıkla devam etti-
receğiz. Termik santrallerde çalışan 
taşeron işçiler ile ilgili tespit davaları 
devam etmektedir. En yakın zamanda 
bu kardeşlerimiz de TES-İŞ üyesi ola-
caktır” dedi. 

TES-İŞ Genel Başkan Yardımcı-
sı Hasan Tahsin Zengin de kongrede 
yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye’nin gündemi 17 Aralık’a 
kadar güzel gidiyordu. 17 Aralık’tan 

sonra ne oldu anlayamadık. Düğme-
ye basıldı. Kasalar, paralar yakalandı. 
Bunlar doğruysa zehir zıkkım olsun 
diyorum. Ama diyorlar ki harama el 
sürmeyiz. Şu anda seçim atmosferin-
deyiz. TV’lerde birbirlerine hakaret 
ediyorlar. Daha öncede siyasiler vardı 
ama bu kadar hakaret yoktu. Seçimler-
de halk kararını versin. Özelleştirmey-
le ilgili mücadele verdik. Hükümet ka-
rarlı bir şekilde özelleştirmeye devam 
etti. Yeni işverenler üyelerimizle çalış-
mak istemedi ve sonra 4C işlemini yü-
rürlüğe koydular. İşveren istediği gibi 
istediği şekilde hareket ediyor. Sabancı 
ve TEDAŞ’ta sıkıntı yaşamadık diğer-
leriyle sıkıntı yaşadık. Bunlara çare 
bulunsun, çalışanların hakları verilsin. 
Biz ekmek istiyoruz. Zonguldak ve Ya-
tağan önemli. Elimizden geleni yap-
maya çalışıyoruz. Sesimizi duyurmaya 
devam edeceğiz. Bu işçinin ayak sesleri 
başka bir şeye benzemez. Taşeron ile 
ilgili mahkemeye verdik kazanıyoruz 
ama uygulayan yok. Onun için 30 Mart 
seçimleri bizim için çok önemlidir.”

Yapılan seçimlerde Zonguldak Şube 
Başkanlığı’na yeniden Ahmet Hasane-
fendioğlu seçildi. Ali Şükrü Ak Şube 
Sekreteri, Mustafa Bayram Şube Mali 
Sekreteri, Murat Saraçbaşı Şube Teş-
kilat Sekreteri, Ertan Kurt Şube Eğitim 
Sekreteri oldu.

Samsun Şube Genel Kurulu,  01 
Mart 2014 tarihinde yapıldı. Divan 
Başkanlığına TES-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Hasan Tahsin Zengin seçil-
di. Genel Kurula TES-İŞ’in diğer yöne-
ticilerinin yanı sıra şube başkanları ve 
çok sayıda konuk katıldı. 

Şube Başkanı Nakif Yılmaz, Genel 
Kurulda yaptığı konuşmada sendikal 
hareketin ülkede geldiği noktaya de-
ğindi. Sorunların çözümüne yönelik 
her türlü mücadelenin verileceğine 
işaret eden Yılmaz, Yatağan işçilerinin 
mücadelesine dikkat çekerek, enerji 
işçilerinin bu mücadelenin yanında ol-
duğunu belirtti. 
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Başkanı Ali Öncü, 
Türkiye’nin içinde 
bulunduğu coğrafyanın 
zorluklarının yaşanıldığını, bu zorluk-
ların ülke için avantaja dönüştürülme-
si yönünde çaba sarf etmek gerektiğini 
bildirdi. Öncü, ülkenin kucaklaşmala-
ra duyduğu ihtiyaca dikkat çekerek, bu 
konuda başta Hükümet olmak üzere 
herkesin üzerine düşen görevi yerine 
getirmesi gerektiğini ifade etti. 

Hasan Tahsin Zengin de yaptığı 
konuşmada, ülkenin içine sokulduğu 
karmaşık ortamdan bir an önce çı-
karılması gerektiğini belirtti. Kavga 
ortamlarından en büyük zararı emek-
çilerin gördüğünü ifade eden Zengin, 
“Her şey tüm açıklığı ile ortaya çıkma-
lı. Kim masum, kim suçlu bilmek isti-
yoruz” diye konuştu. 

Yapılan seçimler sonucunda Şube 
Başkanlığı’na Ali Öncü yeniden seçildi. 
Ahmet Demirhan Şube Sekreteri, Ah-
met Kaya Şube Mali Sekreteri, M.Beşir 
Vural Şube Teşkilat Sekreteri, Hüseyin 
Pınar Şube Eğitim Sekreteri oldu. 

Kütahya Şube Genel Kurulu,  15 
Mart  2014 tarihinde yapıldı. Genel 
Kurul’da Divan Başkanlığı’na TES-İŞ  
Genel Başkan Yardımcısı Hasan Tah-
sin Zengin seçildi. Genel Kurul’a TES-
İŞ’in diğer Genel Merkez Yöneticileri, 
Şube Başkanları, Siyasi Parti  ile emek 
ve meslek örgütlerinin temsilciler de 
katıldı. 

TES-İŞ Kütahya Şube Başkanı Eş-
ref Erden yaptığı Genel Kurul açış ko-
nuşmasında  özelleştirme sürecinde 
yaşanan olaylara değindi. Erden her 
partinin programında özelleştirmenin 
olduğunu, sendikalar olarak herkesin 
bir B planı olması gerektiğinin altını 
çizdi.

Erden konuşmasında, Türkiye’nin 
zorlu ve kritik bir süreçten geçtiğini, 
son günlerde yaşanan gelişmelerin 
herkeste kaygı oluşturduğunu belirtti. 
Yaşananların ülkeye zarar verdiğinin 

Genel Kurul’da bir konuşma yapan 
Hasan Tahsin Zengin ise, ülkede ya-
şanan sorunların kaynağını hükümet 
politikalarının oluşturduğunu belirtti. 
Zengin, yaşanan siyasi karmaşada hal-
kın tek isteğinin gerçekleri öğrenmek 
olduğunu belirtti. Ülkedeki tüm taş-
ların yerinden oynadığına işaret eden 
Zengin, ülkede siyasi ve ekonomik is-
tikrarın bir an önce sağlanmasını iste-
di. 

Yapılan seçimlerde, Samsun Şube 
Başkanlığı’na yeniden Nakif Yılmaz se-
çildi. Gökay Özdal Şube Sekreteri, Cen-
giz Polat Şube Mali Sekreteri, Mehmet 
Öztürk Şube Teşkilat Sekreteri, Adnan 
Ocak Şube Eğitim Sekreteri oldu. 

Antalya Şube Genel Kurulu, 8 
Mart 2014 tarihinde yapıldı. Genel 
Kurul’da Divan Başkanlığı’na TES-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı Hasan Tah-
sin Zengin seçildi. Genel Kurula TES-
İŞ’in diğer yöneticilerinin yanı sıra 
şube başkanları ve çok sayıda konuk 
katıldı.

TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Hasan Tahsin Zengin, Genel Kurul-
da yaptığı konuşmada, genel kurulun 
düğün havası içerisinde geçtiğini söy-
ledi. Ünal’ı tebrik eden Zengin, “Antal-
ya gibi bir yerde böyle güzel bir genel 
kurul yapmak herkese nasip olmaz. 30 
dakikada genel kurulu bitirdik. Sendi-
ka adına, çalışanlar adına tebrik ediyo-
ruz, bu bir başarıdır” dedi.

Kıdem tazminatının 30 günün altı-
na indirilmesine izin vermeyeceklerini 
belirten Zengin, buna kesin kararlı ol-
duklarını, kıdem tazminatının işçinin 
güvencesi ve sigortası olduğunu vurgu-
ladı. Zengin, Türkiye’nin gündeminin 
yolsuzluk iddiaları ve kasetlerle altüst 
olduğunu belirterek, “Seçimlerle ilgili 
yapılması gereken projelerin anlatıl-
ması gerekirken, her gün yeni bir kaset 
çıkıyor. Yazıktır bu millete, yazıktır bu 
memlekete” dedi. 

Ünal ise işçi-işveren ilişkilerinin te-

mel hedefinin üretimi artırmak, refahı 
adil paylaşmak ve sosyal barışı yaşat-
mak olduğunu ifade etti. Kıdem taz-
minatı ile ilgili bilgi veren Ünal, şöyle 
konuştu: 

“Kıdem tazminatı, işçi sınıfının 77 
yıl önce elde ettiği ve kullandığı bir 
haktır. İşçi güvencesine olumlu etki ya-
pan bir düzenlemedir. İşçinin emeğinin 
yıpranma bedeli, emeklilik ikramiyesi, 
ücretin ödenmeyen kısmıdır. Kıdem 
tazminatı, işçinin iş ve gelecek güven-
cesidir. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren 
bu haktan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. 
Bu yönüyle kıdem tazminatı Türkiye 
işçi sınıfının ve TÜRK-İŞ’in  kırmızı 
çizgisidir.”

Emeğe verilen değerin o ülkenin 
gelişmişliğinin de göstergesi olduğu-
nu aktaran Ünal, “Elbette bu mücade-
lemizde kadın işçilerimiz de göz ardı 
edilemez. Sendikal çalışmalarımız, 
mücadelemiz, kadınlarımızın katkısı 
ile zenginleşmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından, sendika-
nın delege olarak seçilen kadın üyele-
rine Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek 
ve çeşitli hediyeler verildi.

Yapılan seçimlerde, Şube 
Başkanlığı’na Hacı Mevlüt Ünal yeni-
den seçildi. Mehmet Bozdemir Şube 
Sekreteri, Kadir Kır Şube Mali Sekrete-
ri, Abdullah Kayser Şube Teşkilat Sek-
reteri, Mehmet Diker ise  Şube Eğitim 
Sekreteri oldu. 

Diyarbakır 1 No’lu Şube Genel 
Kurulu, 9 Mart 2014 tarihinde yapıldı. 
Divan Başkanlığı’na TES-İŞ Genel Baş-
kan Yardımcısı Hasan Tahsin Zengin 
seçildi. Genel Kurul’da TES-İŞ’ in diğer 
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyele-
rinin yanı sıra, şube başkanları, emek 
ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile 
işveren temsilcileri de yer aldı. 

Yapılan konuşmalarda ülkenin için-
de bulunduğu durum ile çalışma yaşa-
mının sorunlarına dikkat çekti. Şube 
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Sinan TÜRKEL
Şube Başkanı

Aslan LOKUMCU
Şube Sekreteri

Okan TÜRKOĞLU
Şube Mali Sekreteri

Yılmaz ARSLAN
Şube Teşkilat Sekreteri

Hüseyin AYDINLIOĞLU
Şube Eğitim Sekreteri

ÇAYIRHAN ŞUBE YÖNETİM KURULU

Erdeniz ERDİM
Şube Başkanı

Fikret ÇALIŞKAN
Şube Sekreteri

Hamdi ZİNCİRLİ
Şube Mali Sekreteri

Aziz İNCE
Şube Teşkilat Sekreteri

Halim BARAÇ
Şube Eğitim Sekreteri

ELAZIĞ ŞUBE YÖNETİM KURULU

Ünal DAR
Şube Başkanı

Eyüp Sabri TİFTİKÇİ
Şube Sekreteri

Tuncay ENGİZ
Şube Mali Sekreteri

Metin GÜNDOĞDU
Şube Teşkilat Sekreteri

Recep KANTAR
Şube Eğitim Sekreteri

ESKİŞEHİR ŞUBE YÖNETİM KURULU 

Mustafa AYDIN
Şube Başkanı

Mevlüt DEMİRÖZ
Şube Sekreteri

Mustafa ARTUN
Şube Mali Sekreteri

Ahmet AKKUZU
Şube Teşkilat Sekreteri

Ramazan YILMAZ
Şube Eğitim Sekreteri

AYDIN ŞUBE YÖNETİM KURULU

Naif BALANDI
Şube Başkanı

Hasan DEMİR
Şube Sekreteri

Şükrü DAĞDEMİR
Şube Mali Sekreteri

Fikret ÇAKAR
Şube Teşkilat Sekreteri

İsa TUCİ
Şube Eğitim Sekreteri

VAN ŞUBE YÖNETİM KURULU

ADAPAZARI ŞUBE YÖNETİM KURULU

İrfan KABALOĞLU
Şube Başkanı

Naci ÇOLAK
Şube Sekreteri

Hasan ARICI
Şube Mali Sekreteri

Soner GÜLSÜN
Şube Teşkilat Sekreteri

Rıdvan AKIN
Şube Eğitim Sekreteri

altını çizen Erden, 
şöyle dedi: 

“Yaşanan her kriz dö-
neminde olduğu gibi bu dönemde de 
bedeli biz çalışanlar ödüyoruz. 1980 
yılında nüfusumuz 45 milyondu ve 
sendikalı işçi sayımız ise 2,5 milyondu. 
Bugün 76 milyon olduk ancak sendi-
kalı işçi sayımız 1 milyon. Her gün iş 
kazalarında ortalama 4 işçimizi kay-
bediyoruz. Türkiye bu tablodan bir 
an önce kurtulmalıdır. Çalışanların 
birçok sorunu varken birde taşeron-
laşma ve geçici çalışma düzeni içinden 
çıkılmaz bir hal almaktadır. Örgütlen-
menin önündeki engeller noter şar-
tının kalkması e-Devlet kapısı ile çö-
züm bulunamadı. Özelleştirme sonucu 
mağduriyetler ve 4-C garabeti devam 
etmektedir. Özelleştirme politikaların-
da Kütahya maalesef pilot il olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bizler Kütahya’da 
özelleştirme sürecinde çok mücadele 
verdik. Önce miting yaptık. Sesimizi 
Ankara’ya duyurmaya çalıştık. Baktık 
bu özelleştirme olacak bizde özelleş-
tirme sonrası işçimizin hakkını nasıl 
savunur bunun peşine düştük. Özelleş-
tirme sonrasında işçilerimiz için yeni 
bir protokol yaptık. Ortalama bin 800 
liradan iş başı yaptırdık. Bize destek 
veren herkese teşekkür ediyorum”

Hasan Tahsin Zengin de yaptığı ko-
nuşmada, özelleştirme sürecinin ülke-
ye ve örgütlü yapıya verdiği zararların 
altını çizdi. Türkiye’deki özelleştirmele-
rin çalışanları gözetmeden yapıldığına 
işaret eden Zengin, “Sadece alacakları 
paraya bakıyorlar. Çalışan işçiler ne 
olacak düşünen yok. Bu durum top-
lumda çok ciddi sosyal problemlere 
yol açıyor” dedi. Zengin, ülkenin için-
de bulunduğu siyasal çalkantılara da 
değindiği konuşmasında, “Bu karmaşa 
bir an önce bitmeli. Hükümet iddialara 
cevap vermeli, ülkede şeffaflık hakim 
olmalı. Yoksa bu şüphe güvensizlik or-
tamı yaratıyor ve neye inanacağımızı 
şaşırıyoruz” diye konuştu. 
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Hacı Mevlüt ÜNAL
Şube Başkanı

Mehmet BOZDEMİR
Şube Sekreteri

Kadir KIR
Şube Mali Sekreteri

Abdullah KAYSER
Şube Teşkilat Sekreteri

Mehmet DİKER
Şube Eğitim Sekreteri

ANTALYA ŞUBE YÖNETİM KURULU

Eşref ERDEN
Şube Başkanı

Ramazan İLHAN
Şube Sekreteri

Mehmet TAVALI
Şube Mali Sekreteri

Murat YAVAŞ
Şube Teşkilat Sekreteri

Mehmet KARADERE
Şube Eğitim Sekreteri

KÜTAHYA ŞUBE YÖNETİM KURULU

Nakif YILMAZ
Şube Başkanı

Gökay ÖZDAL
Şube Sekreteri

Cengiz POLAT
Şube Mali Sekreteri

Mehmet ÖZTÜRK
Şube Teşkilat Sekreteri

Adnan OCAK
Şube Eğitim Sekreteri

SAMSUN ŞUBE YÖNETİM KURULU

Ali ÖNCÜ
Şube Başkanı

Ahmet DEMİRHAN
Şube Sekreteri

Ahmet KAYA
Şube Mali Sekreteri

M. Beşir VURAL
Şube Teşkilat Sekreteri

Hüseyin PINAR
Şube Eğitim Sekreteri

DİYARBAKIR 1 NO’LU  ŞUBE YÖNETİM KURULU

Dural KARAKOÇ
Şube Başkanı

Şefik DOĞAN
Şube Sekreteri

Arif KOÇ
Şube Mali Sekreteri

Alp ARSLAN
Şube Teşkilat Sekreteri

Metin DURU
Şube Eğitim Sekreteri

ANKARA 1 NO’LU  ŞUBE YÖNETİM KURULU

ZONGULDAK ŞUBE YÖNETİM KURULU

Ahmet HASANEFENDİOĞLU
Şube Başkanı

Ali Şükrü AK
Şube Sekreteri

Mustafa BAYRAM
Şube Mali Sekreteri

Murat SARAÇBAŞI
Şube Teşkilat Sekreteri

Ertan KURT
Şube Eğitim Sekreteri

Yapılan olağan 
genel kurul sonunda 
şube başkanlığına yeni-
den Eşref Erden seçildi. Şube Sekreter-
liğine Ramazan İlhan, Şube Mali Sek-
reterliğine Mehmet Tavalı, Şube Teş-
kilatlanma Sekreterliğine Murat Yavaş 
ve Şube Eğitim Sekreterliğine Mehmet 
Karadere seçildi.  

Ankara 1 No’lu Şube Genel Ku-
rulu, 16 Mart 2014 tarihinde yapıldı. 
Divan Başkanlığı’na TES-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Hasan Tahsin Zen-
gin seçildi. Genel Kurul’a TES-İŞ’in di-
ğer Genel Merkez Yöneticileri ile Şube 
Başkanları da katıldı. 

Genel Kurul açış konuşmasını ya-
pan Şube Başkanı Dural Karakoç, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, 
bölgedeki stratejik önemine de değine-
rek anlattı. Enerjinin dünya politikaları 
açısından önemine değinen Karakoç, 
enerjide özelleştirmeye Türkiye’nin 
çıkarları açısından karşı çıktıklarını, 
ancak bu hassasiyetin anlaşılmadığını 
belirtti. Karakoç, Türkiye’nin şeffaf bir 
siyasete, adil bir hukuk ve yargı düze-
nine, istikrara, huzura ihtiyacı olduğu-
na dikkat çekerek, Türkiye’nin içinde 
bulunduğu sorunları bir an önce geri-
de bırakması gereğine işaret etti. 

