


ÖNEMLİ OLAN TEŞKİLATLARIN DİMDİK AYAKTA KALABİLMESİ

Hayat her zaman tasarladığımız gibi yaşanmıyor. Bazen hiç hayal etme-
diğimiz kimi görevler tüm sorumluluklarıyla birlikte karşımıza çıkıyor, bazen 
de yaşananlar, çok önemsediğimiz içindir ki kimi görevlerden feragat etmemi-
zi zorunlu kılıyor. 

TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’na iki dönem aday oldum ve her ikisinde de 
büyük oy farkıyla genel başkan seçildim. Yönetim içindeki sorunlar, ikinci 
seçilmemin hemen ardından başladı ve aşılması doğrultusunda gösterdiğim 
her çaba sonuçsuz kaldı. Beni genel başkanlığa aday göstererek listemde yer 
alan ve birlikte seçimi kazandığım arkadaşlarım,  seçilmemizden kısa bir süre 
sonra çeşitli bahanelerle varlığımı sorgulamaya başladı. Bu sorgulamanın, bir 
süre sonra üstlendiğim görevi yerine getirebilmemde bir engel oluşturmaya 
başlaması üzerine de TÜRK-İŞ’in daha fazla yıpranmaması için istifa yolunu 
seçtim.  

Bizler, gelip geçiciyiz. Ha bir gün evvel, ha bir gün sonra. Önemli olan teş-
kilatların dimdik ayakta durabilmesi ve temsil ettiği kitlenin çıkarlarını en iyi 
şekilde savunabilecek güçte olabilmesidir. TÜRK-İŞ için temennim budur. 

Ben TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’na TES-İŞ’in Genel Başkanı olduğum için 
seçilebildim. Eğer, TÜRK-İŞ Genel Kurulu’nu oluşturan delegelerin büyük ço-
ğunluğunun oyunu alarak iki dönem TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’na seçilebil-
diysem bunun temelini teşkilatımdan aldığım destek oluşturdu. 

Teşkilatıma bugüne kadar bana verdiği destek için teşekkür ediyor, saygı-
larımı sunuyorum. 
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KUMLU: “Allah Bana, Koltuklarına Yapışanlardan 
Değil, Gerektiğinde Temsil Ettiği Kurumun Çıkarları 

İçin O Koltuğu İradesiyle Bırakanlardan Olmayı 
Nasip Etti. Şükürler Olsun.”

Direniş Çadırı Kurdular, Dağa Çıktılar, Meclis Kapısına 
Dayandılar Yatağan İşçileri’nin Özelleştirmeye Karşı 

Direnişi Devam Ediyor
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KUMLU: “Allah Bana, Koltuklarına 
Yapışanlardan Değil, Gerektiğinde Temsil 

Ettiği Kurumun Çıkarları İçin O Koltuğu 
İradesiyle Bırakanlardan Olmayı 

Nasip Etti. Şükürler Olsun.”

ES-İŞ Genel Başkanı Musta-
fa Kumlu, Kayseri Şube Genel 
Kurulunda yaptığı konuşmada, 

TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’ndan istifa 
etmesinin nedenlerine açıklık getirdi. 
TÜRK-İŞ’in önünü açmak için istifa et-
tiğini belirten Kumlu, “İstifa onurlu bir 
müessesedir. Allah bana, koltuklarına 
yapışanlardan değil, gerektiğinde temsil 
ettiği kurumun çıkarları için o koltuğu 
iradesiyle bırakanlardan olmayı nasip 
etti. Şükürler olsun.” dedi. 

Kumlu, yaptığı konuşmada, Kayseri 
doğumlu olduğuna dikkat çekti. 1974’de 
DSİ 12. Bölge’de işçi olarak işe başladı-
ğında  TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı bir 
yana  TES-İŞ Genel Başkanı  olabilece-
ğinin bile aklından geçmediğini belirten 
Kumlu, “Önce sendika genel sekreterli-
ği, ardından mali sekreterlik, ardından 
Kayseri Şube Başkanlığı, ardından yine 
genel merkez mali sekreterliği, sonra da 
genel başkanlık. Üstüne üstlük Türk-İş 
Mali Sekreterliği, TÜRK-İŞ Genel Sek-
reterliği ve TÜRK-İŞ Genel Başkanlı-
ğı… Hani çekirdekten yetişme derler 
ya, işte öyle. Yıllar geçtikçe sorumluluk-
larım arttı, deyim yerindeyse bir yer-

lerden bir yerlere tırnaklarımla kazıya 
kazıya geldim.” diye konuştu.   

Kumlu konuşmasında özetle şunlara 
yer verdi: 

Birlikte Ağladık Birlikte Güldük

“Geride bıraktığım 36 yılın büyük 
bir bölümüne, teşkilatım şahit, sizler 
şahitsiniz.  Çoğunuzla bu yolları bera-
ber yürüdük.  Birlikte ağladık, birlikte 
güldük. Yara aldık, yaralarımızı birlikte 
sarmaya çalıştık. Ve geldik bu güne. Ta-
bii hayat her zaman tasarladığımız gibi 
akmıyor. Hayatın hesap edemediğimiz, 
göremediğimiz kör noktaları olabiliyor. 
Nasıl ki Kayseri ‘de işe başladığımda bir 
gün TÜRK-İŞ Genel Başkanı olabilece-
ğim aklımın ucundan dahi geçmediyse, 
TÜRK-İŞ’te son bir yılda yaşadıklarım 
da aklımın ucundan dahi geçmemişti.” 

İstifa Kararını  Zor Verdim

“TÜRK-İŞ Genel Başkanlığından 2 
Eylül tarihinde istifa ettim. İstifam ne-
deniyle yaptığım açıklamada TÜRK-İŞ 
yönetim kurulu içindeki anlaşmazlık-
lar nedeniyle artık yola birlikte devam 

edemeyeceğimizin altını çizdim. Şunu 
bilin ki bu kararı çok zor verdim. Bu 
karar benim için halatı iğne deliğinden 
geçirmek kadar zor bir karardı. Zordu, 
çünkü benim herkesten önce teşkila-
tıma, sizlere karşı bir sorumluluğum 
vardı. Teşkilatım beni TÜRK-İŞ yöneti-
ciliğinin çeşitli kademelerinin ardından 
TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’na taşımıştı. 
Her şeyden önce sizlere karşı duyduğum 
sorumluluk gereği seçimle geldiğim 
yerden seçimle gitmem en doğrusuy-
du. Ancak, olağan genel kurula kadar 
bu yönetimle gidilemeyeceği ortadaydı;  
TÜRK-İŞ Genel Kurulu ile ilgili açılmış 
olan dava nedeniyle olağanüstü genel 
kurula da gidilemedi. Tabii ki istifa et-
meyebilirdim. Ama TÜRK-İŞ kilitlen-
mişti ve son bir yıldır çalıştırılmıyordu.  
Aynı şekilde devam edilmesi halinde 
teşkilata yazık olurdu. TÜRK-İŞ’in bu 
hale getirilmesinde dahlim olmamasına 
rağmen Genel Başkan olarak sorumlu-
luğu üzerimde hissettim ve TÜRK-İŞ’in 
önünü açmak için istifa ettim.”

Uydurma Haberler   

“İstifamın ardından gerçekleri yan-

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Kayseri Şube Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 
TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’ndan istifa etmesinin nedenlerine açıklık getirdi. TÜRK-İŞ’in önünü 

açmak için istifa ettiğini belirten Kumlu, “İstifa onurlu bir müessesedir. Allah bana, koltuklarına 
yapışanlardan değil, gerektiğinde temsil ettiği kurumun çıkarları için o koltuğu iradesiyle 

bırakanlardan olmayı nasip etti. Şükürler olsun.” dedi. 
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sıtmayan çeşitli haber ve yorumlara 
konu edildim.  Biliyorsunuz bir gizli 
protokol meselesi ortaya atıldı.  Çalış-
ma Bakanı da, ben de böyle bir proto-
kol olmadığını birçok kez açıkladık. 
Benimle ilgili yolsuzluk iddialarından 
tutunda kızımın ABD Büyükelçiliğin-
den vize almak için 20 milyon dolarlık 
hesap cüzdanını teminat olarak göster-
diğine kadar uydurma haberler yaptırıl-
dı.  Bazı gazetelerde TES-İŞ Başkanlar 
Kurulu’nda istifamın istendiği yazıldı. 
Yetmedi, cemaatle ilişkide olduğum, ce-
maate bağışta bulunduğum ileri sürül-
dü. Yetmedi, mal varlığım konu edildi. 

İstifam, bu asılsız haber ve yorum-
larla birlikte anıldı. 

Mücadele Ettik

Tabii Türkiye’nin garip bir hafıza-
sı var. Bazı haberlerde, başkanlığım 
döneminde hiç mücadele edilmediği, 
TÜRK-İŞ’ in Hükümete teslim edildiği 
belirtildi. Adımız teslimiyetle birlikte 
anıldı. Bu doğru değildi. Başkanlığım 
döneminde TÜRK-İŞ hiç bir konuda 
biat etmedi. İşçi hak ve çıkarlarına ay-
kırı her konuda tepkisini ya eylemlerle 
dile getirdi, ya da müzakere masala-
rında direndi. Eğer bugün kıdem taz-
minatının budanması, özel istihdam 
bürolarına işçi kiralama yetkisi ve-
rilmesi, taşeron işçiliğin daha da 
kuralsızlaştırılması gibi konu-
lar hala Çalışma Meclisi’nin 
gündeminde olabiliyor-
sa, yani bu hususlar 
hükümetin istediği 
biçimde bu güne 
kadar hayata geçi-
rilemediyse, bu 
bizim karşı 
k o y u ş l a r ı -
mızın bir 

ürünüdür. 