Toplantıda Konuşan Hasan Tahsin 
Zengin ise yaşanan karmaşa dönemi-
nin ülkeye zarar verdiğini, ancak bu 
tür ortamlardan en büyük zararı emeği 
ile geçinenlerin gördüğünü ifade etti. 
Yaşanan sistem krizinin bir an önce 
çözülmesi gerektiğini belirten Zengin, 
Türk Halkı’nın bu yaşananları hak et-
mediğini, normalleşme sürecine bir an 
evvel girilmesi gerektiğini söyledi. 

Yapılan seçimler sonrasında Şube 
Başkanlığı’na Dural Karakoç yeniden 
seçildi. Şefik Doğan Şube Sekrete-
ri, Arif Koç Şube Mali Sekreteri, Alp 
Arslan Şube Teşkilat Sekreteri, Metin 
Duru  ise Şube Eğitim Sekreteri oldu.
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TES-İŞ Şube Eğitimleri 
Devam Ediyor

TES-İŞ İstanbul 2 No’lu Şube ile Balıkesir Şube 
Eğitimleri yapıldı

ES-İŞ Şube Eğitimleri Devam 
Ediyor. TES-İŞ İstanbul 2 No’lu 
Şube ile Balıkesir Şube Eğitim-

leri yapıldı. 

İstanbul 2 No’lu Şube Eğitimi, İSKİ 
Konferans Salonu’nda 19 - 20 Kasım 

2013 tarihinde gerçekleştirildi. Eğitimin 
birinci günü Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 
öğretim üyesi  Doç. Dr. Aydın Başbuğ  
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanununun İşçiler Açısından 
Değerlendirilmesi konulu bir konferans 
verdi. Eğitimin ikinci günü ise SGK 

İstanbul İl Müdür  Yardımcısı Murat 
Özdamar, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
İşçiler Açısından Değerlendirilmesi ko-
nusunu anlattı. 

Eğitim Seminerlerine TES-İŞ Sen-
dikası Genel Eğitim Sekreteri Ferudun 
Yükselir, TES-İŞ İstanbul 2 No’lu Şube 
Başkanı Mustafa Güner, Şube Yönetici-
leri, Baştemsilci ve Temsilciler  katıldı.

Baştemsilci ve Temsilcilere yönelik 
düzenlenen eğitim semineri açılışında 
konuşan TES-İŞ Genel Eğitim Sekreteri 
Ferudun Yükselir, İSKİ’de baştemsilci 
ve temsilcilerle birlikte olmaktan mut-
luluk duyduğunu ifade etti. Çalışma 
hayatında yaşanan güncel sorunlara 
dikkat çeken Yükselir,  özelleştirmenin, 
taşeronlaştırmanın sendikal hareketi 
zayıflattığını, bu konuda yaşanan yeni 
gelişmelerin sendikal hareketi daha 
da zor durumda bıraktığını ifade etti.  
Yükselir bu zorlukların üstesinden ge-
linebilmesi için sendikal hareketin tüm 
kademelerine, özellikle baştemsilci ve 
temsilcilere önemli görevler düştüğü-
nü ifade etti. Sorunların üstesinden 
gelinebilmesi için birlik ve beraberliğin 
gereğine vurgu yapan Yükselir, “Herkes 
elini taşın altına koymak zorundadır” 
diye konuştu.  

TES-İŞ İstanbul 2 No’lu Şube Baş-
kanı Mustafa Güner de İSKİ’nin bir aile 
olduğunu ifade ederek, işyerleri ziya-
retlerinin devam ettiğini belirtti. Eği-
timlerde, işyeri ziyaretlerinde değinilen 
konulara akademik bir yaklaşım geti-
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rileceğine dikkat çeken Güner, İSKİ’de 
yaşanan sorunların TES-İŞ’e bağlı diğer 
işyerlerinde ki sorunlardan farklı olma-
dığını, bu sorunların üzerinden birlik 
ve beraberlikte gelinebileceğinin altını 
çizdi. 

Balıkesir Şube Eğitimi 10-11  Aralık 
2013 tarihinde Çan Termik Santrali’nde 
gerçekleştirildi. Eğitimin birinci günü 
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Aydın Başbuğ, 6356 Sayılı Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-
nun İşçiler Açısından Değerlendirilme-
si konusunda konferans verdi. Eğitimin 
ikinci günü ise SGK İstanbul İl Müdür 
Yardımcısı Murat Özdamar, 5510 Sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-

tası Kanununun İşçiler Açısından De-
ğerlendirilmesi konusunu anlattı. 

Çan Termik Santralında yapılan eği-
tim seminerine TES-İŞ Genel Eğitim 
Sekreteri Ferudun Yükselir, Balıkesir 
Şube Başkanı Necdet Özbay ve Şube 
Yöneticileri katıldı. 

Eğitim seminerinin açılış konuşma-
sında TES-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Fe-
rudun Yükselir; özelleştirmenin elektrik 
üretim santrallerinde devam ettiğini, 
buna karşı mücadelenin sürdüğünü ifa-
de etti. Yatağan’da yapılan özelleştirme 
karşıtı eylemlerin diğer işyerlerinde de 
yapılması gerektiğini ifade eden Yükse-
lir, bu konuda herkese önemli görevler 

düştüğünü belirtti. 
Yükselir, birlik ve be-
raberlik içinde yapılan 
eğitim seminerinin bile Yatağan iş-
çilerine destek niteliği taşıdığını  kay-
detti. Özelleştirmelerin ülke yararı açı-
sından hiç bir getirisi olmadığını kay-
deden Yükselir, her şeyden önce ülke 
yararları açısından özelleştirmelerin 
durdurulması gerektiğine işaret etti. 

Seminerin açılışında konuşan Ba-
lıkesir Şube Başkanı Necdet Özbay ise 
özelleştirme ve taşeronlaşmanın enerji 
sektöründe sendikal harekete vurulan 
en büyük darbe olduğunun altını çizdi. 
Özbay, Yatağan işçilerinin mücadelesini 
desteklediklerini bildirdi.  



Vefat eden üyelerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve 
TES-İŞ Camiasına başsağlığı dileriz.

M. Sait BAYRAKTAR
Adana Şube
(19.07.2013)

Ahmet GÜLDÜR
Adana Şube
(20.11.2013)

İbrahim ÖZDEMİR
Adana Şube
(17.01.2014)

Gürsel EYLEN
Ankara 1 No’lu Şube

(17.12.2013)

Seyit Ali UZUN
Edirne Şube
(02.11.2013)

Rıdvan KALMAZ
Eskişehir Şube

(11.12.2013)

Menderes AKÇEŞME
Isparta Şube
(08.11.2013)
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Enerji Turnuvasında Dağıtım Gücü 
Spor Şampiyon Oldu

15 Şubattan bu yana 4 grup-
ta  süren Enerji Turnuvasında, 16 
takım ve 176 çalışanın katıldığı fut-
bol maçları, şampiyonluk maçında 
Yüksek Gerilim ve Dağıtım Gücü 
takımlarının karşılaşması ile nok-
talandı. Şampiyonluk maçı 4-4 bi-
terken, yenişemeyen  takımlar pe-
naltı vuruşlarıyla sonucu belirledi. 
Turnuvanın Şampiyonu Dağıtım 
Gücü olurken, Yüksek Gerilim ikin-
ci, Atlatiko Derince üçüncü,  Körfez 
Yıldızı ise dördüncü oldu.

Kocaeli’ de Plaj yolunda Orar 
Halı Sahasında gerçekleştirilen 
Turnuvanın kupa töreninde İşletme 
Bakım Grup Müdürlüğü bünyesin-
de Bakım Yönetim Müdürü olarak 
görev yapan Mehmet Reşat Kara-
man Şampiyon takımda gösterdiği 
performans ve attığı 23 golle Enerji 
Turnuvasının gol kralı oldu.

En centilmen takım Kartepes-
por seçildi. Kartepespor oyuncuları 
turnuva boyunca hiç kart görme-
diler ve centilmen hareketleri ile 
beğeni topladılar. Maçları yöneten 
hakemler adına Hakemler Cemiye-
ti Başkanına teşekkür plaketi veril-
di. Maç süresince turnuva da sağlık 
ekipleri ile turnuvaya destek veren 
Tahsin Özbek Hastanesine de te-
şekkür plaketi verildi.

SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yu-
nus Bekircan, Enerji Turnuvasını 

Şampiyon takım olarak tamam-
layan ve lider olan Dağıtım Gücü 
Takım Kaptanı Mehmet Reşat 
Karaman’a şampiyonluk  kupasını 
verirken, Bekircan, bu etkinliklerin 
çalışanlar arasında iletişimi güç-
lendiren, tanışmayı ve dayanışma-
yı arttıran bir rol oynadığını belirtti 
ve katkı sağlayan yöneticilere, tüm 
oyunculara, seyirci olarak izleyen 
çalışanlara ve ailelerine de teşek-
kür etti. SEDAŞ Dağıtım Direktörü 
Bekircan, şampiyon olan Dağıtım 
Gücü takım oyuncularını ayrı ayrı 
tebrik etti. 

TES-İŞ Sendikası Adapaza-
rı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, 
gol kralı ödülünü Mehmet Reşat 
Karaman’a verirken, enerji turnu-
vasının başarıyla sonuçlandığını 
belirtti. Organizasyonun dört  ilde 
gerçekleştirilmesi sırasında 500 ça-
lışanın aktif olarak turnuvaya ka-
tıldığını, yöneticiler ve izleyenlerle 
bine yakın çalışanın organizas-
yonun katılımcısı olduğunu ifade 
eden Kabaloğlu, turnuvada aktif 
ya da dolaylı bir şekilde yer alan 
tüm çalışanlara teşekkür etti. İkin-
ci olan takımın kupasını da TES-İŞ 
Sendikası Genel Mali Sekreteri Se-
dat Çokol verdi. Çokol da turnuva-
nın en güzel şekilde sonuçlanma-
sından mutluluk duyduklarını ve 
geleneksel olarak sürdürülmesinin 
çok anlamlı olacağını ifade etti.  

ADAPAZARI ŞUBE



TES-İŞ Basın Açıklamaları

TES-İŞ Yönetim Kurulu 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir 
açıklama yaptı. Açıklamada şunlara 
yer verildi:

“Kutladığımız Dünya Kadınlar 
Günü toplumsal, siyasal ve ekono-
mik bakımdan ayrı ayrı anlamları 
olan bir gündür.

Kadınların toplum hayatında 
oynadığı rolü belirtmek için cinsel 
ayrımcılığa dayanan ön yargıların 
yıkılmış olması gerekmektedir.  Ka-

Dünya Kadınlar Günü 
Kutlu Olsun

dınların insan yerine bile konul-
madığı toplumsal anlayışların çok 
gerilerde bırakılması için büyük mü-
cadeleler verilmiştir. Bütün bunlara 
rağmen günümüzde de o karanlık 
dönemlerin kalıntılarına sahip çıkan 
anlayış ve uygulamalara rastlamak 
mümkündür.

Kadının toplumsal hayata kat-
kılarının yanında ekonomik hayata 
katılımının yarattığı değerin fark 
edilmesi şarttır.  Üretim sürecinde 
yaşanan kadın istismarı, o ülkenin 
gelişmişliği açısından da ciddi so-
runların var olduğunun işaretidir.

Türkiye’de cinsiyet ayrımcılığı 
özellikle belli bölgelerimizde çocuk-
ların eğitim çağına adım atmalarıyla 
birlikte ortaya çıkmaktadır. Eğitim 
sürecinde, kızlarımızın erkeklere 
göre ikinci planda kalması eğitimli 
kadın zekasının toplumsal payda 
içinde yer alabilmesine engel ol-

maktadır.

Türkiye Cumhuriyeti yeryüzünde 
yasal platformda eşit işe eşit ücret 
ilkesini ilk benimseyen ülkelerden 
birisidir. Buna rağmen kaynağını 
Anayasa’dan alan “eşitlik” ilkesi çoğu 
zaman göz ardı edilmekte, kadın iş-
çilerimiz, “ucuz emek”, “yedek işgü-
cü” ve kayıt dışı istihdamın her türlü 
kuralsızlığına mahkum edilmekte-
dir.

Kadını korumak çocukları koru-
maktır, aileyi korumaktır ve hatta 
erkekleri korumaktır.

Mustafa Kemal Atatürk, kadınla-
rın hayatın her alanında erkeklerle 
birlikte söz sahibi olması konusun-
da büyük bir hassasiyet göster-
miştir. Ama bugün kaydettiği tüm 
gelişmelere rağmen hala ülkemizin 
bir bölümünde töre cinayetleri iş-
lenmekte ya da şehirlerimizin so-
kaklarında kadınlar öldürülmekte-
dir. Kadın ve kadına dair sorunların 
çözümünde yasal düzenlemelerin 
ve yaptırımların önemi elbette çok 
büyüktür ama sorunların bu denli 
yaygın yaşanmasındaki en önemli 
etkenlerden biri  “kadını birey ola-
rak görmek istemeyen zihniyetin” 
varlığıdır. Yasal değişikliklerin tümü 
yapılsa ve korumanın her biçimi 
sağlansa da söz konusu zihniyetin 
değişmemesi halinde kadına yöne-
lik şiddetin, cinayetlerin ve tacizin 
önlenebilmesi için uzun bir müca-
delenin gerektiği açıktır.

Kadınların siyasal karar alma sü-
reçlerinde yeterli düzeyde bulundu-
ğunu da söylemek zordur. Biliyoruz 
ki sosyal politika uygulamalarının 
yaygınlaştığı bir zeminde kadınları-
mız da daha mutlu bir ülkede yaşa-
manın gururunu hissedecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta 
kadın üyelerimiz olmak üzere tüm 
kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutluyor, kadınlarımıza şükranları-
mızı, sevgilerimizi, saygılarımızı su-
nuyoruz.”



Tes-İş Yönetim Kurulu, yeni yıl 
nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yö-
netim Kurulu mesajında şunlara yer 
verildi:

“Türkiye yeni yıla, yolsuzluk ve 
rüşvet operasyonlarının yapıldığı, 
erkler arasındaki çatışmaların su 
yüzüne çıktığı ve bu çatışmaların 
derin bir gerilime neden olduğu bir 
ortamda girmektedir.

Tüm bunların yanı sıra yerel se-
çim çalışmaları yoğunlaşmış ve 
yaşanan tüm gerginlikler, bu çalış-
malarda liderlerin söylemi haline 
gelmiştir.

Gündemdeki yolsuzluk ve rüş-
vet operasyonları nedeniyle ülkenin 
gerçek gündemi olan işsizlik ve yok-
sulluk gölgelenmiştir. Asgari ücret 
belirlemelerinin bile gazetelerde 
yer bulamadığı böylesi bir dönem-
de,  özel istihdam bürolarına işçi 
kiralama yetkisi verilmesi, çalışma 
yaşamının daha da esnekleştirilme-
si, taşeron işçilerin sorunları bahane 
edilerek kıdem tazminatına göz di-
kilmesi gibi emek karşıtı girişimler 
yılın son günlerine dek sürmüştür.

Geçtiğimiz yıl boyunca Yatağan, 
Yeniköy ve Kemerköy termik sant-
rallarının ve madenlerin özelleşti-
rilmesine karşı TES-İŞ ve Maden-İş 
Yatağan Şubeleri önderliğinde sür-
dürülen mücadele, yılın son günle-
rinde bölgede yapılan bir mitingle 
taçlandırılmış, bölge halkı termik 
santrallerin ve madenlerin özelleş-
tirilmesine olan tepkisini dile getir-
miştir. Enerji ve maden işçilerinin 
direnişi, önümüzdeki yıl da sürecek-

TES-İŞ Yönetim Kurulu, TES-İŞ 
’in kuruluşunun 50. yılı nedeniyle 
bir açıklama yaptı. Yönetim Kurulu 
açıklamasında şunlara yer verildi:

“TES-İŞ, (Türkiye Enerji Su ve Gaz 
İşçileri Sendikası) 12 Aralık 1963 ta-
rihinde Ankara’da kurulmuştur. 

Yurdun dört bir yanındaki ba-
rajlarda, santrallerde çalışan enerji 
işçileri 50 yıl önce çıktıkları bu yol-
culuğun her adımında karanlığı 
aydınlığa çevirmek için canla başla 

TES-İŞ’ten Yeni Yıl 
Mesajı

TES-İŞ 50 Yaşında

tir. Hükümete çağrımız, bu özelleş-
tirmelerin geri çekilmesidir. 

TES-İŞ, ülkemizde adaletin ve 
hukukun egemen olduğu, demok-
rasinin tüm kurum ve kurallarıyla 
işletildiği, yasama, yürütme, yargı 
erklerinin ileri demokratik bir anla-
yışla birbirinden bağımsız bir şekil-
de işlerlik kazandığı ve bu alandaki 
karmaşanın ve endişelerin giderildi-
ği bir yıl dilemektedir.

TES-İŞ, ülkemizin her zamankin-
den daha çok demokrasiye ihtiyacı 
olduğunu ifade etmekte, yeni yılda 
çalışma yaşamının demokratikleşti-
rilmesi, işçi hak ve özgürlüklerinin 
korunarak geliştirilmesi, taşeronlaş-
ma ve güvencesiz çalışma biçimleri 
başta olmak üzere çalışma yaşamı-
mızın kronik sorunlarına işçiler lehi-
ne çözüm bulunması ve çalışanları 
tedirgin edecek uygulamalardan 
kaçınılmasını istemektedir.

TES-İŞ bu duygu ve düşüncelerle 
başta üyelerimiz ve çalışanlar olmak 
üzere tüm halkımızın yeni yılını kut-
lamakta,  ülkemiz ve tüm dünyada 
barışın hakim olduğu bir yıl dile-
mektedir.”

çalışmış, yolculuk boyunca karşıla-
şılan nice badireler enerji işçisinin 
kararlılığı ile aşılmıştır.

TES-İŞ’in 1980’lerden bu yana 
karşılaştığı en büyük meselelerin 
başında özelleştirme politikaları 
gelmiştir. TES-İŞ, eylemleriyle, mi-
tinglerle, gazete ilanlarıyla, açtığı 
davalarla 20 yıl süreyle özelleştir-
meleri geciktirmiş, ancak sonunda 
özelleştirmeler TES-İŞ’in örgütlü 
olduğu işyerlerinin kapısından da 
girmiştir.

Bugün Yatağan, Yeniköy, Kemer-
köy Termik Santral işçisi ile Zongul-
dak Çatalağzı Termik Santralı işçisi 
enerjide özelleştirmelere karşı di-
renmektedir. Enerji işçilerinin tümü 
ve özelleştirmeye karşı olan tüm 
çevreler bu direnişi desteklemekte-
dir. Enerji işçileri bugün Yatağan’da 
ve Zonguldak’ta işleri için, aşları 
için, Türkiye’nin çıkarları için özelleş-
tirmenin karşısında durmakta ve bu 
hassasiyetlerinin ülkeyi yönetenler 
tarafından anlaşılmasını beklemek-
tedir.

50 yıl önce 12 Aralık’ta fedakar 
sendikacılar tarafından büyük zor-
luklarla kurulan TES-İŞ, askeri darbe-
lerle yolunun kesilmesine, kayyum 
dönemleri geçirmesine, özelleştir-
melerle örselenmesine rağmen kar-
şılaştığı her zorluk karşısında dimdik 
ayakta durmayı başarmıştır.

50’nci kuruluş yıldönümünde 
TES-İŞ’in her bir üyesi daha yıllar-
ca sürecek yolculuğun bugünkü 
kahramanlarıdır. Bu kahramanları-
mızın yüreği, yarının daha aydınlık 
Türkiye’si için çarpmakta ve bu yolda 
üzerlerine düşen her görevi yapmak 
için her an hazır beklemektedir.

Daha nice yıllar dileğiyle TES-İŞ’ 
in 50. yılını kutluyor, TES-İŞ’ e eme-
ği geçen ancak bugün aramızda 
olmayan sendikacı ağabeylerimizi 
rahmetle; hayatta olanları saygıyla 
anıyor, TES-İŞ’ i TES-İŞ yapan tüm 
üyelerimize teşekkürü bir borç bili-
yoruz.” 



YURT’tan *

*ANKA Haber Ajansı’ndan Yararlanılmıştır

Bütçe Yılın İlk İki Ayında 3.6 Milyar TL 
Fazla Verdi

Mart 2014 Açlık ve Yoksulluk Sınırı 
Açıklandı

Aralık’ta İşsizlik Oranı Yüzde 10, 
İşsiz Sayısı 2 Milyon 809 Bin Kişi Oldu 

Mutlu İnsan Sayısı Azaldı

Kredi Hacmi Arttı, Taksitli Kredi 
Kartı Harcamaları Geriledi

Enflasyon 6 Ayın Zirvesinde

Taksit Yaptıramayanlar Kredi 
Mağduru Oluyor

Üreticiler, Piyasada Bulunan 
Güvensiz Ürünlerini Gönüllü Olarak Geri Çağıracak

Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı 2013’te 906 Bin Adet 
Artışla 17 Milyon 939 Bine Ulaştı

Cari İşlemler Hesabı Ocak’ta 
4.9 Milyar Açık Verdi

Avrupa Parlamentosu “En Sert” 
Raporu Onayladı
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Aralık’ta 
İşsizlik Oranı 
Yüzde 10, 
İşsiz Sayısı 
2 Milyon 809 
Bin Kişi Oldu 
Türkiye genelinde işsiz sayısı 
2013 yılı Aralık döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre 19 bin kişi artarak 
2 milyon 809 bin kişiye 
yükseldi. İşsizlik oranı ise 0.1 
puanlık azalış ile yüzde 10 
seviyesinde gerçekleşti. Aralık 
döneminde işsizlik oranı bir 
önceki aya göre 0.1 puan, 
işsiz sayısı 25 bin kişi artış 
gösterdi.

ürkiye genelinde işsizlik oranı 
8 ay sonra yeniden çift haneyi 
gördü. 2013 yılı Aralık döne-

minde işsizlik oranı bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 0.1 puan azalışla 
yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti. İşsiz 
sayısı 19 bin kişi artışla 2 milyon 809 
bin kişiye yükseldi. Aralık döneminde 
işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 
puan, işsiz sayısı 25 bin kişi artış gös-
terdi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2013 yılı Aralık dönemi Hanehalkı İş-
gücü İstatistikleri’ni açıkladı. TÜİK, 
işgücü dönemsel sonuçlarını “hareket-
li üçer aylık dönemler” dikkate alarak 
hesaplıyor. Bu haber bülteni Aralık 
2013 dönemi; Kasım, Aralık 2013 ve 



YURT’tan

TE
S-

İŞ
 D

ER
G

İS
İ, 

M
A

RT
 2

01
4

48

Ocak 2014 aylarını 
kapsıyor. Buna göre 

Türkiye genelinde işsiz 
sayısı 2013 yılı Aralık döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 19 bin 
kişi artarak 2 milyon 790 bin kişiden 2 
milyon 809 bin kişiye yükseldi. İşsiz sa-
yısı Kasım 2013 dönemine göre ise 25 
bin kişi artış gösterdi. 2013 yılı Kasım 
ayında işsiz sayısı 2 milyon 784 bin kişi 
düzeyinde gerçekleşmişti. 

-İşsizlik Oranı Yeniden Çift Hane- 

Türkiye genelinde işsizlik oranı 
2013 yılı Aralık döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 0.1 puanlık 

azalış ile yüzde 10 seviyesinde gerçek-
leşti. İşsizlik oranı 8 ay sonra yeniden 
çift haneye ulaşmış oldu. Hatırlanaca-
ğı üzere işsizlik oranı 2013 yılı Ocak 
ayında yüzde 10.6, Şubat ayında yüzde 
10.5, Mart ayında yüzde 10.1 düzeyin-
de gerçekleşmişti. 2013 yılı Nisan ayın-
da yüzde 9.3’e gerileyen işsizlik oranı, 8 
ay süresince tek haneli düzeyini koru-
du. Aralık ayında ise tekrar çift haneyi 
gördü. 

Aralık döneminde işsizlik oranı bir 
önceki aya göre ise yüzde 0.1 oranında 
artış gösterdi. İşsizlik oranı 2012 yılı 
Aralık’ta yüzde 10.1, 2013 yılı Kasım 

ayında yüzde 9.9 düzeyinde bulunu-
yordu. 

-Tarım Dışı İşsizlik Oranı Yüzde 12.1-

 Aralık döneminde tarım dışı iş-
sizlik oranı geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 0.3 puanlık azalış ile yüzde 
12.4’ten yüzde 12.1’e geriledi. Tarım 
dışı işsizlik oranı 2012 yılı Aralık ayın-
da yüzde 12.4 düzeyinde gerçekleşmiş-
ti. Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki 
aya göre 0.1 puan artış gösterdi. 

-Genç İşsizliği Yüzde 18.7- 

Aralık 2013 döneminde 15-24 yaş 
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grubunu içeren genç işsizlik oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 1.1 
puanlık azalış ile yüzde 18.7 seviyesin-
de gerçekleşti. Genç işsizliği 2012 yılı 
Aralık ayında yüzde 19.8 düzeyinde 
bulunuyordu.

-İstihdam Edilenler 496 Bin Kişi 
Arttı- 

İstihdam edilenlerin sayısı 2013 yılı 
Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 496 bin kişi artarak 25 
milyon 262 bin kişiye yükseldi. Bu dö-
nemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 
179 bin kişi azalırken, tarım dışı sektör-
lerde çalışan sayısı 675 bin kişi arttı. 

İstihdam edilenlerin yüzde 21.8’i 
tarım, yüzde 19.6’sı sanayi, yüzde 6.9’u 
inşaat, yüzde 51.6’sı ise hizmetler sek-
töründe yer aldı. Önceki yılın aynı 
dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet 
sektörünün istihdam edilenler içindeki 
payı 0.8 puan, inşaat sektörünün payı 
0.2 puan artarken, tarım sektörünün 
payı 1.2 puan azaldı. Sanayi sektörünün 
payı ise değişim göstermedi. 

-İstihdam Oranı Yüzde 45.1 Olarak 
Gerçekleşti- 

İstihdam edilenlerin oranı, bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre 0.2 pu-
anlık artış göstererek yüzde 44.9’dan 

yüzde 45.1’e yükseldi. 
İstihdam edilenlerin 
oranı Aralık döneminde 
bir önceki aya göre 0.4 puan geriledi. 

-İşgücüne Katılma Oranı Yüzde 50.1 
Olarak Gerçekleşti-

 Türkiye genelinde işgücüne katıl-
ma oranı, 2013 yılı Aralık döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
0.1 puan artarak yüzde 50.1 oldu. Aynı 
dönemler için yapılan kıyaslamalara 
göre; erkeklerde işgücüne katılma ora-
nı değişim göstermeyerek yüzde 70.9, 
kadınlarda ise 0.3 puanlık artışla yüzde 
29.9 olarak gerçekleşti. 

-Kayıt Dışı Çalışanlar 3.1 Puan 
Azaldı- 

Aralık 2013 döneminde herhangi 
bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı 
olmadan çalışanların oranı, bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre 3.1 puan 
azalarak yüzde 34.3 oldu. Bu dönemde, 
geçen yılın aynı dönemine göre tarım 
sektöründe sosyal güvenlikten yoksun 
çalışanların oranı yüzde 84’den yüzde 
82.1’e azalırken, tarım dışı sektörlerde 
ise yüzde 23.5’ten yüzde 21’e geriledi. 
Sosyal güvenlik kapsamında olmayan 
ücretli ve yevmiyeli çalışanların oranı 
ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 
2.6 puan azalarak yüzde 18 oldu.

-Mevsim Etkilerinden Arındırılmış 
İstihdam Sayısı Arttı, İşsiz Sayısı 

Azaldı-

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
istihdam edilenlerin sayısında 2013 yılı 
Aralık döneminde, bir önceki döneme 
göre 210 bin kişilik artış, işsiz sayısında 
ise 99 bin kişilik azalış meydana geldi. 
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgü-
cüne katılma oranı bir önceki döneme 
göre 0.1 puanlık artış ile yüzde 50.9, 
istihdam oranı ise 0.3 puanlık artış ile 
yüzde 46.1 seviyesinde gerçekleşti. İş-
sizlik oranı ise 0.4 puan azalış ile yüzde 
9.4 oldu. Ekonomik faaliyete göre is-
tihdam edilenlerde en fazla artış 84 bin 
kişi ile hizmet sektöründe gerçekleşti. 
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Mart 2014 Açlık ve Yoksulluk 
Sınırı Açıklandı

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda 
harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.149,02 lira, Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, 

elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer 
harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3.742,73 lira olmuştur.

ÜRK-İŞ tarafından, çalışan-
ların geçim koşullarını ortaya 
koymak ve temel ihtiyaç mad-

delerindeki fiyat değişikliğinin aile büt-
çesine yansımalarını belirlemek amacıy-
la, her ay düzenli olarak yapılan “açlık 
ve yoksulluk sınırı” araştırmasının 2014 
Mart ayı sonuçlarına göre:

• Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 
yapması gereken gıda harcaması tutarı 
(açlık sınırı) 1.149,02 lira,

• Gıda harcaması ile birlikte giyim, 

konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için 
yapılması zorunlu diğer harcamala-
rın toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 
3.742,73 lira olmuştur.

Konfederasyon hesaplamalarına 
göre; dört kişilik bir ailenin yaşam ma-
liyeti son bir yılda 431,35 lira artmıştır. 
Aynı dönem itibariyle sadece mutfağa 
gelen ek yük 132,43 liradır.

Ülkemizde bekar bir işçinin eline 
halen ayda 846 lira asgari ücret geçer-
ken, bu işçinin yaşama maliyeti 1.367 

lira olarak hesaplanmaktadır. Aradaki 
fark, yokluk ve yoksulluk olarak günlük 
yaşama yansımaktadır.

Gıda fiyatlarındaki yükselme eğilimi 
TÜRK-İŞ ve  TÜİK gıda endeksindeki 
değişimin son oniki ay itibariyle yansı-
tıldığı Grafik 1’den izlenebilmektedir.

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındı-
ğında Mart 2014 ayı itibariyle “mutfak 
enflasyonu”ndaki değişim şöyle oldu:

• Ankara’da yaşayan dört kişilik bir 
ailenin “gıda için” yapması gereken as-
gari harcama tutarı bir önceki aya göre 
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yüzde 1,65 oranında arttı.

• Yılın ilk çeyreği itibariyle artış ora-
nı yüzde 6,23 oldu.

• Gıda enflasyonunda oniki ay itiba-
riyle artış oranı yüzde 13,03 oranında, 
yine iki haneli olarak gerçekleşti.

• Yıllık ortalama artış oranı ise yüz-
de 10,08 olarak hesaplandı.

Gıda harcaması çalışmasına temel 
alınan beslenme kalıbında yer alan 
ürünlerin fiyatlarında Mart 2014 itiba-
riyle gözlenen değişim şöyledir:

• Süt, yoğurt, peynir grubunda; pey-
nir fiyatındaki artış dikkati çekti. Kilog-
ram fiyatı 9,95 lira ile 16,75 lira arasında 
değişen onbir peynir markasında genel 
eğilim fiyat artışı yönünde oldu. Süt ve 
yoğurt fiyatı bazı markalarda artış ol-
masına karşın genelde fiyatlar geçen aya 
göre değişmedi.

• Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat 
gibi ürünlerin bulunduğu grupta; kıyma 
ve kuşbaşı etin fiyatı değişmedi. Ancak 
hesaplamada dikkate alınmayan bonfile 
kilogram fiyatının da 58,90 lira olduğu 
da kaydedildi. Tavuk fiyatında indirim 
görülürken, balık fiyatı da ortalama 
olarak biraz düştü. Yumurta fiyatındaki 
düşüş bu ay devam etti ve tanesi 3 ku-
ruş ucuzladı. Sakatat ürünlerinin fiyatı 
değişmedi. Bakliyat (nohut, mercimek, 
kuru fasulye, barbunya vb) fiyatları ise 
yeşil mercimekteki artış dışında aynı 
kaldı.

• Yaş sebze-meyve fiyatı dönemsel 
mevsim geçişinde mutfak harcamasını 
yükseltti. Özellikle meyvede çeşit aza-
lırken çilek, çağla gibi ürünler pazarda 
görülmeye başladı ve fakat hesaplamaya 
dahil edilmedi. Ortalama sebze fiyatın-
da fazla bir fiyat değişikliği olmadı. An-
cak fasulye, sivri biber gibi fiyatı nispe-
ten yüksek ürünler hesaplama dışında 
tutuldu. Kuru soğan ve patates bu ay da 
ucuzlamadı. Geçen ay ortalama kilog-
ram fiyatı 3,08 lira olarak hesaplanan 
sebze bu ay 3,09 lira oldu. Meyve orta-
lama kilogram fiyatı bu ay yükselerek 
3,17 lira olarak hesaplandı. Geçtiğimiz 

ay 2,89 lira olan sebze-meyve ortalama 
kilogram fiyatı bu ay 3,11 lira oldu. Yu-
karıda da ifade edildiği üzere, hesapla-
ma yapılırken -her zaman olduğu gibi- 
pazardaki mevsim ürünleri esas alındı 
ve ürünlerin tek tek ağırlığı yerine genel 
bir meyve-sebze tüketimi temel alına-
rak ortalama fiyat üzerinden yapılması 
gereken harcama tutarına ulaşıldı.

• Ekmek, pirinç, un, makarna, ir-
mik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; 
ekmeğe yılbaşından sonra yapılan zam-
mın aile bütçesinde önemli yük olmaya 
devam etti. Pirinç fiyatı bu ay arttı, diğer 
ürünlerin fiyatı değişmedi.

• Son grup içinde yer alan gıda mad-
delerinden; tereyağı fiyatı yine arttı, 
margarin fiyatı ise değişmedi. Zeytinya-
ğı ve ayçiçeği yağı fiyatı da aynı kaldı. 
Siyah zeytinde ucuzlama olmasına kar-
şın yeşil zeytin fiyatı değişmedi. Şeker 
kilogram fiyatında beş kuruşluk artış 
görülürken tuz fiyatı değişmedi. Reçel, 
pekmez ve bal fiyatı aynı kaldı. Baharat 
(kimyon, nane, karabiber, vb) ürünleri 
fiyatı da bu ay değişmedi. Yağlı tohum 
ürünlerinden (ceviz, fındık, fıstık, ay-

çekirdeği vb) fiyatı 
genelde artış gösterdi. 
Salça fiyatı değişmedi. 
Çay ortalama kilogram fiyatı arttı, ıhla-
mur fiyatı aynı kaldı.

Konfederasyonumuzca hesaplanan 
tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye 
girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. 
Ancak ailede tek çalışan olduğunda, ai-
lenin tek gelir kaynağı da ağırlıklı olarak 
ücret geliri olmaktadır. Hanehalkının 
büyüklüğü arttıkça yapılması gereken 
zorunlu ihtiyaç harcamaları da artmak-
ta ve fakat ele geçen gelir düşük kalmak-
tadır. Çoğu zaman haneye girmesi gere-
ken gelir ile ele geçen gelir arasındaki 
fark arttıkça geçim koşullarının yükü 
de artmaktadır. Bu durum, yoksulluğun 
boyutunu ortaya koyan önemli bir gös-
terge olmaktadır.

TÜRK-İŞ’in bu araştırması alanında 
ilktir ve daha sonra bu alanda yapılan 
benzeri çalışmalara örnek olmaktadır. 
“Açlık ve Yoksulluk Sınırı” çalışmasında 
hesaplamaya temel olan gıda maddele-
rinin fiyatları, Konfederasyonumuzca 
piyasadan, market ve semt pazarla-

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

Mart 
2013

Aralık 
2013

Şubat
 2014

Mart
 2014

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 286,52 299,01 316,55 321,26

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 236,23 247,18 258,68 262,84

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 295,46 318,62 333,56 339,30

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 198,38 216,77 221,58 225,63

Açlık Sınırı 1.016,59 1.081,59 1.130,37 1.149,02

Yoksulluk Sınırı 3.311,38 3.523,09 3.681,99 3.742,73

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir. 