2007-2011 döneminde biz TÜRK-İŞ 
olarak büyüklü küçüklü, çoğu üretim-
den gelen gücün kullanıldığı 27 eyleme 
öncülük etmişiz.  Bunları yalnız da yap-
mamışız. Çoğunda diğer emek ve mes-
lek örgütleri ile birlikte olmuşuz. Öte-
sinde müzakere masalarını terk etmişiz, 
günü gelmiş bakanları protesto etmişiz, 
toplantılara katılmamışız. Tabii 2002 yı-
lından bu yana Türkiye her seçimde gü-
cünü tazeleyen bir hükümetle yönetili-
yor. Koalisyon dönemlerinin 
zaafları AK Parti Hükü-
metinde bulunmuyor. 
Hükümet tamamiyle 
bu güçten hareketle 
kimi zaman gece 
yarısı operasyonla-
rıyla, kimi zaman 
bizleri yok saya-
rak bazı hakla-
rımızı elimizden 
almaya çalıştı. 
Ama 

bunların hiç birisine 
TÜRK-İŞ rıza göster-
medi, karşı çıkışlarını sür-
dürdü.”  

TÜRK-İŞ’in Duruşu 

“Başkanlığım döneminde TÜRK-
İŞ’in her zaman bir duruşu olmuştur. 
Bu duruşun nasıl bir duruş olduğunu 
hatırlamak isteyenler, yaptığım konuş-
maları, TÜRK-İŞ’in açıklamalarını göz-
den geçirebilir. TÜRK-İŞ’in internet si-

tesinden görebilir,  ya da son genel 
kurul için hazırlanan çalış-

ma raporlarını gözden 
geçirilebilir. 

Bu duruşu yumu-
şak ya da sert bulanlar 
olabilir, olmuştur da. 
Ama hiç kimsenin 
şüphesi olmasın ki, 
duruşumuz, içinde 

her rengi barındı-
ran TÜRK-İŞ 
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tabanının ortak paydasını yansıtmıştır.  

Keser Döner Sap Döner

Hani yazıyorlar ya “Kumlu günah 
keçisi yapıldı” diye… Gerçekten de Baş-
kanlığım döneminde her ne yapıldıysa, 
günahı da sevabı da TÜRK-İŞ Yöne-
timine aittir. Kumlu, Yönetimin onayı 
olmadan hiçbir kararı kendi başına ver-
memiştir. Ama keser döner sap döner…  
Neyin ne olduğu zaman içinde ortaya 
çıkacaktır.  

İstifa Onurlu Bir Müessese

Evet , TÜRK-İŞ’ in önünü açmak için 
TÜRK-İŞ Genel Başkanlığından istifa 
ettim. Bunu yaparak, beni o makama 
layık gören sizlerin iradesine de aykırı 
hareket etmiş oldum. Ama istifa onur-
lu bir müessese arkadaşlar. Allah bana, 
koltuklarına yapışanlardan değil, gerek-
tiğinde temsil ettiği kurumun çıkarları 
için o koltuğu iradesiyle bırakanlardan 
olmayı nasip etti. Şükürler olsun.” 

Ateşten Gömlek

“Ben bir ateşten gömlek giymiştim. 
Bu gömleği çıkardım. Yandığım için 
değil, yanmaya devam etmeme izin ver-
medikleri için çıkardım. 

Şimdi  teşkilatımızın başındayım ve 
genel başkanlıktan ayrılana kadar  bü-
tün enerjimi sendikamız için kullana-
cağım. TÜRK-İŞ Başkanlığı nedeniyle 
yetişemediğim işlere sarılacağım. 

Hepimiz insanız. Elbette hatalarım 
olmuştur. Ama Değerli Arkadaşlar, bili-
niz ki  alnım ak, başım diktir. Verileme-
yecek hiç bir hesabım yoktur. 

Hepimiz biliyoruz ki,  aynı süreçte 
TÜRK-İŞ’teki varlığımın yanı sıra TES-
İŞ’teki varlığım da yıpratılmaya çalışıldı.  
Çünkü TES-İŞ’te güçsüzleşen bir Kum-
lu’ yu TÜRK-İŞ’te yaralamak daha kolay 
olacaktı. Ben yıpratılırken aslında TES-
İŞ de yıpratıldı. Asılsız suçlamalarla tür-
lü konulara malzeme edildik. 

Ben gelip geçiciyim. Bizler gelip 
geçiciyiz. Önemli olan teşkilatımızdır, 
onun daha da güçlenerek ayakta kala-
bilmesidir. Bunu sağlayabilmek için de 
her birimizin ayaklarımızı yere sağlam 
basıp, teşkilatımıza sahip çıkması gerek-
mektedir.” 

Tehlikeli Gidiş

Türkiye çok özel bir dönemden geç-
mektedir. Belki yaklaşan yerel seçimle-

rin de etkisiyle kutuplaşmalar körük-
lenmekte, bir şiddet kültürü giderek 
topluma egemen hale getirilmek isten-
mektedir. 

Bu gidiş tehlikelidir. Başta siyasiler 
olmak üzere toplumun her kesiminin 
toplumda barış dilini hakim kılmak için 
her türlü gayreti göstermesi geldiğimiz 
noktada vazgeçilmez öncelik olarak ka-
bul edilmelidir. Duyarlılıkların göz önü-
ne alınmadığı ve yok sayıldığı ülkelerde 
toplumsal barışın giderek bozulduğu 
ve çatışmacı ortamlara dönüştüğü göz 
ardı edilmemelidir. Toplumsal barış, 
siyasi çıkarlara tercih edilmeyecek ka-
dar önemlidir ve gelecek nesillere barış 
içinde bir Türkiye teslim edebilmemiz, 
Türkiye’yi kutuplaşma ortamından bir 
an evvel çıkartabilmemize bağlıdır. Bu 
konuda en büyük görev siyasi parti li-
derlerine düşmektedir. Liderlerin söy-
lemlerini giderek sertleştirmeleri bir 
seçim yatırımı olabilir ama bu üslubun 
toplumdaki gerginliği artırdığı da dik-
kate alınmalıdır. Suriye’de devam eden 
iç savaş ve bölgemizin bir ateş çemberi 
haline geldiği günümüz koşullarında, 
Türkiye’nin refah içinde gelişimi, ancak 
ve ancak toplumsal dengelerin gözetil-
diği koşullarda mümkün olabilecektir.” 
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Direniş Çadırı 
Kurdular, Dağa 
Çıktılar, Meclis 

Kapısına Dayandılar 
Yatağan İşçileri’nin 

Özelleştirmeye 
Karşı Direnişi 
Devam Ediyor

Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan 
Termik Santralleri ile Türkiye Kömür 
İşletmeleri, Güney Ege Linyit İşletmeleri 
Müessese Müdürlüğü ve Yeniköy Linyit 
İşletmesi’nin özelleştirilmesine karşı TES-İŞ 
ve Maden-İş Sendikalarının Yatağan Şubeleri 
öncülüğünde başlatılan mücadele çeşitli 
eylem biçimleriyle devam ediyor. Seslerini 
duyurmak için direniş çadırı kuran, dağa çıkan 
ve sonunda Büyük Ankara Yürüyüşü ile TBMM 
kapısına dayanan işçiler, eylemlerini direniş 
çadırında sürdürüyor. 
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eniköy, Kemerköy ve Yatağan 
Termik Santralleri ile Türkiye 
Kömür İşletmeleri, Güney Ege 

Linyit İşletmeleri Müessese Müdürlüğü 
ve Yeniköy Linyit İşletmesi’nin özelleş-
tirilmesine karşı TES-İŞ ve Maden-İş 
Sendikalarının Yatağan Şubeleri öncü-
lüğünde başlatılan mücadele çeşitli ey-
lem biçimleriyle devam ediyor. TES-İŞ 
Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik’in 
öncülüğündeseslerini duyurmak için 
direniş çadırı kuran, dağa çıkan ve so-
nunda Büyük Ankara Yürüyüşü ile 
TBMM kapısına dayanan işçiler, eylem-
lerini direniş çadırında sürdürüyor. 

Termik Santral işçilerinin 2000’li yıl-
larda özelleştirmeye karşı başlattıkları 
mücadele her özelleştirme girişiminde 
ivmesi artarak devam etti. Her özelleş-
tirme hamlesi işçilerin karşı koyuşuyla 
boşa çıkarılırken, son özelleştirme gi-
rişimi 2013 Ocak ayı itibariyle başladı. 
İşyerlerinin özel sektöre ihale edildiği 
haberini alan işçiler,  9 Ocak’ta Yatağan 
işyeri girişine direniş çadırı kurdu. Ai-
lelerin, esnafın, köylülerin, demokratik 
kitle örgütü temsilcilerinin siyasilerin 
ve basının yoğun ilgisi ve desteği  ile  
karşılaşan işçiler, eylemlerinin boyutu-
nu gün geçtikçe  büyüttü. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 
27.08.2013 tarihinde aldığı özelleştirme 
kararı sonucunda ise TES-İŞ ve Maden-
İş Sendikası Yatağan Şubeleri sürekli ey-
lem kararı aldı. 16 Eylül 2013 tarihinde 
Yatağan Termik Santrali önünde 2. Di-
reniş Çadırı kuruldu ve 24 saat süreyle 
nöbet tutulmaya başlandı. 

Yine 16 Eylül 2013 tarihinden baş-
lamak üzere Yatağan, Milas, Bodrum, 
Turgutreis, Muğla, Marmaris ilçelerin-
de Başbakanlığa sunulmak üzere imza 
standları oluşturuldu ve yaklaşık 50 bin 
imza toplanıp Başbakanlığa gönderildi. 

TBMM’de bulunan tüm milletve-
killerine özelleştirme kararından dö-
nülmesi ile ilgili bilgi içeren bir mektup 
posta ile gönderildi. 

16 Eylül 2013 tarihinden itibaren 
Muğla’nın tüm ilçe, belde ve köylerinde 
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el ilanı, afiş ve bildiri dağıtımı yapılarak 
vatandaş eylemle ilgili bilgilendirildi. 

24 Eylül 2013 tarihinde tüm üyeler 
ve aileleriyle birlikte Milas Sodra dağına 
çıkıldı ve destekleyen emek dostları ile 
birlikte burada çok görkemli bir gösteri 
yapıldı. 