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim 

Mart 
2011

Mart 
2012

Mart 
2013

Mart 
2014

Bir önceki aya göre değişim oranı (%) -2,13 -1,97 0,94 1,65

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 0,32 1,49 3,21 6,23

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 3,02 9,62 6,52 13,03

12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 10,00 7,38 5,18 10,08
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rı sürekli ve düzenli 
dolaşılarak doğrudan 

tespit edilmektedir. TÜİK 
tarafından derlenen fiyat verileri kulla-
nılmamakta ve fakat gelişmeleri değer-
lendirmek ve kıyaslama yapmak için 
sonradan izlenmektedir. Çalışma bu 
niteliğiyle bağımsızdır.

Konfederasyonumuz her ayın son 
haftasında ve TÜİK açıklamasından 
yaklaşık bir hafta önce hesaplama so-
nuçlarını kamuoyuna açıklamaktadır ve 
bu yönüyle, tüketici fiyatlarındaki artış 
eğilimini yansıtan “öncü gösterge” nite-
liğini de taşımaktadır.

Açıklamalar

Çalışanların, kendilerine ve aileleri-
ne saygın yaşam düzeyi sağlayacak bir 
gelir elde etmeleri esastır. Yoksulluk, ge-
nel anlamıyla, insanların temel ihtiyaç-
larını karşılayamama durumu olarak ta-
nımlanmaktadır. Yoksulluk sınırı tutarı, 
bir ailenin, insan onurunun gerektirdiği 
zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için 
yapması gereken harcama düzeyidir.

Türkiye’de bu konuda düzenli bir ça-
lışma bulunmamaktadır. TÜRK-İŞ, var 
olan bu eksikliği gidermek amacıyla, 
Aralık 1987’den bu yana düzenli olarak 
her ay, gıda harcaması tutarını ve bura-
dan hareketle açlık ve yoksulluk sınırını 
açıklamaktadır.

Türkiye’de yoksulluk sınırı ve yok-
sulluğun boyutları ile ilgili ilk resmi 
çalışma TÜİK tarafından 14 Nisan 
2004 günü açıklanan “2002 Yoksulluk 
Çalışması”dır.

Çalışanların, kendilerine ve ailele-
rine yetecek bir ücret almaları gereği 
açıktır. Ancak temel ihtiyaçların kar-
şılanabilmesini sağlayacak ve refahtan 
pay almasını mümkün kılacak ücretin 
hesabı nasıl yapılacaktır? İşçinin yaşam 
standardını sürdürmesi ya da iyileş-
tirmesi için gerekli olan tutar ne kadar 
olmalıdır? Kuşkusuz bu ve benzeri so-
ruların cevabını vermek kolay değildir. 
Gerekli olacak tutarın hesabı, yaşam 
standardı ve tüketim alışkanlıklarına da 

bağlı olarak kişiden kişiye, hatta ülke-
den ülkeye farklılıklar göstermektedir.

İşçinin ailesiyle birlikte, insan onu-
runa yaraşır bir yaşam düzeyi sağla-
yabilecek harcama tutarını belirlemek 
için yapılabilecek hesaplamalardan biri, 
beslenmeye ilişkin ihtiyaçların belir-
lenmesidir. Dengeli beslenebilmek için, 
yetişkinlerin ihtiyaç duyacağı kalori 
miktarı ile çocukların yaşlarına göre 
gerekli olan kalori miktarının ne olması 
gerektiği hakkında bilimsel araştırmalar 
yapılmıştır. Sağlığın korunabilmesi için 
bu kalorileri sağlayacak besin miktarları 
yanı sıra, gerekli protein, yağ ve karbon-
hidrat miktarları konusunda da belirle-
melerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, 
farklı büyüklükteki aileler için toplam 
besin ihtiyacı hesaplanabilmektedir.

TÜRK-İŞ’in bu çalışmasında, dört 
kişilik bir ailenin, bilimsel olarak belir-
lenmiş beslenme kalıbı temel alınmak-
tadır. Anılan beslenme kalıbı, Hacettepe 
Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksek 
Okulu’ndan sağlanmıştır. Günlük kalori 
ihtiyacının hesabında, hem yetişkin ki-
şiler hem de genç ve çocuk nüfus dikka-
te alınmaktadır. Buna göre yetişkin er-
kek için 3500, yetişkin kadın için 2300, 
15-19 yaş grubundaki erkek çocuk için 
3200 ve 4-6 yaş grubundaki çocuk için 
1600 kalorilik liste temel alınmıştır.

Çalışmada kullanılan besin grubun-
da şu besin maddeleri yer almaktadır:

Birinci grupta; süt, yoğurt, peynir… 
İkinci grupta; et, tavuk, balık, sakatat 
ürünleri, yumurta, kuru bakliyat (no-
hut, mercimek, kuru fasulye, barbunya 
vb)… Üçüncü grupta; meyve ve sebze… 
Dördüncü grupta; ekmek, makarna, pi-
rinç, bulgur, un, irmik, diğer tahıl unla-
rı… Beşinci grupta; tereyağı, margarin, 
ayçiçeği yağı, zeytinyağı, zeytin, yağlı 
tohum (ceviz, fındık, fıstık vb), şeker, 
reçel, marmelat, bal, pekmez, tuz, baha-
rat (kimyon, karabiber, pul biber, nane 
vb), çay, ıhlamur, salça…

Araştırmada, dört kişilik bir ailenin 
fizyolojik ihtiyaçları ile tutarlı, yeterli 
ve dengeli beslenmesini sağlamak için 

gerekli olan kalori sayısı ve bunu karşı-
layacak besinlerin cins ve miktarı temel 
alınmaktadır. Ankara’da çalışanların 
yoğun olarak alışveriş yaptıkları market 
ve semt pazarları ayda iki-üç kez dolaşı-
larak fiyatlar derlenmekte ve yapılması 
gereken asgari düzeydeki gıda harcama-
sı tutarı hesaplanmaktadır.

“Açlık Sınırı” dört kişilik bir ailenin, 
sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için 
bir ayda gıda için yapması gereken asga-
ri harcama tutarını tanımlamaktadır.

İnsan onuruna yaraşır düzeyde ya-
şam sürdürebilmek için gereken har-
cama tutarı, hiç kuşku yok ki, gıda ile 
sınırlı değildir. Gıda harcaması yanında 
giyim, konut, ulaşım ve diğer ihtiyaçlar 
için gerekli tutarın da ayrıca hesaplan-
ması gerekmektedir. “Yoksulluk sınırı” 
zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gere-
ken toplam harcama tutarını ifade et-
mektedir.

Gıda dışındaki zorunlu harcamaların 
tutarını ayrıntılı olarak ve tek tek hesap-
lamak için kullanılabilecek, “beslenme 
kalıbı” benzeri bir bilimsel ve objektif 
yöntem -maalesef- mevcut değildir. 
Bu tutarın hesaplanmasında, genellikle 
aile bütçesi yöntemi kullanılmaktadır. 
Ailelerin elde ettiği geliri ve temel ihti-
yaçları için yaptıkları harcamaları gös-
teren çalışmalardan yararlanılarak bir 
hesaplama yapılabilmektedir. Diğer bir 
ifadeyle, ailelerin toplam harcamaları 
içindeki “gıda” payı temel alınarak gıda 
dışı harcamalara ulaşılmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından, aile bütçesine yönelik anket 
çalışması yapılmaktadır. TÜİK, ülke ge-
nelinde yaptığı anket ile ailelerin elde 
ettiği geliri ve tüketim harcamalarını 
bulmaktadır. TÜİK’in 2003-2004 Ha-
nehalkı Tüketim Harcamaları Anketi’ne 
göre gıda harcamalarının toplam tü-
ketim harcamaları içindeki payı yüzde 
30,70 oranındadır.* Hesaplamalarda bu 

* TÜİK 2005 yılı için bu oranı yüzde 28,3; 2006 
yılı için yüzde 28,5; 2007 yılı için yüzde 28,4, 2008 
yılı için yüzde 26,6; 2009 yılı için yüzde 26,7; 2010 
yılı için yüzde 27,1; 2011 yılı için yüzde 26,2 olarak 
hesaplamıştır. 2012 yılı için bu oran yüzde 25,1 ve 
2013 için yüzde23,5’dir.
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      Grafik 2: Gıda ve Tüketici Endeksi

yıldan bu yana her ay düzenli olarak 
yaptığı gıda harcaması tutarındaki deği-
şim, bir bakıma TÜİK’in açıkladığı tü-
ketici fiyatlarındaki değişimin yönünü 
ortaya koyan öncü gösterge niteliğinde-
dir. Nitekim 1988-2013 yıllarını kapsa-
yan dönemdeki TÜİK tüketici fiyatları 
endeksindeki artış ile birlikte tüketici fi-
yatları içinde önemli alt harcama grubu 
olan gıda harcamalarındaki yıllık orta-
lama değişim TÜRK-İŞ gıda harcaması 
ile kıyaslandığında -neredeyse- paralel 
bir gelişme hemen dikkati çekmektedir.

Ancak, yinelemek gerekir ki, bu ça-
lışma, tüketici fiyatları endeksi olarak 
değerlendirilmemelidir.

Dar gelirli ailelerin elde ettiği gelirin 
yeterli ve dengeli beslenme için gerekli 
harcamaları bile karşılayabilecek düzey-
de olmadığı açıktır. Aileler, düşük dü-
zeydeki geliriyle beslenme ve beslenme 
dışı harcamaları karşılayabilmek için 

oran esas alınmaktadır.

TÜRK-İŞ çalışması sonucu açıkla-
nan yoksulluk sınırı tutarı, işçinin eline 
geçmesi gereken ücret düzeyi değildir. 
Bu değerlendirme eksik bir yaklaşımın 
ifadesidir. Yoksulluk sınırı tutarı, aile-
nin yapması gereken insan onurunun 
gerektirdiği harcama düzeyidir ve bir 
bakıma, haneye girmesi gereken toplam 
gelirin alt sınırını ortaya koyan önemli 
bir göstergedir. Ancak çoğu zaman, üc-
retli çalışan ailenin tek gelir kaynağı ol-
duğundan yoksulluk sınırı tutarı olması 
gereken ücret düzeyi olarak görülmek-
tedir.

TÜRK-İŞ’in bu çalışmasıyla hesap-
lanan gıda harcama tutarında, aylar ve 
yıllar itibariyle meydana gelen değişimi 
yansıtan oranları enflasyon verisi olarak 
değerlendirmek de ihtiyatlı bir yaklaşı-
mı gerektirmektedir.

Konfederasyonumuzun yirmi yedi 

çeşitli malların fiyat-
larını da dikkate alarak 
tüketim malları arasında 
tercihte bulunmak zorunda kalmakta-
dır. Çoğu zaman fiyatı yüksek olan gıda 
maddeleri yerine fiyatı düşük olan gıda 
maddelerini seçmektedir.

Bu durumda olan aileler, büyük bir 
olasılıkla beslenme dışı harcamalarının 
(kira, ulaşım, yakıt, elektrik ve benzerle-
ri) bir kısmını da beslenme harcamala-
rından kısarak elde edebilmektedir. So-
nuçta, gelir düzeyinin düşük ve yetersiz 
olması, dar gelirli kişi ve ailelerin sağlık-
sız ve dengesiz beslenme yapmasına yol 
açmaktadır.

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan aç-
lık ve yoksulluk sınırı tutarları ile elde 
edilen gelir arasındaki fark, çalışanların 
içinde bulunduğu geçim sıkıntısının 
boyutlarını ortaya koyan önemli bir 
gösterge olmaktadır.

      Grafik 1: TÜRK-İŞ ve TÜİK Gıda Endeksi
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Bütçe Yılın İlk İki 
Ayında 3.6 Milyar TL Fazla Verdi 

Bütçe 2014 yılı Şubat ayında 1.7 milyar TL, Ocak-Şubat döneminde 3.6 milyar TL fazla verdi. 
Şubat’ta 5 milyar TL düzeyinde faiz dışı fazla gerçekleşirken, yılın ilk iki ayında 11.9 milyar TL 

faiz dışı fazla verildi.

ütçe 2014 yılı Şubat ayında 1.7 
milyar TL fazla verdi. Şubat’ta 
5 milyar TL düzeyinde faiz dışı 

fazla gerçekleşti. Yılın ilk iki ayında 3.6 
milyar TL bütçe fazlası, 11.9 milyar TL 
faiz dışı fazla verildi. 

Maliye Bakanlığı, 2014 yılı Şubat ayı 
Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’nu açık-
ladı. Buna göre 2013 yılı Şubat ayında 1 
milyar 447 milyon TL açık veren bütçe, 

2014 yılı Şubat’ta 1 milyar 668 milyon 
TL fazla verdi. 2013 yılı Şubat ayında 3 
milyar 549 milyon TL faiz dışı fazla veri-
lirken, 2014 yılı Şubat ayında yüzde 40.7 
oranında artışla 4 milyar 994 milyon TL 
faiz dışı fazla gerçekleşti. 

-Bütçe Giderleri Yüzde 3.5 Azalışla 
32.8 Milyar TL- 

Şubat’ta bütçe giderleri geçen yılın 

aynı ayına göre yüzde 3.5 oranında aza-
larak 32 milyar 756 milyon TL düzeyin-
de gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri 
Şubat’ta yüzde 1.7 oranında artarak 29 
milyar 430 milyon TL oldu. 2014 yılı Şu-
bat ayında faiz giderleri geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 33.4 oranında azalarak 
3 milyar 326 milyon TL oldu. 

-Personel Giderleri 8.9 Milyar TL-

 Bütçe giderlerinin ekonomik sınıf-
landırılmasına göre Şubat’ta personel 
giderleri, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 16.5 oranında artarak 8 milyar 
942 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 
2014 yılı Şubat ayında personel gider-
leri için bütçede öngörülen 109 milyar 
969 milyon TL ödeneğin yüzde 8.1’i 
kullanıldı. 2014 yılı Şubat ayında sosyal 
güvenlik kurumlarına devlet primi gi-
derleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
19.5 oranında artarak 1 milyar 532 mil-
yon TL oldu ve bütçede öngörülen 18 
milyar 875 milyon TL ödeneğin yüzde 
8.1’i bu ayda kullanıldı. 

-Tarımsal Destekleme Ödemeleri          
1 Milyar 957 Milyon TL- 

2014 yılı Şubat ayında mal ve hizmet 
alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 9.3 oranında artarak 2 milyar 259 
milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçe-
de öngörülen 37 milyar 590 milyon TL 
ödeneğin yüzde 6’sı bu ayda kullanıldı. 
2014 yılı Şubat ayında cari transferler 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 
oranında azalarak 14 milyar 132 milyon 
TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede ön-
görülen 163 milyar 554 milyon TL öde-
neğin yüzde 8.6’sı bu ayda kullanıldı. 
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2014 yılı Şubat ayında sağlık, emeklilik 
ve sosyal yardım giderleri için 6 milyar 
376 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal 
güvenlik primi işveren hissesinin 5 pu-
anlık kısmının Hazine tarafından öden-
mesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 
250 milyon TL oldu. 

2014 yılı Şubat ayında cari trans-
ferler içinde yer alan tarımsal destekle-
me ödemeleri 1 milyar 957 milyon TL, 
mahalli idare payları ise 3 milyar 354 
milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı 
Şubat ayında 845 milyon TL sermaye 
gideri, 390 milyon TL sermaye transfe-
ri yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 1 
milyar 330 milyon TL olarak gerçekleş-
ti. Faiz giderleri 2014 yılı Şubat ayında 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 
oranında azalarak 3 milyar 326 milyon 
TL oldu. 

-Bütçe Gelirleri Yüzde 5.9 Artışla     
34.4 Milyar TL-

 2014 yılı Şubat ayında bütçe gelirle-
ri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.9 
oranında artarak 34 milyar 424 milyon 
TL düzeyinde gerçekleşti. Vergi gelirle-
ri ise yüzde 7 oranında artarak 29 mil-
yar 523 milyon TL oldu. 2014 yılı Şubat 
ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelir-
leri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 
oranında azalarak 3 milyar 203 milyon 
TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Şubat 
ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 
843 milyon TL, düzenleyici ve denetle-
yici kurumların gelirleri ise 856 milyon 
TL oldu. 

-Katma Değer Vergisi Tahsilatı Yüzde 
24.9 Arttı-

 Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Şu-
bat ayı gerçekleşmelerine bakıldığın-
da geçen yılın aynı ayına göre; dahilde 
alınan katma değer vergisi yüzde 24.9, 
banka ve sigorta muameleleri vergisi 
yüzde 24.7, gelir vergisi yüzde 20.5, özel 
tüketim vergisi yüzde 15.5, harçlar yüz-
de 9.8, damga vergisi yüzde 9 ve diğer 
vergiler tahsilatı yüzde 11.5 oranında 
artarken, kurumlar vergisi yüzde 9.1 ve 
ithalde alınan katma değer vergisi binde 
8 oranında azaldı. 

-Ocak-Şubat Döneminde Bütçe          
3.6 Milyar TL Fazla Verdi- 

2013 yılının ilk iki ayında 4 milyar 
492 milyon TL fazla veren bütçe, 2014 
yılı Ocak-Şubat döneminde 3 milyar 575 
milyon TL fazla verdi. 2013 yılı Ocak-
Şubat döneminde 14 milyar 711 milyon 
TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2014 yılı 
Ocak-Şubat döneminde 11 milyar 916 
milyon TL faiz dışı fazla verildi.

-Bütçe Giderleri Yüzde 6 Arttı- 

Bütçe giderleri 2014 yılının ilk iki 
ayında geçen yılın aynı dönemine oran-
la yüzde 6 oranında artarak 68 milyar 
757 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 
yılının ilk iki ayında faiz hariç bütçe gi-
derleri yüzde 10.5 oranında artarak 60 
milyar 416 milyon TL oldu. Diğer ta-
raftan 2014 yılı Ocak-Şubat döneminde 
faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 18.4 oranında azalarak 8 mil-
yar 341 milyon TL olarak gerçekleşti. 

2014 yılı Ocak-Şubat döneminde 
personel giderleri, 2014 yılı Ocak-Şubat 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 16.7 oranında artarak 20 
milyar 486 milyon TL oldu. 2014 yılı 
Ocak-Şubat döneminde sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet primi giderleri ise 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
18,6 oranında artarak 3 milyar 532 mil-
yon TL düzeyinde gerçekleşti. 2014 yılı 
Ocak-Şubat döneminde mal ve hizmet 
alım giderleri geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 13.3 oranında artarak 3 
milyar 606 milyon TL’ye ulaştı. 2014 yılı 
Ocak-Şubat döneminde cari transferler 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
5.3 oranında artarak 27 milyar 400 mil-
yon TL oldu. 2014 yılı Ocak-Şubat döne-
minde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım 
giderleri için geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2.4 oranında artışla 14 mil-
yar 222 milyon TL transfer yapıldı. Aynı 
dönemde sosyal güvenlik primi işveren 
hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine 
tarafından ödenmesi amacıyla yapılan 
transfer tutarı ise 1 milyar 332 milyon 
TL oldu. 2014 yılı Ocak-Şubat döne-
minde cari transferler içinde yer alan 
tarımsal destekleme ödemeleri 2 milyar 

364 milyon TL olarak 
gerçekleşti. Mahalli 
idare payları ise 2014 yılı 
Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 16.3 oranında ar-
tarak 6 milyar 53 milyon TL oldu. 2014 
yılı Ocak-Şubat döneminde 2 milyar 
852 milyon TL sermaye gideri, 507 mil-
yon TL sermaye transferi yapıldı. Borç 
verme giderleri 2014 yılı Ocak-Şubat 
döneminde 2 milyar 32 milyon TL ola-
rak gerçekleşti. Faiz giderleri 2014 yılı 
Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 18.4 oranında 
azalarak 8 milyar 341 milyon TL oldu. 

-Ocak-Şubat Döneminde Bütçe 
Gelirleri Yüzde 4.3 Arttı- 

2014 yılı Ocak-Şubat döneminde 
bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 4.3 oranında artarak 72 
milyar 332 milyon TL oldu. Bu dönem-
de vergi gelirleri ise yüzde 11.1 oranında 
artarak 62 milyar 230 milyon TL düze-
yinde gerçekleşti. 2014 yılı Ocak-Şubat 
döneminde genel bütçe vergi dışı diğer 
gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 33.3 oranında azalarak 7 milyar 
380 milyon TL’ye indi. 2014 yılı Ocak-
Şubat döneminde özel bütçeli idarelerin 
öz gelirleri 1 milyar 483 milyon TL, dü-
zenleyici ve denetleyici kurumların ge-
lirleri ise 1 milyar 240 milyon TL oldu. 

-Gelir Vergisi Tahsilatı Yüzde 21 Arttı- 

Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı 
Ocak-Şubat dönemi gerçekleşmelerine 
bakıldığında geçen yılın aynı dönemi-
ne göre; gelir vergisi yüzde 21, banka ve 
sigorta muameleleri vergisi yüzde 20.8, 
dahilde alınan katma değer vergisi yüz-
de 19, damga vergisi yüzde 16.5, ithalde 
alınan katma değer vergisi yüzde 14.8, 
harçlar yüzde 11,3, özel tüketim vergi-
si yüzde 6.3 ve diğer vergiler tahsilatı 
yüzde 11.3 oranında artarken kurum-
lar vergisi yüzde 8.8 oranında azaldı. 
Diğer taraftan 28 Şubat 2014 tarihi iti-
barıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında 
tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, 
teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay 
ve ceza gelirleri toplam tutarı 25 milyar 
456 milyon TL oldu.
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Mutlu İnsan Sayısı Azaldı
Mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2013 yılında geriledi. 2012 yılında mutlu olduğunu 

beyan eden bireylerin oranı yüzde 61 iken, 2013 yılında yüzde 59’a geriledi. Kadınlarda 
mutluluk oranı bir yılda 0.9 puan gerilemeyle yüzde 61.9 düzeyine inerken, erkeklerde 2.9 puan 

gerilemeyle yüzde 56.1 oldu.

utlu olduğunu beyan eden-
lerin oranı 2013 yılında ge-
riledi. 2012 yılında mutlu 

olduğunu beyan eden bireylerin oranı 
yüzde 61 iken, 2013 yılında yüzde 59’a 
geriledi. Kadınlarda mutluluk oranı bir 
yılda 0.9 puan gerilemeyle yüzde 61.9 
düzeyine inerken, erkeklerde 2.9 puan 
gerilemeyle yüzde 56.1 oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2013 Yaşam Memnuniyeti Araştırması 
sonuçlarını açıkladı. Mutlu olduğunu 
beyan eden bireylerin oranı 2012 yılın-

da yüzde 61 iken 2013 yılında yüzde 59’a 
geriledi. Mutsuz olduğunu beyan eden 
bireylerin oranı ise 2012 yılında yüzde 
10.2 iken 2013 yılında yüzde 10.8 oldu. 

Kadınlarda mutluluk oranı, 2012 yı-
lında yüzde 62.8 iken 2013 yılında yüzde 
61.9, erkeklerde ise 2012 yılında yüzde 
59 iken 2013 yılında yüzde 56.1 oldu. 

2013 yılında mutsuz olan kadınların 
oranı yüzde 9.1’den yüzde 9.6’ya yükse-
lirken, erkeklerde yüzde 11.3’ten yüzde 
11.9’a yükseldi. 

-Gençler Daha Mutlu-

Yaş gruplarına göre mutluluk dü-
zeyine bakıldığında, mutluluk oranı en 
yüksek yüzde 65.1 ile 18-24 yaş grubun-
da, en düşük mutluluk oranı ise yüzde 
54.5 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti. 
2013 yılında 25-34 yaş grubunda mut-
luluk oranı yüzde 60.3, 35-44 yaş gru-
bunda yüzde 55.1, 45-54 yaş grubunda 
yüzde 54.5, 65 yaş üstünde yüzde 63.4 
oldu. 

-Evliler Daha Mutlu-

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre 
daha mutlu olduğu görüldü. Evli birey-
lerin 2013 yılında yüzde 61.3’ü mutlu 
iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 
53.6 olarak gerçekleşti. 2012 yılında bu 
oran evlilerde yüzde 63.9, bekarlarda 
yüzde 52.9 düzeyinde gerçekleşmişti. 

-Bireyleri En Çok Aileleri Mutlu Etti-

 Kendilerini en çok ailelerinin mutlu 
ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 73 
olurken, bunu sırasıyla; yüzde 12.9 ile 
çocuklar, yüzde 5.2 ile eş, yüzde 2.9 ile 
anne ve baba, yüzde 2.5 ile kendisi, yüz-
de 1.7 ile torunlar ve yüzde 1.9 ile diğer 
nedenler takip etti. 

-Mutluluk Kaynağı Olan Değerlerde 
Sağlık İlk Sırayı Aldı-

 Kendilerini en çok sağlıklı olma-
nın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı 
yüzde 68 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 
15.2 ile sevgi, yüzde 8.6 ile başarı, yüzde 
4.1 ile para, yüzde 2.3 ile iş ve yüzde 1.8 
ile diğer nedenler takip etti. 

-Eğitimli İnsanlar Daha Mutlu-

 Yükseköğretim mezunu olanlarda 
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mutluluk oranı yüzde 62.5 
iken, bunu sırasıyla; yüzde 
59.8 ile ilkokul, ilköğretim 
veya orta okul, yüzde 58.4 
ile lise ve dengi okul, yüzde 
57.3 ile bir okul bitirme-
yenler takip etti. 

-Kamu Hizmetlerinden 
Memnuniyet Arttı-

 Bireylerin kamu 
hizmetlerinden genel 
memnuniyet düzey-
lerine bakıldığında, 
2013 yılında en yük-
sek memnuniyet 
oranı yüzde 79.4 ile 
asayiş hizmetlerinde 
gerçekleşti. Bunu sı-
rasıyla; yüzde 76.4 
ile ulaştırma yüz-
de 74.7 ile sağlık, 
yüzde 69.7 ile eği-
tim, yüzde 69.6 ile 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve yüz-
de 52.8 ile adli 
hizmet lerden 
m e m nu n i y e t 
takip etti. 

-Bireylerin 
Yüzde 77’si 

Kendi Gelecek-
lerinden 
Umutlu- 

Kendi gelecek-
lerinden umutlu ol-
duğunu beyan eden 
bireylerin oranı, 
2012 yılında yüzde 
76.6 iken 2013 yılında 
yüzde 77 oldu. Kendi 
geleceklerinden umut-
lu olan kadınların ora-
nı, 2012 yılında yüzde 
76.9 iken 2013 yılında 
yüzde 77.5, erkeklerin 
oranı ise 2012 yılında 
yüzde 76.3 iken 2013 
yılında yüzde 76.5 
oldu.
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Kredi Hacmi Arttı, Taksitli Kredi 
Kartı Harcamaları Geriledi 

Taksitli kredi kartı harcamaları taksit sınırlamasının getirildiği 1 Şubat’a göre yüzde 8.1 
oranında geriledi. 

ankacılık sektörü kredi hacmi 
1 trilyon 96 milyar TL düze-
yinde gerçekleşti. Kredi hacmi 

28 Şubat 2014 itibarıyla bir önceki haf-
taya göre 12 milyar 71 milyon TL artış 
gösterirken, geçen yılın aynı dönemine 
oranla 268 milyar 86 milyon TL arttı.-
Bireysel kredi kartı harcamaları 80 mil-
yar 984 milyon TL düzeyinde gerçek-
leşti. Kredi kartı harcamaları bir önceki 

haftaya 46 milyon TL, 2013 yılı sonuna 
göre yüzde 1.4 milyar TL azalış göster-
di. Taksitli kredi kartı harcamaları taksit 
sınırlamasının getirildiği 1 Şubat’a göre 
yüzde 8.1 oranında geriledi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetle-
me Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı ge-
çici verilere göre; bankacılık sektöründe 
krediler toplamı (mali kesime verilenler 
dahil) 28 Şubat 2014 itibarıyla 21 Şubat 

haftasına göre yüzde 1.1 oranında, 12 
milyar 71 milyon TL tutarında artışla 
1 trilyon 83 milyar 863 milyon TL’den 
1 trilyon 95 milyar 934 milyon TL’ye 
yükseldi. Krediler 2013 yılı sonuna göre 
yüzde 2.9 oranında, 31 milyar 223 mil-
yon TL tutarında, 2013 yılının aynı dö-
nemine göre ise yüzde 32.4 oranında, 
268 milyar 86 milyon TL tutarında artış 
gösterdi. 
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28 Şubat 2014 itibarıyla mali kesim 
hariç krediler toplamı bir önceki hafta-
ya oranla yüzde 1.1 oranında artışla 990 
milyar 124 milyon TL’den 1 trilyon 13 
milyar TL’ye yükseldi. Mali kesim hariç 
krediler 2013 yılı sonuna kıyasla 32 mil-
yar 487 milyon TL, 2013 yılının aynı dö-
nemine kıyasla 246 milyar 790 milyon 
TL artış yaşandı. 

-Tüketici Kredileri 250.9 Milyar TL-

 28 Şubat 2014 itibarıyla mali kesim 
hariç, katılım bankalarının dahil edil-
diği tüketici kredileri bir önceki hafta-
ya göre; yüzde 0.1 oranında artışla 250 
milyar 899 milyon TL’ye yükseldi. Tü-
ketici kredileri 2013 yılı sonuna göre 
yüzde 1.2 oranında, geçen yılın aynı 
dönemine oranla yüzde 24.6 oranında 
artış gösterdi. 

-Konut Kredileri 112 Milyar TL-

 Tüketici kredilerinin dağılımı in-
celendiğinde konut kredileri 28 Şubat 
2014 itibarıyla 111 milyar 989 milyon 
TL düzeyinde gerçekleşti. Konut kre-
dileri bir önceki haftaya göre; yüzde 0.1 
oranında artarken, 2013 yılının sonuna 
oranla yüzde 1.6 oranında, geçen yılın 
aynı dönemine oranla yüzde 24.7 ora-
nında artış gösterdi. 

-Taşıt Kredileri Geriledi- 

Taşıt kredileri 28 Şubat itibarıyla 21 
Şubat’a göre 68 milyon TL azalışla 8 mil-
yar 213 milyon TL düzeyinde gerçekleş-
ti. 28 Şubat itibarıyla taşıt kredileri 2013 
yılı sonuna göre yüzde 4 oranında aza-
lırken, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 4 oranında artış yaşandı. 

-İhtiyaç Kredileri 87.1 Milyar TL–

 28 Şubat 2014 itibarıyla bankacı-
lık sektörünün verdiği ihtiyaç kredileri 
bir önceki haftaya göre; 40 milyon TL 
azalarak 87 milyar 121 milyon TL oldu. 
İhtiyaç kredileri 2013 yılı sonuna oran-
la yüzde 0.6, geçen yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 23.2 oranında arttı. Anılan 
bir haftalık dönemde diğer tüketici kre-
dileri ise yüzde 0.7 oranında artışla 43 

milyar 577 milyon TL’ye yükseldi. 

-Taksitli Kredi Kartı Harcamaları 
Gerilemeyi Sürdürdü-

Bireysel kredi kartı harcamaları 28 
Şubat 2014 itibarıyla bir önceki haftaya 
göre; yüzde 0.1 oranında azalışla 80 mil-
yar 984 milyon TL düzeyinde gerçekleş-
ti. Bireysel kredi kartı harcamaları 2013 
yılı sonuna göre yüzde 1.7 oranında 
gerilerken, 2013 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 11.8 oranında artış gösterdi. 

Bireysel kredi kartı harcamalarının 
43 milyar 984 milyon TL’sini taksitli 
harcamalar, 37 milyar TL’sini taksitsiz 
harcamalar oluşturdu. 28 Şubat itiba-
rıyla taksitli harcamalar bir önceki haf-
taya göre yüzde 2.9 oranında, 2013 yılı 
sonuna göre yüzde 6.7 oranında aza-
lırken, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 11.8 oranında artış gösterdi. Kre-

di kartına taksit sınır-
lamasının getirildiği 
1 Şubat 2014’e göre ise 
taksitli kredi kartı harcamaları 3 milyar 
888 milyon TL tutarında, yüzde 8.1 ora-
nında geriledi. 

Taksitsiz kredi kartı harcamaları bir 
önceki haftaya göre yüzde 3.6 oranında 
artarken, 2013 yılı sonuna göre yüzde 
4.9 oranında, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre ise yüzde 12.6 oranında artış 
gösterdi. 

Mali kesim hariç kurumsal kredi 
kartı harcamaları 28 Şubat 2014 iti-
barıyla 10 milyar 788 milyon TL oldu. 
Kurumsal kredi kartı harcamaları bir 
önceki haftaya göre yüzde 0.6 oranında 
azalırken, 2013 yılı sonuna göre yüzde 
0.2 oranında gerileme gösterdi. Geçen 
yılın aynı dönemine göre ise yüzde 60.6 
oranında artış yaşandı.
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Enflasyon 6 Ayın Zirvesinde
TÜFE aylık %0,43, Yİ-ÜFE aylık %1,38 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 7,89 ile altı ayın zirvesine 

ulaştı. 

1.14, sağlıkta yüzde 0.76 artış yaşandı. 

-Aylık Düşüş Gösteren Tek Grup 
Giyim ve Ayakkabı Oldu- 

Ana harcama grupları itibariyle 
2014 yılı Şubat ayında endekste yer alan 
gruplardan sadece giyim ve ayakkabı 
grubunda yüzde 5.06 oranında düşüş 
gerçekleşti. 

-Yıllık En Yüksek Artış Ulaştırma 
Grubunda Gerçekleşti-

 Yıllık en yüksek artış yüzde 12.68 ile 
ulaştırma grubunda yaşandı. TÜFE’de, 
geçen yılın aynı ayına göre lokanta ve 
oteller yüzde 11.72, gıda ve alkolsüz içe-
cekler yüzde 10.05, eğitim yüzde 9.87, 
eğlence ve kültür yüzde 7.60 oranları ile 
artışın yüksek olduğu diğer ana harca-
ma gruplarını oluşturdu. 

-274 Maddenin Ortalama Fiyatında 
Artış Yaşandı-

 Şubat 2014’te endekste kapsanan 
432 maddeden; 43 maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim yaşanmadı. Şubat’ta 
274 maddenin ortalama fiyatlarında ar-
tış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında 
ise düşüş gerçekleşti. 

-Özel Kapsamlı TÜFE-

 Çekirdek enflasyon olarak da ifade 
edilen özel kapsamlı TÜFE göstergele-
rine bakıldığında 2014 yılı Şubat ayında 
bir önceki aya göre mevsimlik ürünler 
hariç özel kapsamlı TÜFE’de yüzde 1.17 
oranında artış yaşandı. İşlenmemiş gıda 
ürünleri hariç enflasyon yüzde 0.69 ora-
nında artış gerçekleşirken enerji hariç 
enflasyonda yüzde 0.50 oranında artış 
görüldü. İşlenmemiş gıda ve enerji ha-
riç göstergelerde yüzde 0.82 oranında 
artış yaşanırken, enerji, alkol ve tütün 

üketici Fiyatları Endeksi 
(TÜFE) 2014 yılı Şubat ayında 
aylık bazda yüzde 0.43, Üretici 

Fiyatları Endeksi yerine yayımlanmaya 
başlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 
(Yİ-ÜFE) aylık bazda yüzde 1.38 ora-
nında artış gösterdi. Şubat ayında yıllık 
TÜFE artışı bir önceki aya göre 0.14 
puan yükselişle yüzde 7.89, yıllık Yİ-
ÜFE artışı 1.68 puan yükselişle 12.40 
oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2014 yılı 
Şubat ayı TÜFE ile Yİ-ÜFE sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre TÜFE’de 2014 yılı 
Şubat ayında bir önceki aya göre yüz-
de 0.43, geçen yılın Aralık ayına göre 

yüzde 2.41, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 7.89 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 7.60 artış gerçekleşti. Aylık 
TÜFE, piyasa beklentilerine paralel ger-
çekleşti. Yıllık TÜFE, Şubat’ta bir önceki 
aya göre 0.14 puan artış gösterdi. 