İşçiler Ankara’da

7 Ekim 2013 tarihinde Milas ilçesin-
den başlayan büyük Ankara yürüyüşü, 
200 kişi ile Yatağan, Çine, Aydın, İzmir, 
Uşak, Afyon, Sivrihisar istikametinden 
11 Ekim 2013 tarihinde Ankara’ya ulaş-
tı.   Başlarında baretleri, ellerinde Türk 
bayrakları olan işçileri, sabah saatle-
rinde Sayıştay binası önünde TÜRK-İŞ 
Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, 
TES-İŞ  ve Türkiye Maden-İş Yönetici-
leri, TÜRK-İŞ’e bağlı diğer sendikaların 
yöneticileri,  bazı CHP milletvekilleri  
ve demokratik kitle örgütü temsilcileri 
alkışlarla ve çiçeklerle karşıladı. Grup 
daha sonra “ölmek var, dönmek yok”, 
“sat bakalım, sat bakalım Yatağan’ı sat 
bakalım”, “kitler vatandır, vatan satıl-
maz”  sloganlarını atarak TBMM’ye 
doğru yürüyüşe geçti. 

İşçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı önünden geçerken baretlerini 
bakanlığın demir korkuluklarına astı. 
Kısa süre oturma eylemi yapıp bakanlı-
ğa seslerini duyurmaya çalıştı. 

Yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardın-
dan  işçiler  TBMM Dikmen Kapısına 
ulaştı. 

TES-İŞ Genel Sekreteri  Mustafa Şa-
hin burada yaptığı konuşmada,  termik 
santrallerinin ve kömür ocaklarının 
özelleştirilmemesi için mücadele ver-
diklerini dile getirdi. Yatağan, Yeniköy, 
Kemerköy termik santralleri ve bu sant-
ralleri besleyen kömür işletmelerinde 
çalışanların Pazartesi günü Milas’tan 
yola çıkıldığını hatırlatan Şahin, “Bu 
özelleştirmeyle sadece çalışanların canı 
yanmayacak. Bölgede yüz binlerle ifade 
edilecek, köylü, esnaf, işçi, kamu çalı-
şanın da canı yanacak. Bölge ekono-
misinin temel dayanakları yok olacak. 
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Bölgedeki bu insanlar, belki de ülke-
mizin hiçbir yerinde olmadığı kadar 
yediden yetmişe bunun bilincindedir.” 
dedi. Özelleştirmenin bölgeye  işsizlik, 
yoksulluk getireceğini  belirten Şahin,  
özelleştirmelerden vaz geçilmesini iste-
di. TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ra-
mazan Ağar ile Türkiye Maden-İş Genel 
Başkanı Nurettin Akçul da yaptıkları 
konuşmalarda tesislerin bölge için öne-
mine dikkat çekerek, özelleştirmelerin 
bölgeye vereceği zararı anlattı. 

Konuşmaların ardından işçiler oto-
büslere binerek TBMM önünden ayrı-
lırken, sendika yöneticilerinden oluşan 
bir grup TBMM’ye girerek CHP ve 
MHP grup başkan vekilleri ile Muğla 
milletvekillerini ziyaret etti. Ziyaretler-
de, yapılan eylemin nedeni anlatılarak 
hazırlanan raporlar verildi.  

İşçiler, 12 Ekim günü ise TÜRK-
İŞ Genel Merkezi ile Atatürk Anıtı’nı 
ziyaretlerinin ardından eylemleri-
ne Yatağan’da devam etmek üzere 
Ankara’dan ayrıldı. 
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TES-İŞ Başkanlar Kurulu Toplandı 
TES-İŞ Başkanlar Kurulu, 21 Ağustos, 18 Eylül ve 30 Eylül tarihlerinde Sendika Genel 

Merkezi’nde toplandı. 

TES-İŞ Başkanlar Kurulu, 21 Ağus-
tos, 18 Eylül ve 30 Eylül tarihlerinde 
Sendika Genel Merkezi’nde toplandı. 

Toplantılar, Genel Başkan Mus-

tafa Kumlu’nun açış konuşmalarıy-
la başladı. Kumlu konuşmalarında, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu duru-
mun yanı sıra, istifa kararı ve istifası 
başta olmak üzere TÜRK-İŞ içindeki 

sorunlarla ilgili bilgi verdi.  TES-İŞ’e 
ait konuların da gündeme geldiği  top-
lantılarda, toplu iş sözleşmelerinin im-
zalanması başta olmak üzere gündem-
deki bir çok konu müzakere edildi. 
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TES-İŞ Şube Genel Kurulları 
Devam Ediyor

Kahramanmaraş Şube, Şanlıurfa Şube, İstanbul 2 
No’lu Şube, Kayseri Şube, Sivas Şube ve Yatağan  Şube 

Genel Kurulları Yapıldı

ES-İŞ Şube Genel Kurulları 
devam ediyor. 13.4.2013 tari-
hinden bu yana Kahraman-

maraş, Şanlıurfa, İstanbul 2, Kayseri, 
Sivas ve Yatağan Şube Genel Kurulları 
gerçekleştirildi. 

Genel Başkan Mustafa Kumlu, Kay-
seri Şube Genel Kuruluna katıldı ve 
Divan Başkanlığı’na seçildi. Diğer Şube 
Genel kurullarında ise Divan Başkanlı-
ğı görevine TES-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı Hasan Tahsin Zengin getirildi. 
Şube Genel Kurullarına, TES-İŞ’in di-
ğer yöneticileri de katıldı. 

Hasan Tahsin Zengin, Kahraman-
maraş, İstanbul 2, Sivas, Şanlıurfa Şube 
ve Yatağan Şube Genel kurullarında 
yaptığı konuşmalarda, Türkiye’nin 
içinde bulunduğu gergin ortama dik-
kat çekerek, başta siyasiler olmak üzere 
toplumun her kesiminin toplumda ba-
rış dilini hakim kılmak için her türlü 
gayreti göstermesi gerektiğine vurgu 
yaptı. Zengin, duyarlılıkların göz önü-
ne alınmadığı ve yok sayıldığı ülkeler-
de toplumsal barışın giderek bozuldu-
ğunu ve çatışmacı ortamlara dönüş-
tüğünü belirterek, “Toplumsal barış, 
siyasi çıkarlara tercih edilmeyecek ka-
dar önemlidir ve gelecek nesillere barış 
içinde bir Türkiye teslim edebilmemiz, 

KAHRAMANMARAŞ  ŞUBE
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Türkiye’yi kutuplaşma ortamından bir 
an evvel çıkartabilmemize bağlıdır” 
dedi.  Zengin, bu konuda en büyük gö-
revin siyasi parti liderlerine düştüğünü 
ifade ederek, Türkiye’nin refah içinde 
gelişiminin, ancak ve ancak toplum-
sal dengelerin gözetildiği koşullarda 
mümkün olabileceğini belirtti.  

Zengin, açıklanan demokrasi pa-
ketinin eksikliklerine de değindiği ko-
nuşmasında şöyle dedi:  

“Ankara’da geçtiğimiz günlerde 
Çalışma Meclisi toplanmıştır. Çalışma 
Meclisi’nin konularını ise kıdem taz-
minatı, alt işverenlik ve özel istihdam 
büroları oluşturmuştur.

Bakanlığın ve işverenlerin bu ko-
nulara ilişkin yaklaşımı, kıdem tazmi-
natının taşeron işçilik bahane edilerek 
budanması, taşeron işçiliğin asıl işleri 
de kapsayacak şekilde yaygınlaştırıl-
ması ve Özel İstihdam Bürolarına İşçi 
Kiralama yetkisinin verilmesi şeklinde  
gerçekleşmiştir. İşçi kesimi ise başta 
TÜRK-İŞ olmak üzere tüm bu yakla-
şımlara karşı çıkmış, bakanlığın hazır-
ladığı ve işçi kesiminin görüşlerine yer 
vermeyen sonuç bildirisine imza at-
mamıştır. Sonuç olarak çalışma mecli-
sinden mütabakat çıkmamıştır. Ancak 
öyle anlaşılmaktadır ki, hükümetin bu 
konulara ilişkin ısrarı devam edecektir. 
Çünkü bu ısrar yıllardan beri sürmek-
tedir ve bunun gerçekleşmemesinin 
nedeni de başta TÜRK-İŞ olmak üzere 
işçi kesiminin karşı çıkışlarıdır.” 

Onur Duyuyorum

Zengin, konuşmalarında Genel 
Başkan Mustafa Kumlu’nun TÜRK-İŞ 
Genel Başkanlığından istifasına da yer 
verdi. Zengin şunları söyledi: 

“Bildiğiniz gibi Genel Başkanımız 
Mustafa Kumlu, TÜRK-İŞ Genel Baş-
kanlığından 2 Eylül tarihinde istifa etti. 
İstifası nedeniyle yaptığı açıklamada 
TÜRK-İŞ yönetim kurulu içindeki 
anlaşmazlıklar nedeniyle artık yola 
birlikte devam edilemeyeceğinin altını 
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çizdi. 

Şunu bilin ki genel başkanımız bu 
kararı çok zor verdi. Ama TÜRK-İŞ 
kilitlenmişti ve son bir yıldır çalıştırıl-
mıyordu. Aynı şekilde devam edilmesi 
halinde teşkilata yazık olurdu. TÜRK-
İŞ’in bu hale getirilmesinde dahli olma-
masına rağmen Sayın Kumlu,  Genel 
Başkan olarak sorumluluğu üzerinde 
hissetti ve TÜRK-İŞ’in önünü açmak 
için istifa etti. 

İstifa onurlu bir müessese arkadaş-
lar. Genel Başkanımız koltuklarına ya-
pışanlardan değil,  gerektiğinde temsil 
ettiği kurumun çıkarları için o koltuğu 
iradesiyle bırakanlardan olmuştur. Ben 
böyle bir irade ortaya koyabildiği için 
kendisiyle onur duyuyorum.  