-TÜFE’de Aylık En Yüksek Artış 
Ulaştırma Grubunda Gerçekleşti-

 2014 yılı Şubat ayında aylık en yük-
sek artış yüzde 2.29 ile ulaştırma gru-
bunda gerçekleşti. Ana harcama grup-
ları itibarıyla 2014 yılı Şubat ayında 
endekste yer alan gruplardan lokanta ve 
otellerde yüzde 1.42, ev eşyasında yüzde 
1.33, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 
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hariç göstergelerde yüzde 0.53 oranın-
da arttı. Bu son grup ile birlikte fiyatın 
yönlendirilen ve dolaylı vergiler hariç 
tutulduğunda Şubat’ta yüzde 0.51 ora-
nında artış olurken, bunlara işlenmemiş 
gıda eklendiğinde 0.91 oranında artış 
yaşandı. 

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içki, 
tütün ve altın hariç grupta bir önceki 
aya yüzde 0.87 oranında, enerji, gıda, 
alkol, tütün ve altın hariç göstergelerde 
ise yüzde 0.70 oranında artış görüldü. 
İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içki, 
tütün ve altın hariç grupta yıllık artış 
Şubat ayında yüzde 8.63 olurken, ener-
ji, gıda, alkol, tütün ve altın hariç gös-
tergelerde yıllık artış yüzde 8.43 olarak 
gerçekleşti. 

-Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Aylık 
Yüzde 1.38 Arttı- 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-
ÜFE), 2014 yılı Şubat ayında bir önceki 

aya göre yüzde 1.38, geçen yılın Aralık 
ayına göre yüzde 4.75, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 12.40 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 6.11 artış gös-
terdi. Yıllık Yİ-ÜFE bir önceki aya göre 
1.68 puan artış gösterdi. 

Sanayinin dört sektörünün bir önce-
ki aya göre değişimleri incelendiğinde 
madencilik ve taşocakçılığı sektöründe 
yüzde 1.29 artış görüldü. Şubat’ta ima-
lat sanayi sektöründe yüzde 1.86 artış, 
elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2.97 
gerileme ve su sektöründe yüzde 1.66 
artış olarak gerçekleşti. 

-En Yüksek Aylık Artış Diğer Mamul 
Eşyalar Sektöründe Gerçekleşti-

 Bir önceki aya göre endekslerin en 
fazla artış gösterdiği alt sektörler; yüzde 
3.72 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 3.08 
ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 
2.93 oranı ile motorlu kara taşıtları alt 
sektörleri oldu. Buna karşılık elektrik, 
gaz üretim ve dağıtımı yüzde 2.97 ve 

tütün ürünleri yüzde 
0.64 oranları ile bir ay 
önceye göre endekslerin 
en fazla gerilediği alt sektörler olarak 
dikkat çekti. 

-Ana Sanayi Gruplarında En Çok 
Artış Aylık Bazda Dayanıksız 
Tüketim Malında Gerçekleşti-

 Ana sanayi grupları sınıflamasına 
göre 2014 yılı Şubat ayında en yüksek 
aylık artış yüzde 2.17 oranı ile dayanık-
sız tüketim mallarında yaşandı. Aylık 
bazda ara malı fiyatları yüzde 1.37, da-
yanıklı tüketim malları fiyatları yüzde 
1.99, sermaye malı fiyatları yüzde 2.10 
artarken, enerji fiyatları yüzde 0.77 ora-
nında geriledi. 

Yıllık bazda ara malı fiyatları yüzde 
13.40, dayanıklı tüketim malları yüzde 
8.56, dayanıksız tüketim malları yüzde 
11.95, enerji yüzde 8.66, sermaye malı 
fiyatları yüzde 15.98 oranında artış gös-
terdi.
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Taksit Yaptıramayanlar Kredi 
Mağduru Oluyor 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 1 Şubat itibariyle kredi kartına 
taksit sınırlaması getirmesi tüketicinin belini büktü. Gıdadan, telekomünikasyona kadar tüm 

alışverişlerini kredi kartına taksitle yapan tüketici, yeni uygulamayla beraber banka kredilerine 
yöneliyor bu sefer de karşısına dosya masrafı, sigorta bedeli ve hesap işletim ücreti çıkıyor. 

redi kartı taksitlerine getirilen 
sınırlamadan sonra mağdur 
olan yine tüketici oldu. Kar-

ta taksit imkanı bulamayan tüketiciler, 
bankaların düzenlediği çeşitli kredi-
lerden yararlanıyor ancak bu sefer de 
dosya masrafı, sigorta bedeli, hesap iş-
letim ücretleriyle karşı karşıya kalıyor. 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
(TCMB) Haftalık Para ve Banka istatis-
tiklerine göre yeni taksit uygulamasının 
ardından üç haftada taksitli kredi kar-

tı harcama tutarı 2 milyar 711 milyon 
lira azaldı. Geçen yılın aynı dönemine 
oranla ise tüketici kredileri 1,14 oranın-
da arttı. 

-Kredi Kartı Harcamaları 2 Milyar 711 
Milyon Lira Azaldı- 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban-
kası (TCMB) Haftalık Para ve Banka 
istatistiklerine göre, kredi kartına taksit 
sınırlaması getirilmesinin uygulamaya 

başladığı 1 Şubat’tan itibaren üç haftalık 
süreçte taksitli kredi kartı harcamaları 
2 milyar 711 milyon lira azaldı. Sınırla-
malardan dolayı kart kullanamayan tü-
keticiler ise tüketici kredilerine yöneldi. 

-Tüketici Kredileri Yıl Sonuna Göre 
1,14 Arttı-

Kredi kartı kullanımındaki sınır-
lamadan dolayı alım güçlüğü çeken 
tüketiciler için bankalar çeşitli kredi 
kampanyaları düzenledi. Geçen yılın 
aynı dönemine oranla mevduat banka-
larındaki tüketici kredileri yüzde 24,58 
ve 2013 yıl sonuna göre yüzde 1,14 ora-
nında arttı. 

-Tüketici Yine Mağdur Oldu-

Şikayetvar’ın haberine göre, zin-
cir mağazalar gıda alışverişinde kredi 
kartına taksit yapmasalar da bankalar; 
müşterilerine 6 veya 8 taksit hatta 12 
taksit imkanı bile sunuyorlardı. Tüke-
ticiler, son dönemlerde bir paket şeke-
ri bile kredi kartına taksitle alıyordu. 
Akaryakıttan kuyuma, telekomünikas-
yondan mobilyaya kadar her sektörde 
karta taksitle alışveriş yapan tüketiciler 
sınırlamayla beraber banka kredilerine 
yöneliyor. Farklı yöntemler geliştiren 
birçok banka “tüketicisi kredisi yük-
lenmiş banka kartı” önermeye başladı. 
Bazı bankalar kredilerde dosya masrafı 
almasa da bazı bankalar, kredi faizi, he-
sap işletim ücreti, dosya masrafı adı al-
tında birçok ücret talep ediyor. Eskiden 
sadece kredi kartına aylık taksit mikta-
rını ödeyen tüketicinin, krediyle birlikte 
ödeyeceği ücretler de artış gösteriyor.
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Üreticiler, Piyasada Bulunan 
Güvensiz Ürünlerini Gönüllü Olarak Geri 

Çağıracak 
Üreticiler, kullanıcılarda olan ve piyasada bulunan teknik düzenlemesine uygun olmayan ya da 
güvensiz olan ürünlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın müdahalesine gerek kalmadan 

gönüllü olarak geri çağırabilecek ve düzeltici faaliyette bulunabilecek.

ilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı İl Müdürlüklerinin gö-
revleri arasına ürün güvenliği 

ve piyasa gözetimi ve denetimi konu-
larında bilgi verebilecek veya ilgililerin 
şikayetlerini ulaştırabilecekleri danışma 
masaları oluşturmak da eklendi. 

Üreticiler, kullanıcılarda olan ve 
piyasada bulunan teknik düzenlemesi-
ne uygun olmayan ya da güvensiz olan 
ürünlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı müdahalesine gerek kalma-
dan gönüllü olarak geri çağırabilecek 
ve düzeltici faaliyette bulunabilecek. 
Gönüllü geri çağırma faaliyetinde bulu-
nacak üretici bu faaliyete dair tüm bilgi 
ve belgeler ile birlikte faaliyeti tamamla-
mak için ihtiyaç duyduğu süreyi de be-
lirterek il müdürlüğüne başvuracak. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik yürürlüğe girdi.  Yönet-
melik; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı sorumluluk alanında bulunan 
sanayi ürünlerinin piyasa gözetimi ve 
denetimine ilişkin usul ve esasları, uy-
gunsuzluk halinde alınacak önlemleri 
ve uygulanacak yaptırımları, denetim 
personelinin eğitimi, sınavı, görev, yetki 
ve yükümlülükleri ile üretici ve dağıtı-
cıların yükümlülüklerini kapsıyor. Yö-
netmelik ile çapraz denetim tanımında 
değişikliğe gidildi. Buna göre çapraz 
denetim, herhangi bir ilde yapılacak 
denetimin, Bakanlık merkez teşkilatı ya 

da başka bir il müdürlüğü personelince 
veya denetimin yapıldığı ilin personeli 
ile birlikte yapılmasını ifade ediyor. 

-Genel Esaslarda Değişiklik-

 Yönetmelik ile piyasa gözetimi ve 
denetimine ilişkin genel esasların belir-
lendiği 5. Maddede değişikliğe gidildi. 
Buna göre denetim, ürünlerin bedelli 
veya bedelsiz olarak piyasaya arz edil-
diği, satıldığı ve dağıtıldığı her yerde, 

depo, işyeri, nakil araçları ve gerekti-
ğinde üretim tesislerinde veya üretim 
ve hizmet aracı olarak kullanıldığı yer 
ve tesislerde, işlendikleri, ambalajlan-
dıkları, montaj veya dolum yapıldıkları 
yerlerde yapılacak. 

-Teknik Düzenlemeye Uygunsuzluk-

 “Bakanlık merkez teşkilatı veya il 
müdürlüğü tarafından ilgili teknik dü-
zenlemeye uygun olmadığı tespit edilen 
ürünler için insan sağlığına, can ve mal 
güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına ve 
sağlığına ve çevreye bir tehdit oluşturma-
ması koşuluyla, düzeltilebilir uygunsuz-
lukların giderilmesi amacıyla, düzeltici 
faaliyet planını 15 gün içinde sunması 
için üreticiye bildirim yapılacak. Bu 
süre içinde düzeltici faaliyet planını 
sunmayan üretici, düzeltme faaliyetinde 
bulunmayacağını kabul etmiş sayılacak. 
Üretici tarafından sunulan düzeltici fa-
aliyet planı, gerektiğinde değişiklik ya-
pılarak, Bakanlık merkez teşkilatı veya 
il müdürlüğü tarafından onaylanacak ve 
üreticiye tebliğ edildiği tarihten itibaren 
geçerli olmak üzere uygunsuzluğun ni-
teliği, ürünün özelliği ve piyasa yaygın-
lığı durumu değerlendirilerek altı ayı 
geçmemek üzere düzeltme süresi veri-
lecek. Denetim sonucunda uygunsuz-
luğunun giderilmesi için süre verilmiş 
olan bir ürüne aynı uygunsuzluk için 
tekrar süre verilmeyecek. Ancak verilen 
süre sonunda uygunsuzluğun üreticinin 
kusuruna dayanmayan sebeplerle gi-
derilemediğinin tespiti halinde altı ayı 
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geçmemek üzere ek 
süre verilebilecek. Tek-

nik düzenlemeye uygun-
suzluk nedeniyle verilen sürelerin takibi 
ile düzeltme faaliyetinin yerine getirilip 
getirilmediğinin kontrolü il müdürlüğü 
tarafından yapılacak. 

-Güvensizlik-

 Teknik düzenlemesine uygun ol-
mayan ve güvensizlik şüphesine yol 
açan ürünler ile ilgili teknik düzenle-
meye uygunluğu belgelenmiş olmakla 
birlikte duyusal inceleme sonucunda 
güvensizlik şüphesi uyandıran ürünler 
için tutanağın ilgili bölümü doldurulur 
ve test veya muayeneye başvurulacak. 
İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu 
belgelenmiş olsa dahi güvensizlik belir-
tisi taşıyan ürünler için tutanağın ilgili 
bölümü doldurulacak ve Yönetmeliğin 
“güvensizlik” ile ilgili düzenlemeler üze-
re 10. maddesi hükümleri uygulanacak. 
Belirtilen işlemle sonucunda duyusal 
inceleme veya test ve muayene yoluyla 
güvenli olmadığı tespit edilen ürünler 
için, ürünün piyasaya arzının yasak-
lanması, piyasada bulunan ürünlerin 
toplatılması, gerektiğinde ürünün hiz-
met dışı bırakılması, ürünün üretici ta-
rafından güvenli hale getirilemediği ya 
da güvenli hale getirilmesinin mümkün 
olmadığı durumlarda bertaraf edilmesi 
kararlarından uygun olanlar orantılılık 
ilkesi gözetilerek verilecek. 

-Tebligatla Bilgilendirme- 

Önlem kararları alınmadan önce 
üretici veya dağıtıcı durum hakkında 
görüşlerini almak üzere tebligatla bilgi-
lendirilecek. Üretici veya dağıtıcı tebli-
gatın kendisine ulaşmasından itibaren 
on gün içerisinde savunma hakkını kul-
lanacak ve ilgili Genel Müdürlüğe yazılı 
olarak cevap verecek. 

-Acil Durumda Sürenin Dolması 
Beklenmeyecek-

İnsan sağlığı ve güvenliğinin veya 
mevzuatla korunan diğer bir kamu ya-
rarının tehlikede olduğu acil hallerde 
bu sürenin dolması beklenmeyebilecek. 

Savunma hakkı verilmeden bir karar 
alınması halinde, üretici veya dağıtı-
cıya cevap verebilme fırsatı sonradan 
tanınabilecek. Hakkında önlem uygula-
nan ürünün güvenli hale getirilmesinin 
mümkün olduğu durumlarda, üretici 
üründe tespit edilen güvensizliğin dü-
zeltilebilir olduğunu kanıtlayan belge-
ler ve düzeltici faaliyet planı ile birlikte 
kararın kendisine tebliğ edilmesinden 
itibaren en geç on beş gün içinde il 
müdürlüğüne başvuracak. Bu süre için-
de başvuruda bulunmayan üreticinin 

düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı 
varsayılacak. İl müdürlüğü, üretici tara-
fından sunulan düzeltici faaliyet planını 
gerektiğinde değişiklik yaparak onaylar 
ve üreticiye tebliğ edildiği tarihten iti-
baren geçerli olmak üzere güvensizliğin 
niteliği, ürünün özelliği ve piyasa yay-
gınlığı durumunu değerlendirerek altı 
ayı geçmemek üzere düzeltme süresi ve-
recek. Düzeltilebilir güvensizliğin gide-
rilmesi için süre verilmiş olan bir ürüne 
tekrar süre verilmeyecek. Ancak verilen 
süre sonunda güvensizliğin üreticinin 

kusuruna dayanmayan sebeplerle gi-
derilemediğinin tespiti halinde altı ayı 
geçmemek üzere ek süre verilebilecek. 

-Danışma Masaları Oluşturulacak-

İl Müdürlüğünün görev, yetki ve yü-
kümlülükleri arasında yer alan “Piyasa 
gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin ta-
rafsız, bağımsız, eşit ve şeffaf bir şekil-
de yürütülmesini sağlamak” şeklindeki 
görevi kaldırıldı. İl müdürlüğünün gö-
revleri arasına ürün güvenliği ve piyasa 
gözetimi ve denetimi konularında bilgi 

verebilecek veya ilgililerin şikayetleri-
ni ulaştırabilecekleri danışma masaları 
oluşturmak eklendi. 

Üretici ve dağıtıcı, güvensizlik tespit 
edilen ve hakkında idari yaptırım uygu-
lanan ürünlere ilişkin bu Yönetmeliğin 
10. maddesinde belirtilen yükümlülük-
leri yerine getirmesi gerekecek. 

-Bilgilerin Gizliliği-

Piyasa gözetimi ve denetimi faali-
yeti sırasında Bakanlık merkez teşkilatı 
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Savunma hakkı verilmeden bir karar 
alınması halinde, üretici veya dağıtı-
cıya cevap verebilme fırsatı sonradan 
tanınabilecek. Hakkında önlem uygula-
nan ürünün güvenli hale getirilmesinin 
mümkün olduğu durumlarda, üretici 
üründe tespit edilen güvensizliğin dü-
zeltilebilir olduğunu kanıtlayan belge-
ler ve düzeltici faaliyet planı ile birlikte 
kararın kendisine tebliğ edilmesinden 
itibaren en geç on beş gün içinde il 
müdürlüğüne başvuracak. Bu süre için-
de başvuruda bulunmayan üreticinin 

düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı 
varsayılacak. İl müdürlüğü, üretici tara-
fından sunulan düzeltici faaliyet planını 
gerektiğinde değişiklik yaparak onaylar 
ve üreticiye tebliğ edildiği tarihten iti-
baren geçerli olmak üzere güvensizliğin 
niteliği, ürünün özelliği ve piyasa yay-
gınlığı durumunu değerlendirerek altı 
ayı geçmemek üzere düzeltme süresi ve-
recek. Düzeltilebilir güvensizliğin gide-
rilmesi için süre verilmiş olan bir ürüne 
tekrar süre verilmeyecek. Ancak verilen 
süre sonunda güvensizliğin üreticinin 

kusuruna dayanmayan sebeplerle gi-
derilemediğinin tespiti halinde altı ayı 
geçmemek üzere ek süre verilebilecek. 