Yeri gelmişken bir konuya değinmek 
istiyorum. TÜRK-İŞ’in Genel Sekreteri 
Pevrul Kavlak, Şeker-İş Sendikası’nın 
genel kurulunda bir konuşma yapmış. 
O konuşmasında bundan böyle daha 
etkin, daha güçlü ve sorunlarına sahip 
çıkan bir TÜRK-İŞ Yönetiminin iş ba-
şında olacağını söylemiş. Ben bir şeyi 
merak ediyorum. TÜRK-İŞ’in şimdiki 
başkanı yıllardır aynı yönetimde Kum-
lu ile birlikte çalıştı. TÜRK-İŞ’in genel 
sekreteri Kumlu’nun da genel sekreteri 
idi. Madem TÜRK-İŞ’in sorunlarına 
karşı bu kadar duyarlılardı, niçin bunu 
bu güne kadar göremedik? Niçin yıl-
lardır görevlerini yerine getirmediler? 
Kumlu mu tuttu ellerini kollarını. Ay-
larca görevlerine gelmedikleri oldu. 
Hiçbir işle ilgilenmedikleri oldu. Kum-
lu mu gelmeyin dedi onlara? Söyleye-
ceğim şu ki inandırıcı olmak için sami-
mi olmak gerekiyor. Birilerini günah 
keçisi yapmak kolay. Ama doğru değil, 
ahlaki değil.” 

Özelleştirmeye Karşı Mücadele

Zengin Yatağan Şube Genel kuru-
lunda yaptığı konuşmada ise Yatağan 
Termik Santralinin özelleştirilme gi-
rişimlerine karşı verilen mücadeleye 
vurgu yaptı. Zengin, Yatağan’ın 2000’li 
yıllardan beri mücadele içinde olduğu-
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Mustafa GÜNER
Şube Başkanı

Adem AŞIKKUTLU
Şube Sekreteri

Çetin DUMAN
Şube Mali Sekreteri

Osman ER
Şube Teşkilat Sekreteri

Ferdal ERDOĞAN
Şube Eğitim Sekreteri

İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBE YÖNETİM KURULU

Tevfik GÜVERİ
Şube Başkanı

Ömer YOLCU
Şube Sekreteri

Ali FİAT
Şube Mali Sekreteri

Ali KEKLİK
Şube Teşkilat Sekreteri

Ali AYIK
Şube Eğitim Sekreteri

SİVAS ŞUBE YÖNETİM KURULU

Ramazan DÜZME
Şube Başkanı

Yusuf AKSOY
Şube Sekreteri

İzzeddin YILDIZ
Şube Mali Sekreteri

Celal DOĞMA
Şube Teşkilat Sekreteri

Mahmut DİZCİ
Şube Eğitim Sekreteri

ŞANLIURFA ŞUBE YÖNETİM KURULU

Rıfat PAKKAN
Şube Başkanı

Hasan AYDIN
Şube Sekreteri

Adem ÖZSOY
Şube Mali Sekreteri

Sinan TEMİR
Şube Teşkilat Sekreteri

Suat AKIN
Şube Eğitim Sekreteri

KAYSERİ ŞUBE YÖNETİM KURULU

Fatih ERÇELİK
Şube Başkanı

Mustafa KOÇAK
Şube Sekreteri

İsmail DEMİR
Şube Mali Sekreteri

Kemal ÖZCAN
Şube Teşkilat Sekreteri

Güvenç TÜNAY
Şube Eğitim Sekreteri

YATAĞAN ŞUBE YÖNETİM KURULU

KAHRAMANMARAŞ ŞUBE YÖNETİM KURULU

Ö. Lütfi ERGİN
Şube Başkanı

Kadir ÖZDEMİR
Şube Sekreteri

Abdullah BOZKURT
Şube Mali Sekreteri

H. Mehmet KAVUK
Şube Teşkilat Sekreteri

Kadir GÜLBEYAZ
Şube Eğitim Sekreteri

nu belirttiği konuş-
masında,

“Ağabeylerinizin 2000’li 
yıllarda özelleştirmeye karşı başlattığı 
mücadeleyi, şimdi sizler devraldınız 
ve alnınızın akıyla, başarıyla sürdürü-
yorsunuz” sözleriyle seslendi. Zengin 
özetle şöyle dedi:  

“Bu mücadelede öyle haklısınız ki, 
köylüsü, esnafı, çiftçisi, öğrencisi, de-
mokratik kitle örgütleri, siyasi parti-
ler, öğrenciler, aileleriniz, kısacası tüm 
bölge halkı sizin yanınızda.

Son olarak kalktınız buradan 
Ankara’ya yürüdünüz, Meclisin kapı-
sına dayandınız. Ziyaret ettiğiniz grup 
başkanvekillerine işletmelerin bölge 
için önemini anlatıp, mücadelenize 
destek istediniz. İktidar partisi bu yü-
rüyüşünüzü görmezden geldi. Önem-
semezmiş gibi yaptı. Eylemlerinizi de 
önemsemiyormuş gibi yapıyor. Ama 
hiç merak etmeyin, eylemleriniz ziya-
desiyle önemseniyor. Ben iddia ediyo-
rum.  Sizin bu kararlı duruşunuz kar-
şısında, buraya girmek artık o kadar 
kolay değil.  Bir adım atıp bin düşü-
necekler artık. Bu direnci ezip geçmek 
kolay değil. Siz burada özelleştirmeye, 
yani işsizleştirmeye, yoksullaştırmaya, 
sendikasızlaştırmaya karşı bayrak aç-
tınız. 

Türkiye’nin gözü kulağı burada. 
Onurlu, ağırbaşlı, sağduyulu müca-
delenizle tüm Türkiye’ye örnek olu-
yorsunuz. Duruşunuz, kararlılığınız 
ve mücadele azminiz nedeniyle sizleri 
kutluyorum.”

Yatağan işçisinin başka işçilere 
benzemediğine vurgu yapan Zengin, 
“Öyleyse ne yapacağız? Özelleştirmeye 
karşı mücadeleyi hep birlikte gelebile-
ceğimiz son noktaya kadar sürdürece-
ğiz.” dedi. 

Şube Yönetim Kurulları
Genel Kurullarda konuşmaların ar-

dından yapılan seçimlerle Şube Yöne-
tim Kurulları belirlendi. Şube Yönetim 
Kurulları şöyle şekillendi: 
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ADAPAZARI ŞUBE

TES-İŞ Adapazarı Şube örgütlü-
lüğünü kapsayan  eğitim seminerleri 
2 Eylül- 8 Ekim  tarihleri arasında 16 
grup ve 1900 üyenin katılımıyla ger-
çekleşti.  

Seminerlere DSİ, SEDAŞ, TEİAŞ, 
İZGAZ, İZAYDAŞ’da çalışan üyeler 
katıldı. 

Eğitim seminerlerinin açılış ko-
nuşmalarında TES-İŞ Genel Eğitim 
Sekreteri Ferudun Yükselir sendikal 
eğitimin önemine dikkat çekerek, sen-
dikal sorunların tartışılmasında ve 
çözümlerin ortaya çıkmasında eğitim 
seminerlerinin büyük önemi olduğunu 
vurguladı. Konuşmasında güncel sen-
dikal sorunlara değinen Ferudun Yük-
selir, SEDAŞ’ta çalışan taşeron işçilerin 
kadrolu işçiler olarak sendika bünyesi-
ne kazandırılmasının sendikal hareket 
için önemli bir gelişme olduğunu ifade 
etti. 

Açılış konuşmasında söz alan TES-
İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kaba-
loğlu tüm üyelerin katıldığı bir eğitim 
semineri düzenlemekten onur duy-
duklarını ifade etti. SEDAŞ’ta taşeron 
işçilerin kadrolu olarak sendika bün-
yesine alınmasında yaşanan zorluklar 
ve mücadele sürecine ilişkin payla-
şımlarda bulunan Kabaloğlu, bunun 
TES-İŞ Sendikası içerisinde bir öncü 
rol oynayacağına ilişkin inancını dile 
getirdi. Kabaloğlu, İZGAZ’da ki ör-
gütlenmenin önemine vurgu yaptığı 
konuşmasında, sendikal hareketin üye 

TES-İŞ Şube Eğitimleri 
Devam Ediyor

TES-İŞ Adapazarı, Edirne, Samsun, Yatağan, Van, 
Diyarbakır 1, İstanbul 3 No’lu Şube Eğitimleri yapıldı.

ADAPAZARI ŞUBE

ADAPAZARI ŞUBE

ADAPAZARI ŞUBE
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kaybettiği bir dönemde, İZGAZ’daki 
örgütlenmenin bir umut ışığı niteliği 
taşıdığını söyledi. Kabaloğlu, eğitim 
seminerlerinin kaynaşmadaki, birlik 
ve beraberlik ruhunu geliştirmedeki 
önemine de dikkat çekti.  

Eğitimlerde, Gazi Üniversitesi         
İ.İ.B.F’den Doç. Dr. Aydın Başbuğ 
“Toplu İş Sözleşme Düzeni, İşkanunu 
ve Toplu İş Sözleşmesi ile Getirilen 
Haklar” konusuna değinirken, SGK İs-
tanbul İl Müdür Yardımcısı Murat Öz-
damar, “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
İşçiler Açısından Değerlendirilmesi”,  
TES-İŞ Sendikası Eğitim Müdürü  Re-
sul Limon ise “Sendikalar, Örgütlenme 
ve Güncel Sorunlar” konularında bilgi 
verdi. 

EDİRNE ŞUBE

TES-İŞ Edirne Şube Eğitim semi-
neri, DSİ, TEİAŞ ve Hamitabat sant-
ralında çalışan üyeler için 500 üyenin 
katılımı ile 26-28 Haziran  2013 tarih-
lerinde  yapıldı

Eğitim seminerinin açılışına TES-
İŞ Genel Eğitim Sekreteri Ferudun 
Yükselir, Edirne Şube Başkanı Erkan 
Çakan ve Edirne Şube Yöneticileri ka-
tıldı. 

Düzenlenen eğitim seminerlerinin 
açılış konuşmasında TES-İŞ Genel Eği-
tim Sekreteri Ferudun Yükselir önce-
likle DSİ’ne yeni işbaşı yapan işçileri se-
lamladı. Yükselir,  DSİ’nin Türkiye’nin 
kalkınmasında önemli roller oynadığı-
na dikkat çektiği konuşmasında emekli 
olan üyelerin yerine yeterli  düzeyde 
yeni işçilerin alınmayarak DSİ’nin ça-
lışamaz hale getirilmesinden üzüntü 
duyduğunu ifade etti. Yükselir, DSİ’ne 
yeni işçi alınması konusunda çalışma-
ların devam ettiğini söyledi. Özelleştir-
melere karşı her türlü mücadelenin ve-
rildiğini belirten Yükselir, “Özelleştir-
meler siyasi bir tercih. Bu uygulamada 
kamu yararı olmadığı ortadadır” dedi. 
Yükselir, Hamitabat’ın satış bedeline 

ADAPAZARI ŞUBE

ADAPAZARI ŞUBE

ADAPAZARI ŞUBE
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bakıldığında bu durumun daha net 
görülebileceğine dikkat çekerek, özel-
leştirmelerle birlikte TES-İŞ üyelerinin 
mağduriyetinin engellenmesi için her 
türlü çabanın gösterildiğini söyledi. 

TES-İŞ Edirne Şube Başkanı  Erkan 
Çakan da yıllar sonra DSİ’ne  yeni işçi-
ler alınmasının işyerine canlılık getir-
diğini, ancak işçi alımına devam edil-
mesi gerektiğini belirtti. Çakan, özel-
leştirmeyi, taşeronlaşmayı en önemli 
sorun olarak gördüklerini, TREDAŞ’da 
yaşananları unutmadıklarını, bunlar-
dan tüm sendikal hareketin ders çı-
kartması gerektiğini ifade etti. Çakan 
Hamitabat özelleştirmesinin durdurul-
ması için her türlü çabanın gösterildi-
ğini belirtti. 

Eğitimlerde Gazi Üniversitesi          
İ.İ.B.F’den Doç. Dr. Aydın Başbuğ 
“Sendika Nedir? Üye-Sendika-İşveren 
İlişkileri”, “4857 Sayılı İş Kanununun 
işçiler açısından değerlendirilmesi ve 
Kıdem Tazminatı” ile  “Özelleştirme 
ve 4/C” konularında,  SGK İstanbul 
İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar, 
“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nun işçiler ve 
emeklilik açısından değerlendirilmesi”  
konularında bilgi verdi. 

SAMSUN ŞUBE

TES-İŞ Samsun Şube faaliyet ala-
nında bulunan DSİ’de çalışan üyeler 
için  5-6 Haziran 2013 tarihlerinde 
“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Kanunun emeklilik 
kısmının işçiler aşısından değerlendi-
rilmesi” konusunda Eğitim Semineri 
düzenlendi.  Seminere 750 üye katıldı.  

Seminerlerin açış konuşmaların-
da  TES-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Fe-
rudun Yükselir çalışma hayatının ve 
sendikal hareketin içinde bulunduğu 
sorunlardan bahsetti. Yükselir, DSİ’ye 
yeterli düzeyde işçi alınmadığını, nere-
deyse işlerin yapılamaz hale geldiğini, 
son işçi alımlarının da yeterli olmadı-
ğını ifade etti. DSİ’nde kıdem süresi-

EDİRNE ŞUBE
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nin yükseldiğini ifade eden Yükselir, 
emeklilikle ilgili gerçeği yansıtmayan 
söylentiler nedeniyle bu eğitim semi-
nerini düzenlediklerini belirtti. 

TES-İŞ Samsun Şube Başkanı Nakif 
Yılmaz da yaptığı konuşmada, emekli-
lik konusunda yaşanan bilgi kirliliğine 
değinerek, yapılan eğitim çalışmala-
rıyla bu kirliliğin ortadan kalkacağını 
kaydetti. 

Eğitimler, SGK İstanbul İl Müdür 
Yardımcısı Murat Özdamar tarafından 
verildi. 

YATAĞAN ŞUBE

Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy  
Termik Santrallarına yeni giren  TES-
İŞ üyelerine yönelik eğitim 29 Mayıs 
2013 tarihinde yapıldı. 

Yatağan Termik Santralı Sosyal 
Tesislerinde gerçekleşen eğitim semi-
nerine 220 üye katıldı. Seminerin açış 
konuşmasını Yatağan Şube Başkanı 
Fatih Erçelik ile  TES-İŞ Genel Eğitim 
Sekreteri Ferudun Yükselir yaptı. 

Yatağan Şube Eğitim Semineri Açı-
lışına Yatağan Kaymakamı Dr. Hasan 
Tanrıseven, Maden-İş Sendikası Ya-
tağan Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, 
YEAŞ Yatağan İşl. Md. Yrd. Hakan 
Oktay, ESM Baştemsilcisi Ramazan 
Girgin, Türkiye Enerji-Sen Temsilcisi 
Sedat Gölgedar ile Basın-Yayın çalı-
şanları katıldı.

Eğitimlerde, Muğla Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Abdurrah-
man Ayhan, Doç. Dr. Özlem Şahin 
Güngör ile Yrd. Doç. Dr. Fatih Güngör, 
“Güncel Ekonomik Gelişmeler”, “Kü-
reselleşme, Globalleşme, İş Kanunu, 
Çalışma Hayatının Temel Kavramları 
ve Sendikal İlişkiler”, “Niçin Sendika?”, 
“Yatağan Mücadelesi ve Özelleştirme” 
konularında bilgi verdi.  

VAN ŞUBE

TES-İŞ Van Şube’nin faaliyet ala-
nında bulunan üyeleri kapsayan Eği-

SAMSUN ŞUBE

SAMSUN ŞUBE
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tim Semineri,  23 Mayıs 2013 tarihin-
de düzenlendi. Seminerin konusunu 
“özelleştirmeler” oluşturdu. TES-İŞ 
Genel Eğitim Sekreteri Ferudun Yük-
selir  400 üyenin katıldığı seminerin 
açış konuşmasında özelleştirme uygu-
lamalarının kamu yararına olmadığına 
dikkat çekerek, özelleştirmelerin işsiz-
liği, yoksulluğu ve sendikasızlaştırmayı 
beraberinde getirdiğini ifade etti. Özel-
leştirmeye karşı her türlü mücadele-
nin verildiğini ve bu mücadelenin en 
önemli unsurunun birlik, beraberlik ve 
sendikaya sahip çıkmak olduğunu ifa-
de eden Yükselir, özelleştirmelerle işçi-
lerin mağdur olmaması için her türlü 
çabanın gösterileceğini bildirdi. 

TES-İŞ Van Şube Başkanı Naif Ba-
landı da yaptığı konuşmada, Van Şube-
si olarak birlik ve beraberliğin önemini 
çok iyi bildiklerini belirtti.  Van dep-
reminin, birlik, dayanışma ve yardım-
laşmanın önemini bir kez daha ortaya 
çıkardığına işaret eden Balandı, özel-
leştirme konusunda üyeleri devamlı 
bir şekilde bilgilendirdiklerini, yapılan 
eğitimi de bu açıdan çok önemli bul-
duklarını söyledi.

Eğitim Seminerinde  Gazi Üniversi-
tesi İ.İ.B.F’den Doç. Dr. Aydın Başbuğ 
“İş Kanunu Açısından Özelleştirme-
ler”,  SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı 
Murat Özdamar da “Sosyal Güvenlik 
Açısından  Özelleştirmeler” konusun-
da bilgi verdi. 

DİYARBAKIR 1 NO’LU ŞUBE

TES-İŞ Diyarbakır 1 No’lu Şube’nin 
faaliyet alanında bulunan Dicle Elekt-
rik Dağıtım A.Ş.’ de üyelere yönelik 20 
Mayıs 2013 tarihinde Özelleştirme Bil-
gilendirme Semineri düzenlendi.  Se-
minere 400 üye katıldı.

TES-İŞ Genel Sekreteri Mustafa 
Şahin seminerin açış konuşmasında, 
TES-İŞ’in 20 yıldır özelleştirmelere 
karşı her türlü mücadeleyi verdiğini 
belirtti. Bu mücadelenin hala devam 
ettiğine işaret eden Şahin, “Enerji sek-

VAN ŞUBE

VAN ŞUBE

VAN ŞUBE
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töründe yaşanan özelleştirmenin yan-
lış olduğunu her kesime anlattık. Bu 
yanlışı bilmelerine rağmen özelleştir-
me siyasal bir tercih olarak hükümetin 
gündeminde bulunmaktadır. Yapılan 
özelleştirmeleri sendika olarak tasvip 
etmemiz mümkün değildir. Ancak 
kapımıza gelip dayandığında da üyele-
rimizin mağduriyetini engellemek, ör-
gütlülüğümüzü korumak için her türlü 
çabayı gösteriyoruz” dedi. Diyarbakır 
1 No’lu Şube’nin birlik ve beraberlik 
içerisinde bu sürecin üstesinden gele-
ceğine ilişkin inancını dile getiren Şa-
hin, “Yapılan seminerin üyelerimizin 
kafasındaki soruları cevaplayacağını 
ve faydalı olacağına inanıyorum” diye 
konuştu.   

TES-İŞ Diyarbakır 1 No’lu Şube 
Başkanı Ali Öncü ise yaptığı konuş-
mada enerji sektöründe yaşanan özel-
leştirmeye başından beri karşı olduk-
larını ifade etti.  Özelleştirmelerin aynı 
zamanda sendikal harekete yapılan bir 
saldırı olduğunu ifade eden Öncü, “Bu 
coğrafyanın özellikleri dikkate alınma-
dan yapılan özelleştirmeler, durumu 
daha da zorlaştırıyor. Amacımız, bu 
süreci birlik ve beraberliğimizi koru-
yarak hiçbir üyemize zarar gelmeden 
geçirmektir.” dedi. 

Eğitim Seminerinde  Gazi Üni-
versitesi İ.İ.B.F’den Doç. Dr. Aydın 
Başbuğ “İş Kanunu Açısından Özel-
leştirmeler”,   SGK İstanbul İl Müdür 
Yardımcısı Murat Özdamar da “Sosyal 
Güvenlik Açısından Özelleştirmeler” 
konusunda bilgi verdi. TES-İŞ Sendi-
kası Baş Hukuk Müşaviri Kenan Eren 
ise, TES-İŞ’in özelleştirmeye karşı ver-
diği hukuk mücadelesini anlattı. 

İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE

İstanbul 3 No’lu Şube’nin faaliyet 
alanında bulunan İGDAŞ’ta yeni işbaşı 
yapan üyelere, 16 Ağustos 2013 tari-
hinde sendika, örgütlenme ve sendikal 
hareketin güncel sorunları konusunda 
TES-İŞ Sendikası Eğitim Müdürü  Re-
sul Limon tarafından bir  günlük eği-
tim semineri verildi. 

DİYARBAKIR 1 NO’LU ŞUBE

DİYARBAKIR 1 NO’LU ŞUBE

İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE
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   Kamu Sözleşmelerinde Anlaşma
TES-İŞ ile Kamu-İş arasında DSİ, İLLER BANKASI, TEİAŞ, EÜAŞ (Hamitabat, Yeniköy, Yatağan, 
Kemerköy, Kangal ve Seyitömer Termik Santralı), TETAŞ, TEDAŞ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlükleri ve bağlı işyerlerinde çalışan işçileri kapsayan 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.  

ES-İŞ ile  Kamu İşletme-
leri İşverenleri Sendikası 
(KAMU-İŞ) arasında DSİ, 
İLLER BANKASI, TEİAŞ, 

EÜAŞ, TETAŞ, TEDAŞ ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebi-
lir Enerji Genel Müdürlükleri ve bağlı 
işyerlerinde çalışan işçileri kapsayan 
01.03.2013/28.02.2015 yürürlük süreli 
15. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmeleri 23.09.2013 tarihinde an-
laşma ile sonuçlandı. 

Sözleşmenin ücret zammı ile diğer 
parasal maddelerinde özetle şunlar ye-
raldı: 

Ücret Zammı ve Uygulama :

A-İyileştirme:

01.03.2013 tarihinde işyerinde çalış-
makta olan işçilerden 01.03.2013 tarihi 
itibariyle günlük brüt çıplak ücretleri;

1) 36,67 (Otuzaltı Lira Altmışye-
di Kuruş) TL/Gün’ün altında olanla-
rın günlük brüt çıplak ücretleri 36,67 
(Otuzaltı Lira Altmışyedi Kuruş) TL/
Gün’e yükseltilecektir.

2) Yukarıdaki uygulamadan sonra, 
ücretleri 61,67 (Altmışbir Lira Altmış-
yedi Kuruş) TL/Gün’ün altında olanla-
rın günlük brüt çıplak ücretlerine, 61,67  
(Altmışbir Lira Altmışyedi Kuruş) TL/
Gün’ü geçmemek üzere 6,67 (Altı Lira 
Altmışyedi Kuruş) TL/Gün iyileştirme 
yapılacaktır. 

 B- 01.03.1997 tarihi ile 31.08.2003 
tarihleri arasında işe alınan ve 
01.03.2013 tarihi itibariyle işyerinde 
çalışmakta olan işçilerin 01.03.2013 
tarihinden itibaren geçerli olmak üze-
re günlük brüt çıplak ücretlerine aynı 
derecedeki bir üst kıdemdeki işçinin 
ücretini geçmemek üzere 2,00 TL/Gün 
ilave edilecektir. 

C- Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı: 

01.03.2013 tarihinde işyerinde ça-
lışmakta olan işçilerin 01.03.2013 tarihi 
itibariyle almakta oldukları günlük brüt 
çıplak ücretlerine (A ve B fıkralarından 
yararlanan işçilerin bu fıkralara göre 
oluşan ücretlerine) 01.03.2013 tarihin-
den geçerli olmak üzere % 4 (Yüzde 
Dört) oranında zam yapılacaktır.

D- Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

01.09.2013 tarihinde işyerinde ça-
lışmakta olan işçilerin 31.08.2013 tari-
hi itibariyle almakta oldukları günlük 
brüt çıplak ücretlerine 01.09.2013 tari-
hinden geçerli olmak üzere % 4 (Yüzde 
Dört) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel 
Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Gene-
li Şubat 2014 İndeks sayısının Ağus-
tos 2013 İndeks sayısına göre değişim 
oranının % 4’ü (Yüzde Dört) aşması 
halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl 
birinci altı ay ücret zammı oranına ila-
ve edilecektir.

 E- İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

01.03.2014 tarihinde işyerinde ça-
lışmakta olan işçilerin 28.02.2014 tari-
hi itibariyle almakta oldukları günlük 
brüt çıplak ücretlerine 01.03.2014 tari-
hinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde 
Üç) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel 
Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli 
Ağustos 2014 İndeks sayısının Şubat 
2014 İndeks sayısına göre değişim ora-
nının % 3’ü (Yüzde Üç) aşması halinde, 
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aşan kısmın tamamı 
ikinci yıl ikinci altı ay 

ücret zammı oranına ila-
ve edilecektir.

F- İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

01.09.2014 tarihinde işyerinde ça-
lışmakta olan işçilerin 31.08.2014 tari-
hi itibariyle almakta oldukları günlük 
brüt çıplak ücretlerine 01.09.2014 tari-
hinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde 
Üç) oranında zam yapılacaktır.

Ancak T.C. Başbakanlık Türkiye İs-
tatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel 
Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli 
Şubat 2015 İndeks sayısının Ağustos 
2014 İndeks sayısına göre değişim ora-
nının % 3’ü (Yüzde Üç) aşması halin-
de, aşan kısmın tamamı 01.03.2015 
tarihinden geçerli olmak üzere işçilerin 
28.02.2015 tarihindeki günlük brüt çıp-
lak ücretlerine zam olarak uygulana-
caktır.

 G-Bu uygulamalar sonucu oluşa-
cak olan yarım Kuruş ve üzeri küsu-
ratlar bir Kuruş’a tamamlanacak, yarım 
Kuruş’un altındaki değerler dikkate 
alınmayacaktır.

 İkramiye:

Süresi sona eren toplu iş sözleşme-
sindeki şekliyle kabul edilmiştir. 

 Evlenme Yardımı :

Evlenen işçiye bir defaya mahsus 
olmak üzere, evlenme olayının sözleş-
menin birinci yılının birinci altı ayın-
da olması halinde, 99,11TL, ikinci altı 
ayında olması halinde 103,07 TL evlen-
me yardımı yapılır. 

(Madde metni süresi sona eren 
toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle 
aynı) 

Doğum Yardımı:

İşçiye, Sosyal Güvenlik Kurumunca 
yapılan ödemelerin dışında doğan her 
çocuğu için doğumun sözleşmenin bi-

rinci yılının birinci altı ayında olması 
halinde 49,54 TL, ikinci altı ayında ol-
ması halinde 51,52 TL doğum yardımı 
yapılır.

(Madde metni süresi sona eren 
toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle 
aynı)

 Ölüm ve Maluliyet Yardımı :

a) İşçinin eş veya çocuklarının (do-
ğum sonrası ölüm de dahil), ana veya 
babasının ölümü halinde, ölümün; 
sözleşmenin birinci yılının birinci altı 
ayında olması halinde 148,70 TL, ikinci 
altı ayında 154,65 TL,

b) İşçinin ölümü halinde, ölümün; 
sözleşmenin birinci yılının birinci altı 
ayında olması halinde 247,79 TL, ikinci 
altı ayında 257,70 TL,

c) İş kazası veya meslek hastalığı ne-
deniyle ölüm halinde, ölümün, sözleş-
menin birinci yılının birinci altı ayında 
olması halinde 396,44 TL, ikinci altı 
ayında 412,30 TL,

ölüm yardımı yapılır.

d) İş kazası veya meslek hastalığı 
sonucu herhangi bir işte çalışamayacağı 
Sağlık Kurulunca tespit edilen işçilere 
bir defaya mahsus olmak üzere iş ka-
zasının sözleşmenin birinci yılının bi-
rinci altı ayında olması halinde 297,35 
TL, ikinci altı ayında 309,24 TLiş kazası 
yardımı verilir.

(Madde metni süresi sona eren 
toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle 
aynı)

Giyim Eşyası Karşılığı Yardım:

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeli-
ğinin gerektirdiği koruyucu giyim eş-
yası ve malzemesine ilişkin uygulama 
mahfuz kalmak kaydıyla işçilere yılda 
bir defa ve Mayıs ayının ilk yarısında 
Sözleşmenin birinci yılında 65,00 TL/
Yıl, ikinci yılında 68,00 TL/Yıl giyim 
yardımı yapılır. 

(Madde metni süresi sona eren 

toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle 
aynı) 

Yemek Yardımı :

İşçilere fiilen çalıştıkları günler için 
bir öğün yemek verilir. Yemek verilme-
diği veya işyerinde yemek verilmesine 
rağmen işçi yemek yemeyeceğini önce-
den yazılı olarak işverene bildirdiği tak-
tirde yemek yemediği günler (fiilen ça-
lışılan günler) için Sözleşmenin birinci  
yılının birinci altı ayında 4,75 TL/Gün, 
birinci yılının ikinci altı ayında 4,94 
TL/Gün nakdi yemek yardımı yapılır.

(Madde metni süresi sona eren 
toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle 
aynı) 

 Sosyal Yardım :

Toplu İş Sözleşmesinin kapsamında 
bulunan işçilere sözleşmenin birinci yı-
lının birinci altı ayında 187,20 TL/Ay, 
ikinci altı ayında 194,69 TL/Ay sosyal 
yardım ödenir.

(Madde metni süresi sona eren 
toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle 
aynı)

 Gıda Yardımı: (TEİAŞ-EÜAŞ-TEDAŞ)

Sözleşmenin birinci yılının birinci 
altı ayında 32,45 TL/Ay, ikinci altı ayın-
da 33,75 TL/Ay,

(Madde metni süresi sona eren 
toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle 
aynı)

Yıpranma Primi : (DSİ)

Seyyar Görev Tazminatı alanlara fi-
ilen seyyar göreve çıktıkları sürece söz-
leşmenin birinci yılı için 5,50 TL/Gün, 
o gün içinde geri dönmeyerek, yatılı ka-
lanlara 7,50 TL/Gün, ikinci yıl için 6,00 
TL/Gün, o gün içinde geri dönmeyerek 
yatılı kalanlara 8,00 TL/Gün olarak 
ödenecektir.