-Danışma Masaları Oluşturulacak-

İl Müdürlüğünün görev, yetki ve yü-
kümlülükleri arasında yer alan “Piyasa 
gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin ta-
rafsız, bağımsız, eşit ve şeffaf bir şekil-
de yürütülmesini sağlamak” şeklindeki 
görevi kaldırıldı. İl müdürlüğünün gö-
revleri arasına ürün güvenliği ve piyasa 
gözetimi ve denetimi konularında bilgi 

verebilecek veya ilgililerin şikayetleri-
ni ulaştırabilecekleri danışma masaları 
oluşturmak eklendi. 

Üretici ve dağıtıcı, güvensizlik tespit 
edilen ve hakkında idari yaptırım uygu-
lanan ürünlere ilişkin bu Yönetmeliğin 
10. maddesinde belirtilen yükümlülük-
leri yerine getirmesi gerekecek. 

-Bilgilerin Gizliliği-

Piyasa gözetimi ve denetimi faali-
yeti sırasında Bakanlık merkez teşkilatı 

veya il müdürlükle-
rince yapılan yazışma-
lar, ihbar ve şikayetler ile 
denetimlerde temin edilen ve ticari sır 
niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet 
hakkına ilişkin bilgiler gizli tutulacak. 
Ancak, mevzuatın ve insan sağlığı ve 
güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapı-
lan duyurular bu kapsamda sayılmaya-
cak. 

-Gönüllü Geri Çağırma- 

Üreticiler, kullanıcılarda olan ve 
piyasada bulunan teknik düzenlemesi-
ne uygun olmayan ya da güvensiz olan 
ürünlerini Bakanlığın müdahalesine 
gerek kalmadan gönüllü olarak geri ça-
ğırabilecek ve düzeltici faaliyette bulu-
nabilecek. Gönüllü geri çağırma faaliye-
tinde bulunacak üretici bu faaliyete dair 
tüm bilgi ve belgeler ile birlikte faaliyeti 
tamamlamak için ihtiyaç duyduğu süre-
yi de belirterek il müdürlüğüne başvu-
racak. İl Müdürlüğü gönüllü düzeltme 
faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi 
için üreticinin talebi, ürünün özelliği ve 
piyasa yaygınlığı durumunu değerlen-
direrek bir yılı geçmemek üzere süre ve-
recek. Gönüllü düzeltme faaliyetlerinin 
il müdürlüğü tarafından tanınan sürede 
üreticinin kusuruna dayanmayan se-
beplerle tamamlanamaması halinde ila-
ve süre verilip verilmeyeceği ilgili Genel 
Müdürlük tarafından değerlendirilerek 
karar verilecek. İl Müdürlüğü gerekli 
gördüğü takdirde, gönüllü düzeltme-
ye tabi tutulan ürünün tarafsız bir test 
veya muayene kuruluşu tarafından test 
ve muayenesini isteyebilecek. Gönüllü 
düzeltme faaliyeti kapsamında uygun-
suzluğu giderilen ürünler, il müdürlüğü 
değerlendirmesine sunulmadan piyasa-
ya arz edilemez ve hizmete sunulama-
yacak. Gönüllü geri çağırma faaliyetine 
konu ürünlere ilişkin bilgiler Bakanlık 
internet sayfasında ilan edilecek. 

Gönüllü geri çağırma ve düzeltme 
faaliyeti kapsamında yükümlülüklerini 
yerine getiren üretici için bu Yönetme-
likte öngörülen idari yaptırımlar uygu-
lanmayacak. Yönetmelik bugün itiba-
rıyla yürürlüğe girdi.
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Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt 
Sayısı 2013’te 906 Bin Adet Artışla 

17 Milyon 939 Bine Ulaştı 
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5.8 oranında artışla 1 

milyon 131 bin 390 adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 79.7 oranında artışla 225 bin 
356 adet oldu. Böylece 2013 yılında trafikteki taşıt sayısı, bir önceki yıla göre 906 bin 34 adet 

artışla 17 milyon 939 bin 447 oldu.

rafiğe kaydı yapılan taşıt sayı-
sı 2013 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 5.8 oranında ar-

tışla 1 milyon 131 bin 390 adet, trafik-

ten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 79.7 
oranında artışla 225 bin 356 adet oldu. 
Böylece 2013 yılında trafikteki taşıt sa-
yısı, bir önceki yıla göre 906 bin 34 adet 

artışla 17 milyon 939 bin 447 oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2013 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıt-
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ları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe ka-
yıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 
17 milyon 939 bin 447 oldu. 

-Trafiğe Kayıtlı Araçların Yüzde 51.8’i 
Otomobil-

 Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe ka-
yıtlı toplam 17 milyon 939 bin 447 adet 
taşıtın yüzde 51.8’ini otomobil, yüzde 
16.3’ünü kamyonet, yüzde 15.2’sini mo-
tosiklet, yüzde 8.7’sini traktör, yüzde 
4.2’sini kamyon, yüzde 2.4’ünü minibüs, 
yüzde 1.2’sini otobüs, yüzde 0.2’sini ise 
özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 

-Aralık Ayında 81 Bin 911 Adet Taşıtın 
Trafiğe Kaydı Yapıldı-

 Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 
toplam 81 bin 911 taşıt içinde otomobil 
yüzde 63.8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu 

sırasıyla yüzde 12 ile kamyonet, yüzde 
9.4 ile motosiklet, yüzde 8.6 ile traktör 
takip etti. Taşıtların yüzde 6.2’sini ise 
minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu. 

-Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Bir 
Önceki Aya Göre Yüzde 13.8 Azaldı-

 Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı Kasım ayına göre yüzde13.8 
azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 13.7, 
minibüste yüzde 7.8, otobüste yüzde 
27.3, kamyonette yüzde 14.3, kamyon-
da yüzde 11.5, motosiklette yüzde 32.3 
olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlar-
da yüzde 52.3, traktörde ise yüzde 19.3 
artış oldu. 

-Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Bir 
Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde 

13.5 Arttı- 

Aralık ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sa-
yısında yüzde 13.5 artış gerçekleşti. Bu 
artış otomobilde yüzde 23, minibüste 
yüzde 43.3, kamyonda yüzde 26.2, özel 
amaçlı taşıtlarda yüzde 14.5, traktörde 
yüzde 44.4 oldu. Otobüste yüzde 39.7, 
kamyonette yüzde 21.4, motosiklette 
yüzde 0.7 azalış oldu. 

-Trafikteki Toplam Taşıt Sayısı Ocak 
- Aralık Döneminde 906 Bin 34 Adet 

Arttı-

 Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 
131 bin 390 adet taşıtın trafiğe kaydı 
yapıldı, 225 bin 356 adet taşıtın ise tra-
fikten kaydı silindi. Böylece trafikteki 
toplam taşıt sayısı 906 bin 34 adet arttı. 
Aralık ayında 469 bin 334 adet taşıtın 
devri yapıldı. 

Devri yapılan toplam 469 bin 334 ta-
şıt içinde otomobil yüzde 66.7 ile ilk sı-
rada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 
17.6 ile kamyonet, yüzde 4.3 ile traktör, 
yüzde 3.9 ile kamyon takip etti. Aralık 
ayında devri yapılan taşıtların yüzde 
7.5’ini ise minibüs, otobüs, motosiklet 
ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Böy-
lece, 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde 
toplam 5 milyon 73 bin 592 adet taşıtın 
devri yapılmış oldu. 

-Trafiğe Kayıtlı Lpg’li 
Otomobil Oranı 
Yüzde 41.5 Oldu- 

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe ka-
yıtlı 9 milyon 283 bin 923 adet otomobi-
lin yüzde 41.5’i LPG’li, yüzde 31.1’i ben-
zinli, yüzde 26.9’u dizel yakıtlıdır. Yakıt 
türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise 
yüzde 0.5 olacak. 

-Trafiğe En Fazla 1501-1600 Motor 
Silindir Hacimli Otomobillerin Kaydı 

Yapıldı- 

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kay-
dı yapılan 654 bin 905 adet otomobilin 
yüzde 38.3’ü 1501-1600, yüzde 20.5’i 
1300 ve altı, yüzde 17,3’ü 1401-1500, 
yüzde 16.7’si 1301-1400, yüzde 5.3’ü 
1601-2000, yüzde 1.6’sı 2001 ve üstü 
motor silindir hacmine sahip. Motor si-
lindir hacmi bilinmeyen otomobillerin 
oranı ise yüzde 0.2 düzeyinde. 

-Markalara Göre Dağılım-

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 
otomobillerin markalara göre dağılımı-
na bakıldığında; 52 bin 277 adet otomo-
bilin yüzde 13.3’ünün Renault, yüzde 
11.9’unun Volkswagen, yüzde 9’unun 
Ford, yüzde 8.5’inin Opel, yüzde 7.5’inin 
Hyundai, yüzde 6.7’sinin Fiat, yüzde 
6.4’ünün Toyota, yüzde 4.3’ünün Dacia, 
yüzde 3.8’inin BMW, yüzde 3.5’inin Pe-
ugeot olduğu, yüzde 25.2’sinin ise diğer 
markalardan oluştuğu görüldü. 

-Trafiğe Kayıtlı Taşıtların Ortalama 
Yaşı 12.3 Olarak Hesaplandı-

 Türkiye’de 2013 yılı sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı 17 milyon 939 bin 447 
motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 
12.3 olarak hesaplandı. Ortalama yaş 
otomobillerde 11.8, minibüslerde 11.9, 
otobüslerde 10.9, kamyonetlerde 8.8, 
kamyonlarda 14.2, motosikletlerde 11.5, 
özel amaçlı taşıtlarda 14.2 ve traktörler-
de 22.7 oldu. 2013 yıl sonu itibarıyla 
otomobillerin yaş grubuna göre dağılı-
mına bakıldığında, toplam otomobille-
rin yüzde 33.4’ünün 0-5 yaş arası, yüzde 
17.6’sının ise 21 yaş ve üzeri otomobil-
lerden oluştuğu tespit edildi.
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Cari İşlemler Hesabı Ocak’ta 
4.9 Milyar Açık Verdi 

Cari işlemler hesabı, 2014 yılı Ocak ayında 4 milyar 877 milyon dolar açık verdi. Cari açık, 2013 
yılının aynı ayına göre 932 milyon dolar tutarında, yüzde 16 oranında azaldı.

ari işlemler hesabı, 2014 yılı 
Ocak ayında 4 milyar 877 mil-
yon dolar açık verdi. Cari açık, 

2013 yılının aynı ayına göre 932 mil-
yon dolar tutarında, yüzde 16 oranında 
azaldı. Resmi rezervlerde 5 milyar 800 
milyon dolar tutarında net çıkış gerçek-
leşti. 

Merkez Bankası, 2014 yılı Ocak ayı 
Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. 
Buna göre cari işlemler açığı, geçen yılın 
Ocak ayına göre 932 milyon dolar aza-
larak 4 milyar 877 milyon dolara gerile-
di. 2013 yılı Ocak ayında cari işlemler 

hesabı 5 milyar 809 milyon dolar açık 
vermişti. 

Ödemeler dengesi tablosundaki dış 
ticaret açığı 630 milyon dolar azalışla 
5 milyar 239 milyon dolara gerilerken, 
net hizmet gelirleri 256 milyon do-
lar artışla 888 milyon dolara yükseldi. 
Cari işlemler hesabı 2013 yılı sonunda 
64 milyar 940 milyon dolar düzeyinde 
açık vermişti. Hükümetin Orta Vade-
li Program’da cari açık öngörüsü 58.8 
milyar dolar düzeyindeydi. 2014 yılında 
Orta Vadeli Programda cari açık hedefi 
55.5 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. 

-Turizm Gelirleri 1.3 Milyar Dolar-

 Turizm gelirleri 2014 yılı Ocak ayın-
da bir önceki yılın aynı ayına göre 85 
milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 
300 milyon dolar, turizm giderleri de 15 
milyon dolar tutarında artarak 334 mil-
yon dolara ulaştı. 

-Net Çıkışlar 515 Milyon Dolar- 

Yatırım geliri dengesinden kaynak-
lanan net çıkışlar, Ocak ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre 65 milyon 
dolar azalarak 515 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Bu azalışta, portföy yatırım-
ları ile faizlerden oluşan diğer yatırımlar 
altında net giderlerde görülen gerileme 
etkili oldu. 

-Yurtdışı Yerleşiklerin Yurt İçinde 
Yaptığı Net Doğrudan Yatırımlar 1.2 

Milyar Dolar-

 Yurtdışı yerleşiklerin yurt içinde 
yaptığı net doğrudan yatırımlar geçen 
yılın Ocak ayına göre 409 milyon dolar 
artarak 1 milyar 211 milyon dolara, yur-
tiçinde yerleşiklerin yurtdışında yaptık-
ları net yatırımlar 95 milyon dolar arta-
rak 294 milyon dolara yükseldi. 

Yurtdışı yerleşikler, hisse senedi pi-
yasasında 319 milyon dolar, devlet iç 
borçlanma senetleri piyasasında da 1 
milyar 105 milyon dolar net satım ger-
çekleşti. Yurtdışında gerçekleştirilen 
tahvil ihraçları yoluyla Ocak ayında 
bankalar 503 milyon dolar borçlandı. 
Genel hükümet ise 2 milyar 500 milyon 
dolar borçlanırken 1 milyar 750 milyon 
dolar tutarında da tahvil geri ödemesi 
gerçekleştirdi.
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Bankaların yurtdışı muhabirlerinde-
ki yabancı para ve Türk lirası cinsinden 
efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 
870 milyon ABD doları artış kaydetti. 
Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve 
diğer uluslararası kuruluşlardan sağla-
nan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak 
139 milyon dolar net geri ödemede bu-
lundu. Bankacılık sektörü, kısa vadeli 
kredilerde 1 milyar 723 milyon dolar tu-

tarında net geri ödeme yaparken, uzun 
vadeli kredilerde 507 milyon dolar net 
kullanım gerçekleşti. 

-Diğer Sektörlerin Net Kredi Kullanımı 
523 Milyon Dolar- 

Diğer sektörlerin net kredi kullanı-
mı, bir önceki yılın ilk ayına göre 422 
milyon dolar tutarında azalarak 523 
milyon dolar oldu. Yurtdışında yerle-

şik Türk vatandaşla-
rınca Merkez Bankası 
nezdinde açılan mevduat 
hesaplarında 119 milyon ABD doları, 
yurtdışı bankaların yurtiçi bankalarda 
tuttuğu mevduat hesaplarında ise 911 
milyon ABD doları net çıkış gerçekleşti. 
Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi 
rezervlerde 5 milyar 800 milyon dolar 
tutarında net çıkış gerçekleşti.
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Avrupa Parlamentosu
“En Sert” Raporu Onayladı

17 Aralık’tan sonra Türkiye’de yargı ve medyaya yönelik baskıları eleştiren görüşmelerin 
ardından Avrupa Parlamentosu, 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nu, 153’e karşı 475 oyla 

kabul etti. ‘Facebook ve YouTube’u kapatma’ tehdidi de rapora girdi.

Aralık’tan sonra Türkiye’de 
yargı ve medyaya yönelik 
baskıları eleştiren görüşme-

lerin ardından Avrupa Parlamentosu, 
2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nu, 
153’e karşı 475 oyla kabul etti. ‘Facebo-
ok ve YouTube’u kapatma’ tehdidi de 
rapora girdi.

AVRUPA Parlamentosu Genel 
Kurulu’nda kabul edilen raporda, 
Türkiye’deki yolsuzluk iddiaları, hukuka 
ve medyaya müdahale ile ilgili AB’nin 

kaygıları dile getirildi ve Türkiye’nin bu 
krizden çıkması için AB ile müzakere-
lerin sürmesinin önemine işaret edildi. 
13 Mart 2014 tarihindeki görüşmelerde,  
raporda değişiklik yapılmasını içeren 25 
önergeden 6’sı kabul edildi. Başbakan 
Erdoğan’ın Facebook ve Youtube’u ya-
saklanacağı yönündeki açıklamasından 
duyulan endişenin metne girmesini is-
teyen önerge kabul gördü. Hükümetin 
“kızlı-erkekli aynı evde kalıyorlar” açık-
lamaları ve “alkol satışının sınırlandırıl-
masına” ilişkin uygulamalarıyla sosyal 

yaşama müdahalesinden duyulan en-
dişenin metne alınması da onaylandı. 
Verilen tek sözlü önergede ise “Trabzon 
ve İznik’teki kiliselerin, Müslümanlara 
ibadete açılması yönündeki yargı ka-
rarının yeniden gözden geçirilmesi” 
teklifi kabul edildi. 14 sayfalık rapor, 
41 paragraftan oluşuyor. Raporda ge-
nel olarak Türkiye’nin sağlam kaidelere 
bağlı demokratik bir yönetim için üzeri-
ne düşen yükümlülüklere bağlı kalması, 
Kopenhag kriterlerine uyum sağlaması, 
komşularıyla iyi ilişkiler ve AB ile işbir-
liğini geliştirmesi yönünde tavsiyeler 
bulunuyor.

2005’ten Bu Yana En Sert Rapor

Avrupa Parlamentosu’nda kabul edi-
len rapor, 2005 yılından bu yana kaleme 
alınan en sert rapor oldu. 17 Aralık’ta 
üst düzey yetkililerin de isimlerin ka-
rıştığı yolsuzluk iddialarının ortaya 
çıkmasıyla yaşanan gelişmeler, Türkiye 
raporuna da damgasını vurdu. İddiala-
rın ortaya çıkmasının ardından yüzlerce 
savcı ve güvenlik yetkilisinin görevden 
alınmasının ‘vahim olduğu ve bağımsız 
yargının temel prensiplerine aykırı’ ol-
duğu vurgulandı. 

Strasbourg’da AP raporu görüşme-
lerinde Türkiye aleyhinde sert ifadeler 
kullanıldı. Türkiye’de yaşanan olayların 
AB’de dikkate alındığı net bir biçimde 
ortaya çıkarken, Ankara’nın Kopen-
hag kriterlerinden giderek uzaklaştığı 
ilk kez vurgulandı. AP’li milletvekille-
ri Türkiye’de yaşananlarla ilgili “üyelik 
görüşmeleri askıya alınsın” önerisi bile 
getirdi. 