(Madde metni süresi sona eren 
toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle 
aynı) 
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Özel Sektör Toplu İş 
Sözleşmeleri Bağıtlandı

TES-İŞ ile İşverenler arasında sürdürülen görüşmelerle   Özel Sektörde örgütlü olunan  
işyerlerinde sözleşmeler bağıtlandı. 

TES-İŞ ile İşverenler arasında sür-
dürülen görüşmelerle   Özel Sektörde 
örgütlü olunan  işyerlerinde sözleşmeler 
bağıtlandı. 

Sözleşme bağıtlanan işyerlerini şun-
lar oluşturdu: 

Turaş Turizm  ve Ticaret A.Ş, Fırat 
Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş,  Fırat 
Elektrik Dağıtım A.Ş, Çoruh Elekt-
rik Dağıtım A.Ş, Park Termik Elektrik 
Sanayi Ticaret A.Ş, Akdeniz Elektrik 
Dağıtım A.Ş, Boğaziçi Elektrik Dağı-
tım A.Ş, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş, 
Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş, Vangölü 
Elektrik Dağıtım A.Ş ile Kayseri ve Ci-
varı Elektrik Dağıtım A.Ş, Aras, Dicle, 
Ayedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. 

İmzalanan sözleşmelerde ücret zam-
ları şöyle şekillendi: 

Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş.

Ücret Zammı ve Uygulama :

a) Birinci  Yıl Zammı: 

İşçilerin Ek-1/A, EK-1/B, Ek-1/C, 
Ek-1/D taban yevmiye skalasına %10 
zam yapılacaktır. 

b) İkinci  Yıl  Zammı: 

İşçilerin Ek-1/A, EK-1/B, Ek-1/C, 
Ek-1/D taban yevmiye skalasına 2013 
enflasyon oranı+%2 zam yapılacaktır. 

2. yıl uygulanan zamlar da 2013 yılı 

enflasyon oranı+%2 zam oranının top-
lamı %10’u geçmeyecektir.

Turaş Turizm  ve Ticaret A.Ş. 

Ücret Zammı:

a) Birinci Yıl Zammı:

 01.07.2013 tarihinde işyerinde ça-
lışmakta olan işçilerin günlük çıplak 
ücretlerine 

% 9 (yüzde dokuz) oranında zam ya-
pılacaktır.

b) İkinci Yıl Zammı

Sözleşmenin ikinci yılında işçilerin 
birinci yılın sonunda almakta oldukları 
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günlük çıplak ücretlerine son bir yılda 
gerçekleşen TÜFE enflasyon oranı + 1 
(bir)  puan zam yapılacaktır.

Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.

Ücret Zammı :

A) Birinci Yıl:

İşçilerin 28.02.2013 tarihi itibariyle 
almakta oldukları aylık brüt ücretleri 
01.03.2013 tarihinden itibaren iş gurup-
larına göre EK- I sayılı cetvelde belirti-
len miktarlara yükseltilecektir.

Türkiye İstatistik Kurumu’ nun 
(2003=100 Temel Yıllı) ÜFE ve TÜFE 
01.03.2013-28.02.2014 tarihleri arasın-
daki yılık artış oranlarının ortalaması-
nın % 7’yi aşması halinde aşan kısmın 
tamamı (A) ve (B) fıkralarında belirti-
len işçilerin 28.02.2014 tarihinde ücret-
lerine zam olarak yansıtılacaktır.

B) İkinci Yıl:

a) Birinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 28.02.2014 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.03.2014 
tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

b) İkinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 31.08.2014 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.09.2014 

tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(2003=100 Temel Yıllı) ÜFE ve TÜFE 
01.03.2014-28.02.2015 tarihleri arasın-
daki yılık artış oranlarının ortalaması-
nın % 6’ yı aşması halinde aşan kısmın 
tamamı (A) ve (B) fıkralarında belirti-
len işçilerin 28.02.2015 tarihinde ücret-
lerine zam olarak yansıtılacaktır.

C) Üçüncü Yıl:

a) Birinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 28.02.2015 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.03.2015 
tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

b) İkinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 31.08.2015 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.09.2015 
tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(2003=100 Temel Yıllı) ÜFE ve TÜFE 
01.03.2015-28.02.2016 tarihleri arasın-
daki yılık artış oranlarının ortalaması-
nın % 6’yı aşması halinde aşan kısmın 
tamamı (A) ve (B) fıkralarında belirti-
len işçilerin 28.02.2016 tarihinde ücret-
lerine zam olarak yansıtılacaktır.

Sözleşmenin yürürlük tarihinden 

önce ücretleri net ödenen işçilerin kü-
mülatif vergi matrahı dilimi artışların-
dan doğan ücret kayıpları 32.12.2013 
tarihine kadar işveren tarafından gide-
rilecektir. 2013 yılı farklarının ödenme 
zamanı Ocak 2014 ayı sonuna kadardır.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ücret Zammı :

A) 01.03.2011 tarihinden önce 
Sendika’ya üye olan işçiler için: 

1- Birinci Yıl:

a) Birinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 28.02.2013 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.03.2013 
tarihinden itibaren % 4 (yüzde dört) 
zam yapılacaktır.

b) İkinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 31.08.2013 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.09.2013 
tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

B) 01.03.2011  tarihinden sonra 
Sendika’ya üye olan işçiler için:

1- Birinci Yıl:

İşçilerin 28.02.2013 tarihi itibariyle 
almakta oldukları aylık brüt ücretleri 
01.03.2013 tarihinden itibaren iş gurup-
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larına göre EK- I sayılı cetvelde belirti-
len miktarlara yükseltilecektir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(2003=100 Temel Yıllı) ÜFE ve TÜFE 
01.03.2013-28.02.2014 tarihleri arasın-
daki yılık artış oranlarının ortalaması-
nın % 7’yi aşması halinde aşan kısmın 
tamamı (A) ve (B) fıkralarında belirti-
len işçilerin 28.02.2014 tarihinde ücret-
lerine zam olarak yansıtılacaktır.

C) 01.03.2011  tarihinden önce 
Sendika’ya üye olan ve 01.03.2011  tari-
hinden sonra Sendika’ya üye olan tüm 
işçiler için :

1- İkinci Yıl:

a) Birinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 28.02.2014 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.03.2014 
tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

b) İkinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 31.08.2014 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.09.2014 
tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(2003=100 Temel Yıllı) ÜFE ve TÜFE 
01.03.2014-28.02.2015 tarihleri arasın-
daki yılık artış oranlarının ortalaması-
nın % 6’yı aşması halinde aşan kısmın 
tamamı (A) ve (B) fıkralarında belirti-
len işçilerin 28.02.2015 tarihinde ücret-
lerine zam olarak yansıtılacaktır.

2- Üçüncü Yıl:

a) Birinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 28.02.2015 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.03.2015 
tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

b) İkinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 31.08.2015 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.09.2015 
tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(2003=100 Temel Yıllı) ÜFE ve TÜFE 
01.03.2015-28.02.2016 tarihleri arasın-
daki yılık artış oranlarının ortalaması-
nın % 6’yı aşması halinde aşan kısmın 
tamamı (A) ve (B) fıkralarında belirti-
len işçilerin 28.02.2016 tarihinde ücret-
lerine zam olarak yansıtılacaktır.

Sözleşmenin yürürlük tarihinden 
önce ücretleri net ödenen işçilerin kü-
mülatif vergi matrahı dilimi artışların-
dan doğan ücret kayıpları 31.12.2013 
tarihine kadar işveren tarafından gide-
rilecektir. 2013 yılı farklarının ödenme 
zamanı Ocak 2014 ayı sonuna kadardır.

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ücret Zammı :

A) 01.03.2011 tarihinden önce 
Sendika’ya üye olan işçiler :

1- Birinci Yıl:

a) Birinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 28.02.2013 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.03.2013 
tarihinden itibaren % 4 (yüzde dört) 
zam yapılacaktır.

b) İkinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 31.08.2013 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.09.2013 
tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

B) 01.03.2011  tarihinden sonra 
Sendika’ya üye olan işçiler için:

1- Birinci Yıl:

İşçilerin 28.02.2013 tarihi itibariyle 
almakta oldukları aylık brüt ücretleri 
01.03.2013 tarihinden itibaren iş gurup-
larına göre EK- I sayılı cetvelde belirti-
len miktarlara yükseltilecektir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(2003=100 Temel Yıllı) ÜFE ve TÜFE 
01.03.2013-28.02.2014 tarihleri arasın-
daki yılık artış oranlarının ortalaması-
nın % 7’yi aşması halinde aşan kısmın 
tamamı (A) ve (B) fıkralarında belirti-
len işçilerin 28.02.2014 tarihinde üc-

retlerine zam olarak 
yansıtılacaktır.

C) 01.03.2011  tarihinden 
önce Sendika’ya üye olan ve 01.03.2011  
tarihinden sonra Sendika’ya üye olan 
tüm işçiler için :

1- İkinci Yıl:

a) Birinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 28.02.2014 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.03.2014 
tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

b) İkinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 31.08.2014 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.09.2014 
tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(2003=100 Temel Yıllı) ÜFE ve TÜFE 
01.03.2014-28.02.2015 tarihleri arasın-
daki yılık artış oranlarının ortalaması-
nın % 6’yı aşması halinde aşan kısmın 
tamamı (A) ve (B) fıkralarında belirti-
len işçilerin 28.02.2015 tarihinde ücret-
lerine zam olarak yansıtılacaktır.