DÜNYA’dan *

*ANKA Haber Ajansı’ndan Yararlanılmıştır
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AB’de 62 Milyon Kadın Şiddet 
Mağduru

Avrupa Birliği Temel Haklar Kurumu’nun 42 bin kadınla yaptığı mülakatlar sonucu hazırladığı 
rapor, AB üyesi ülkelerde her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığını, bunun da 62 milyon 

kadına karşılık geldiğini ortaya çıkardı.

adına karşı şiddetin sade-
ce Türkiye’nin değil Avrupa 
Birliği’nin de sorunu olduğu-

nu ortaya koyan bir rapor yayınlandı. 
AB Temel Haklar Kurumu’nun 28 AB 
ülkesinden 18-72 yaş arası 42 bin ka-
dınla görüşerek hazırladığı rapora göre, 
AB’de 62 milyon kadının şiddet mağdu-
ru olduğu ortaya çıktı. 

Deutsche Welle’in haberine göre, 
AB’de kadınların yüzde 22’si eşleri tara-
fından fiziksel ya da cinsel tacize maruz 

kalıyor. Cinsel şiddetin taciz ve tecavüz 
girişimini içerdiği söylenen raporda, 
hamile kadınların da şiddete maruz kal-
dığının altı çiziliyor. Ayrıca, 83 ila 102 
milyon kadının cinsel taciz mağduru 
olduğu tahminleri de yer alıyor. Bu ora-
nın, AB’de 15 yaş üstü kadınların yüzde 
45-55’i olduğu ekleniyor. 

-“En Yüksek Şiddet Oranı Kuzey 
Ülkelerinde”- 

Danimarka yüzde 52, Finlandi-

ya yüzde 47, İsveç yüzde 46 ile şiddet 
oranının en yüksek görüldüğü ülke-
ler olurken, Polonya, Avusturya ve 
Hırvatistan’ın kadına karşı en az şiddet 
gösteren ülkeler olduğu belirtiliyor. 

Ancak araştırmayı hazırlayanlar 
elde edilen verilerle hemen nihai bir so-
nuca ulaşılamayacağını çünkü cinsiyet 
eşitliğinin daha güçlü olduğu bölgeler-
de daha fazla bilinç ve dolayısıyla daha 
fazla şikâyet söz konusu olduğunu söy-
lüyor.
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WSJ’a Göre, Türk Ekonomisini 
Bekleyen Sinsi Tehdit: Kuraklık 

Wall Street Journal, “Türkiye’de ekonomiyi siyasetteki tatsız hava kadar olumsuz 
etkileyebilecek başka bir gelişme daha var: Kuraklık” diyor.

BD’nin borsa ve iş çevreleri-
nin gazetesi Wall Street Jo-
urnal, Türkiye’deki kuraklık 

sorununu irdelediği haberinde ekono-
mistlerin, kuraklığın tarımsal üretimi 
azaltabileceğini, bu nedenle enflasyo-
nun artmasına ve büyümenin yavaşla-
masına neden olabileceğini belirttiğini 
kaydetti. 

Finans Yatırım tarafından yapılan 
bir araştırmanın kuraklığın 2014 enflas-

yonunu 1.1 puan artırabileceği sonucu-
na ulaştığına dikkat çeken gazete, yağış 
ortalamalarının mevsimsel ortalamala-
rın altında, sıcaklığın ise mevsimsel or-
talamanın üzerinde seyrettiğine dikkat 
çekti. Kuraklık yaşanması halinde en 
çok işlenmiş gıda üretiminin 
olumsuz etkileneceğinin 
k a y d e - dildiği haberde, 
“Bu du- rumda işlenmiş 

gıda enflasyo-
nu yüzde 

14’e kadar çıkabilir, işlenmemiş gıda fi-
yatları da eklenerek hesaplanan toplam 
gıda enflasyonu ise yüzde 12,2 olabilir” 
denildi.  

Bu arada, yağışlara karşı en duyarlı 
ürünler bulgur, beyaz un, kuru fasulye, 
ayçiçek yağı, pirinç, mısır yağı, merci-
mek ve zeytinyağı olarak sıralanırken 
sebze ve meyvelerin ise kuraklıktan 
etkilenmesinin beklenmediği kayde-
dildi.
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Financial Times tarafından yayımlanan “Yükselen piyasaların sorularını görmek istiyorsanız 
Türkiye’ye bakınız” başlıklı makalede “Bugün Türkiye, Brezilya, Tayland ve Çin ile birlikte 

tehlikeli bölgededir” denildi.

inancial Times gazetesince ya-
yımlanan bir makalede, “Çok 
olmadı Türkiye, yükselen piya-

saların yeniden dirilmesinin sembolü 
idi. Bugün ise, bu piyasaların en kritik 
üç kusurunu içeriyor: artan borçluluk, 
büyük cari işlem açıkları ve eskimiş si-
yasi rejimler” ifadesi kullanılıyor. 

Morgan Stanley Investment 
Management’ın “yükselen piyasalar” bö-
lümünün başında bulunan Ruchir Shar-
ma imzasını taşıyan makalede, Türkiye 
ve yükselen piyasalarda ortalama büyü-

me oranının yüzde 4 düzeyine geriledi-
ği, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
mevkidaşlarının ekonomik büyümeyi 
güçlendirmek için borç ve kısa vadeli 
sermaye girişlerine dayandığı, halbuki 
bu canlandırma girişimlerinin “büyük 
risk” taşıdığı belirtiliyor. 

İkinci dünya savaşından bu yana ag-
resif biçimde kredileri, GSYH’ya oranı-
nın beş yıl yılda yüzde 5 veya daha fazla 
artıran ülkelerin sık sık başlarının derde 
girdiğine dikkat çekilirken de “Bugün 
Türkiye, Brezilya, Tayland ve Çin ile 

birlikte tehlikeli bölgededir” görüşü dile 
getiriliyor.

-“Liderlerin Çoğu Görevi Bırakmaya 
İsteksiz, Görev Süreleri Katlandı”- 

Ruchir Sharma, zorda olan yük-
selen piyasalardaki liderlik faktörüne 
de vurgu yaptığı makalesinde “Son 10 
yılda büyümeye öncülük eden liderle-
rin çoğu, görevi bırakmaya isteksiz. En 
büyük yükselen ülkelerde hükümetin 
ortalama görev süresi, 2003’den beri 
katlanarak dört yıldan sekiz yıla çıktı” 
diye yazıyor. 

FT’ten Türk Ekonomisi Yorumu: 
Türkiye Tehlikeli Bölgede 
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USA Today: 
Türk Ekonomik Modeli Bocalıyor 

Gazete, Türk ekonomisinin görünümünü, sadece yabancı yatırımların kuruması değil, 
“hükümet karşıtı gösteriler, yolsuzluk iddiaları  ve Suriye savaşının” da olumsuz etkilediğini 

belirtti.  

ürk ekonomisinde yaşanan 
sıkıntılar, tiraj yönünden 
ABD’nin en büyük gazetele-

ri arasında yer alan USA Today’da bir 
habere konu oldu. “Türk ekonomik 
modeli bocalıyor” başlığını atan gazete, 
Türk ekonomisinin görünümünü, sade-
ce yabancı yatırımların kuruması değil, 
“hükümet karşıtı gösteriler, yolsuzluk 
iddiaları ve Suriye savaşının” da olum-
suz etkilediğini belirtti.  

USA Today, İstanbul kaynaklı ha-
berinde “İktisatçılar tarafından gözleri 
sanayileşmede olan yükselen piyasalar 
için bir model olarak gösterilen Türk 
ekonomisinin, yüksek enflasyon ve tü-
ketici borcu nedeniyle bocaladığını” 
öne sürdü.

-“Yatırımcılar Türkiye’yi Daha Az 
Çekici Buluyor”- 

Yatırımcıların, “oynak Ortadoğu’nun 
kenarında 10 yıl siyasi ve ekonomik is-
tikrarın feneri” olan Türkiye’den ayrıl-
makta olduğunu yazan gazete, Batı’da 
büyüme toparlanırken, faiz oranları 
yükselirken yatırımcılarının Türkiye’yi 
“daha az çekici” bulduklarını kaydetti. 

USA Today, finansal analistlerin ar-
tık Türkiye’yi “Kırılgan Beşler” arasına 

dahil ettiğine işaret ettiği haberinde şu 
savları da dile getiriyor: 

“Türkiye’ye zarar veren sadece kuru-
yan yabancı yatırım değil. Devam eden 
hükümet karşıtı gösteriler,yolsuzluk id-
diaları ile Türkiye’nin güney sınırındaki 
Suriye’deki iç savaş, hepsi Türkiye’nin 
görünümündeki istikrarsızlığa katkıda 
bulunuyor.” 

ABD’li gazeteye göre, Merkez 

Bankası’nın Ocak sonunda yaptığı faiz 
artırımı, sıradan vatandaşları olumsuz 
etkiledi. Tüketimin azaldığını belirten 
gazete, işverenlerin kaygısını yansıttı. 
“Analistler, kriz ancak başladı diyorlar” 
sözlerini kullanan gazete, haberinde 
“Kriz, özellikle enerji maliyetini vuru-
yor. Türkiye, petrol ve doğalgazının ço-
ğunu ithal ediyor. Bu durum Türkiye’yi 
döviz dalgalanmalarında bir hayli kırıl-
gan kılıyor” yorumunu yaptı. 
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2014 Basın Özgürlüğü Endeksi 
Yayımlandı: Türkiye 154. Sırada 

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün yayımladığı Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin, 
Afganistan, Ürdün, Irak gibi ülkelerin gerisinde kalarak 154. sırada yer alması dikkat çekti.

ınır Tanımayan Gazeteciler 
Örgütü’nün yayımladığı Ba-
sın Özgürlüğü Endeksi’nde 

Türkiye’nin, Afganistan, Ürdün, Irak 
gibi ülkelerin gerisinde kalarak 154. sı-
rada yer alması dikkat çekti.

Merkezi Fransa’da bulunan Sınır 
Tanımayan Gazeteciler (RFS) adlı sivil 

toplum kuruluşu 2014 Dünya Basın Öz-
gürlüğü Endeksi’ni yayımladı. Türkiye, 
2013 yılında olduğu gibi, 154. sırada yer 
aldı.

2014 Dünya Basın Özgürlüğü 
Endeksi’nde Finlandiya, Hollanda ve 
Norveç ilk üç sırada yeraldı. Böylece, 
endeksin başındaki ülkelerde 2013 yılı-

na göre herhangi bir değişiklik olmaz-
ken ABD, Orta Afrika Cumhuriyeti ve 
Guatemala’nın büyük düşüş yaşaması 
dikkat çekti. 

Türkiye ise, Afganistan, Ürdün ve 
Irak gibi ülkelerin ardında kalarak 154. 
oldu. 2012 yılında 148. sırada yer verilen 
Türkiye, 2013’te 154. sıraya gerilemişti. 
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Suriyeli Çocukların Dramı: 
Binlerce Çocuk Öldü 

Suriye’de yaşanan iç savaşın acısını en fazla çocuklar yaşıyor. Yüz binlerce çocuk iç savaş 
sonrasında yaşamlarını evlerinden uzakta çok zor şartlarda sürdürüyor.

uriye’de yaşanan iç savaşın acısı-
nı en fazla çocuklar yaşıyor. Yüz 
binlerce çocuk iç savaş sonrasın-

da yaşamlarını evlerinden uzakta çok 
zor şartlarda sürdürüyor. UNICEF’in 
dünyada çocuklarının çektiği sıkıntıları 
dile getirdiği raporun ardından bu kez 
sadece Suriyeli çocukların yaşadığı dra-
mı anlatan bir rapor da Birleşmiş Mil-
letler tarafından yayınlandı.

BM tarafından yayınlanan son ra-
pora göre, Suriye’deki çocukların çeşitli 
güçler tarafından savaştırılmaya zor-
landıkları, Suriye rejimi tarafından ise 
gözaltında da muhtelif işkencelere tabii 
kaldıkları ve sistematik işkence sonu-
cunda çok sayıda Suriye’li çocuğun öl-
düğü bildirildi. Raporda üç yıl süren iç 
savaşta yaşamını yitiren çocuk sayısının 
on binin üzerinde olduğu belirtildi. 

-Çocuklara İşkence Yapılıyor-

 BM raporunda çocuklara uygula-
nan bazı işkence yöntemleri arasında 
kabloyla dövme, elektrik şoku, el ve ayak 
tırnaklarının sökülmesi, tecavüz, vücut-
larında sigara söndürme, hücre hapsi ve 
yakınlarına uygulanan işkenceyi çocuk-
lara seyrettirmek gibi tüyler ürpertici 
yöntemlerin uygulandığı belirlendi. 



DÜNYA’dan

TE
S-

İŞ
 D

ER
G

İS
İ, 

M
A

RT
 2

01
4

78

Rio’da Ulaşım Zammı Eylemine 
Polis Müdahale Etti

Rio de Janeiro’da otobüs ücretlerine yapılan zam sonrası düzenlenen eyleme polis saldırdı. 
Saldırıda bir gazeteci başından ağır yaralandı.

rezilya’nın Rio de Janeiro 
kentinde, otobüs biletlerine 
getirilen yüzde 10’luk zammı 

protesto eden eylemcilere polis sal-
dırdı. En az sekiz kişinin yaralandığı 
olaylarda yaklaşık 20 kişi gözaltına 
alındı.

Şubat ayında, Rio’nun merkezin-
de bir araya gelen 800 kadar eylem-
ci, Brezilya’nın Dünya Kupası’na ev 
sahipliği yapması için milyarlarca 
dolar harcanmasını kınayan ve bu pa-
raların hastane, okul ve alt yapı için 
kullanılmasını talep eden pankartlar 
taşıyarak, kentin en büyük tren istas-
yonuna doğru yürüyüşe geçti. Çatış-
malar, tren istasyonunun içine giren 
eylemcilerin turnikelerin üzerinden 
atlamalarına polisin saldırmasının 
ardından başladı. Polis, eylemcileri 
dağıtmak için cop ve göz yaşartıcı gaz 
kullandı.

Çatışmaları izleyen ülke televiz-
yon kanallarından Band TV’nin ka-
meramanı, olaylar sırasında başından 
ağır yaralandı. Yetkililer istasyonu 
kapatarak binlerce yolcunun tren is-
tasyonunda mahsur kalmasına neden 
oldu.

Ne olmuştu?

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde 
toplu taşıma araçlarına yapılan zam-
mı protesto etmek amacıyla Haziran 
2013’te başlatılan gösteriler, ülke ça-
pında protesto eylemlerine dönüş-
müş ve yetkilileri yapılan zammı geri 
almak zorunda bırakmıştı.
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Fransa da 55 Bin Taksici 
Grev Yaptı

Fransa’da başta başkent Paris olmak üzere ülke çapında 55 bin taksici, ”Uber” taksi 
uygulamasının haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle grev başlattı, şehrin ana 

arterlerinde trafik felce uğradı.

ransa’da başta başkent Paris ol-
mak üzere ülke çapında 55 bin 
taksici, akıllı telefonlar için geliş-

tirilen “Uber” taksi uygulamasının hak-
sız rekabete neden olduğu gerekçesiyle 
Şubat ayında greve gitti. Sendikaların 
çağrısıyla düzenlenen eylem sonucun-
da, şehrin ana arterlerinde trafik felce 
uğradı. Paris’teki Charles De Gaulle ve 
Orly havalimanlarındaki taksiciler, şo-
förlü özel araç hizmeti sunan şirketlerin 
haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle sa-
bah  şehrin ana arterleri A1 ve A6 yo-
luna topluca çıkarak trafiği durdurma 
eylemi yaptı.

Taksici sendikaları ve meslek oda-
ları adına açıklama yapan Daniel Bo-
namy, akıllı telefonlar için geliştirilen 
ve müşterilere şoförlü özel araç hizme-
ti sunan “Uber” uygulamasının haksız 
kazanca yol açmasını protesto etmek 
amacıyla yaklaşık bin taksinin 2 havali-
manından şehrin ünlü meydanlarından 
Trocadero’ya doğru yola çıktığını belirt-
ti.  Bu arada taksiciler, Paris’in yanı sıra 
Marsilya, Nantes, Dijon, Lyon, Bordea-
ux, Toulouse ve Montpellier şehirlerin-
de aynı anda eylem yaptı.

Müşterilerine istedikleri yerde ve 
zamanda şoförlü özel araç tahsis eden 
“Uber” uygulaması, ülkede uzun süre-
dir taksicilerin ve sendikaların hedefin-
de. Uygulamanın bir nevi korsan taksi 
hizmeti verdiği iddia edilirken, “Uber” 
taksi şoförlerinin, müşterilerden istek 
geldikten 15 dakika sonra hareket etme-
si yönünde bir yasa çıkarılmıştı. Ancak 
Danıştay’ın söz konusu yasayı askıya al-
masıyla tartışmalar yeniden alevlenmiş 
oldu.
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Dünyanın En Eski Metrosunda 
48 Saatlik Grev

Günde yaklaşık 3 milyon kişinin kullandığı dünyanın en eski metrosu olan 
Londra metrosunda, işten çıkarılmakla karşı karşıya kalan işçiler 48 saatlik 

greve çıktı.

ünyanın en eski metrosu olan 
Londra metrosunda 3 Şubat 
2014 akşamından itibaren 48 

saat süreyle greve gidildi. 

Londra Belediyesi’nin modernleşme 
gerekçesiyle gişeleri kapatarak ve yüz-
lerce iş birimini ortadan kaldırarak işten 

çıkarmaların önünü açması üzerine ula-
şım emekçilerinin örgütlü olduğu RMT 
ve TSSA sendikaları grev çağrısı yaptı. 
Günde ortalama 3 milyon kişinin kul-
landığı metroda sendikalar ile belediye 
arasındaki görüşmelerden sonuç alına-
maması üzerine 3 Şubat Salı gününden 
itibaren 48 saatlik greve gidildi.

Katılımın yüzde 70’in üzerinde ol-
duğu grev, Londra’daki toplu ulaşımı 
tam anlamıyla alt üst etti.Grev ile ilgili 
bir açıklama yapan TSSA Başkanı Ma-
nuel Cortes, grevin başarısından mem-
nun olduklarını, uyarılarının Londra 
Belediyesi tarafından ciddiye alınması-
nı umduklarını ifade etti.
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