2- Üçüncü Yıl:

a) Birinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 28.02.2015 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.03.2015 
tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

b) İkinci Altı Ay Zammı :

İşçilerin 31.08.2015 tarihi itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine 01.09.2015 
tarihinden itibaren % 3 (yüzde üç) zam 
yapılacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(2003=100 Temel Yıllı) ÜFE ve TÜFE 
01.03.2015-28.02.2016 tarihleri arasın-
daki yılık artış oranlarının ortalaması-
nın % 6’yı aşması halinde aşan kısmın 
tamamı (A) ve (B) fıkralarında belirti-
len işçilerin 28.02.2016 tarihinde ücret-
lerine zam olarak yansıtılacaktır.
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Sözleşmenin yü-
rürlük tarihinden 

önce ücretleri net ödenen 
işçilerin kümülatif vergi matrahı dili-
mi artışlarından doğan ücret kayıpları 
31.12.2013 tarihine kadar işveren tara-
fından giderilecektir. 2013 yılı farkları-
nın ödenme zamanı Ocak 2014 ayı so-
nuna kadardır.

Park Termik Elektrik Sanayi Ticaret 
A.Ş.

Ücret Zammı

A- İyileştirme

01.03.2007 tarihinden sonra üye olan 
sendika üyesi işçilerden, günlük çıplak 
brüt yevmiyeleri 40,00 TL ile 50,00 TL 
arasında kalanlara 3,00 TL iyileştirme 
yapılacaktır.

Bu iyileştirme sonrası

B - Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zam-
mı:

Sendika üyesi işçilerin günlük çıp-
lak ücretlerine; 01.03.2013 tarihinden 
geçerli olmak üzere % 4 (yüzde dört) 
oranında zam yapılacaktır.

C - Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zam-
mı:

Sendika üyesi işçilerin 31.08.2013 
tarihindeki günlük çıplak ücretlerine; 
01.09.2013 tarihinden geçerli olmak 
üzere % 4 (yüzde dört) oranında zam 
yapılacaktır.

D- İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zam-
mı:

Sendika üyesi işçilerin 28.02.2014 
tarihindeki günlük çıplak ücretlerine; 
01.03.2014 tarihinden geçerli olmak 
üzere % 4 (yüzde dört) oranında zam 
yapılacaktır.

E - İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

Sendika üyesi işçilerin 31.08.2014 
tarihindeki günlük çıplak ücretlerine; 
01.09.2014 tarihinden geçerli olmak 
üzere % 4 (yüzde dört) oranında zam 
yapılacaktır.

Aras, Dicle,Ayedaş, Akdeniz, Bogaziçi, 
Toroslar,  Gediz  ve  Vangölü Elektrik 
Dağıtım A.Ş.’nin Sözleşme Maddeleri 

Aynıdır. Bu İşyerlerinde İmzalanan 
Sözleşmelere Göre Ücret Zamları 

Şöyle Gerçekleşecektir:  

Ücret Zammı Ve Uygulama:

A-İyileştirme:

01.03.2013 tarihinde işyerinde çalış-
makta olan işçilerden 01.03.2013 tarihi 
itibariyle günlük brüt çıplak ücretleri;

1) 36,67 (Otuzaltı Lira Altmışyedi 
Kuruş) TL/Gün’ün altında olanların 
günlük brüt çıplak ücretleri 36,67 (Otu-
zaltı Lira Altmışyedi Kuruş) TL/Gün’e 
yükseltilecektir.

2) Yukarıdaki uygulamadan sonra, 
ücretleri 61,67 (Altmışbir Lira Altmış-
yedi Kuruş) TL/Gün’ün altında olanla-
rın günlük brüt çıplak ücretlerine, 61,67 
(Altmışbir Lira Altmışyedi Kuruş) TL/
Gün’ü geçmemek üzere 6,67 (Altı Lira 
Altmışyedi Kuruş) TL/Gün iyileştirme 
yapılacaktır. 

B- 01.03.1997 tarihi ile 31.08.2003 
tarihleri arasında işe alınan ve imza 
tarihinde iş başında olan işçilerin, 
01.03.2013 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere günlük brüt çıplak ücretle-
rine 2,00 (İki) TL/Gün ilave edilecektir. 

C-Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zam-
mı:

01.03.2013 tarihinde işyerinde ça-
lışmakta olan işçilerin 01.03.2013 tarihi 
itibariyle almakta oldukları günlük brüt 
çıplak ücretlerine (A ve B fıkralarından 
yararlanan işçilerin bu fıkralara göre 
oluşan ücretlerine) 01.03.2013 tarihin-
den geçerli olmak üzere % 4 (Yüzde 
Dört) oranında zam yapılacaktır.

D-Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

01.09.2013 tarihinde işyerinde ça-
lışmakta olan işçilerin 31.08.2013 tarihi 
itibariyle almakta oldukları günlük brüt 
çıplak ücretlerine 01.09.2013 tarihinden 
geçerli olmak üzere % 4 (Yüzde Dört) 

oranında zam yapılacaktır.

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İs-
tatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel 
Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli 
Şubat 2014 İndeks sayısının Ağustos 
2013 İndeks sayısına göre değişim ora-
nının % 4’ü (Yüzde Dört) aşması halin-
de, aşan kısmın tamamı ikinci yıl birinci 
altı ay ücret zammı oranına ilave edile-
cektir.

E-İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

01.03.2014 tarihinde işyerinde ça-
lışmakta olan işçilerin 28.02.2014 tarihi 
itibariyle almakta oldukları günlük brüt 
çıplak ücretlerine 01.03.2014 tarihinden 
geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde Üç) ora-
nında zam yapılacaktır.

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İs-
tatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel 
Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli 
Ağustos 2014 İndeks sayısının Şubat 
2014 İndeks sayısına göre değişim ora-
nının % 3’ü (Yüzde Üç) aşması halinde, 
aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı 
ay ücret zammı oranına ilave edilecek-
tir.

F-İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı: 

01.09.2014 tarihinde işyerinde ça-
lışmakta olan işçilerin 31.08.2014 tarihi 
itibariyle almakta oldukları günlük brüt 
çıplak ücretlerine 01.09.2014 tarihinden 
geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde Üç) ora-
nında zam yapılacaktır.

Ancak T.C. Başbakanlık Türkiye İsta-
tistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıl-
lı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Şu-
bat 2015 İndeks sayısının Ağustos 2014 
İndeks sayısına göre değişim oranının 
% 3’ü (Yüzde Üç) aşması halinde, aşan 
kısmın tamamı 01.03.2015 tarihinden 
geçerli olmak üzere işçilerin 28.02.2015 
tarihindeki günlük brüt çıplak ücretle-
rine zam olarak uygulanacaktır.

G-Bu uygulamalar sonucu oluşacak 
olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar bir 
Kuruş’a tamamlanacak, yarım Kuruş’un 
altındaki değerler dikkate alınmayacak-
tır.
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Ankara 1 No’lu Şube’den 
Emekliler Günü

TES-İŞ Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Dural Karakoç 
ile Yönetim Kurulu Üyeleri, şube faaliyet alanı içerisinde 
bulunan DSİ Genel Müdürlüğü ve bağlı Daire Başkan-
lıklarından emekli olan TES-İŞ üyeleri için bir “ Emekliler 
Günü” düzenledi. Emekliler Günü’ne  DSİ Genel Müdürü 
Akif Özkaldı  ile Daire Başkanları da katıldı. 

ANKARA 1 NO’LU ŞUBE

TES-İŞ Edirne Şube’den 
İftar Yemeği

TES-İŞ Edirne Şube Başkanı Erkan Çakan ile Yönetim 
Kurulu üyeleri, Ramazan ayı içerisinde şubeye bağlı TES-
İŞ üyelerine ve çalışanlara yönelik iftar yemeği  verdi. İf-
tar yemeği yoğun bir katılımla gerçekleşti. 

EDİRNE ŞUBE

TES-İŞ Diyarbakır 2 No’lu 
Şube’den Üye Çocuklarına Burs

TES-İŞ Diyarbakır 2 No’lu Şube Yönetimi, üniversitede 
okuyan üye çocuklarına burs verme kararı aldı. 

2013-2014 Eğitim Öğretim yılını kapsayan ve Ekim 
ayından itibaren 9 ay süreyle verilecek olan burs,   230 
öğrenciyi kapsıyor.

DİYARBAKIR 2 NO’LU ŞUBE

Subelerden HABERLER
Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler

Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler
Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler

Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler
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İSKİ Genel Müdüründen 
İstanbul 2 No’lu Şubeye Ziyaret

İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demir ile Genel 
Müdür Yardımcısı Remzi Erşen, TES-İŞ İstanbul 2 No’lu 
Şube Başkanı Mustafa Güner ile Şube Yönetim Kurulu 
üyelerini  ziyaret etti.  Ziyarette, sohbet kurumun ve işçi-
lerin durumu  üzerinde yoğunlaşırken, çözüm önerileri 
üzerinde duruldu. 

İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBE

Eskişehir Şube’den Bilgilendirme 
Toplantıları

TES-İŞ Eskişehir Şube’de DSİ 34. Şube Müdürlüğü, Ma-
kine İmalat ve Donanım Başmühendisliği işyerlerinde 
çalışan Baştemsilci ve Temsilcilerle bir toplantı  gerçek-
leştirildi. Toplantıda, yeni üyelere sendikal örgütlenme 
çalışmaları hakkında bilgi verilirken, 15. Dönem Toplu İş 
Sözleşmeleri  ile ilgili konular üzerinde duruldu. 

ESKİŞEHİR ŞUBE

TES-İŞ Konya Şube’den 
Toplantı

TES-İŞ Konya Şube Başkanı Behçet Şenbilir ile Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Şube faaliyet alanı içerisinde görev 
yapan baştemsilci, temsilci, denetim ve disiplin kurulu 
üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, çalışma 
yaşamının, işyerlerinin ve işçilerin sorunları ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

KONYA  ŞUBE

Subelerden HABERLER
Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler

Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler
Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler

Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler

İstanbul 3 No’lu Şube’den
İşyeri Ziyaretleri

İstanbul 3 No’lu Şube Yönetimi işyeri ziyaretlerini sür-
dürüyor. Şube yönetimi sabah, öğle ve akşam saatlerin-
de olmak üzere günde üç işyeri ziyareti gerçekleştirerek 
üyelerin sorunlarını dinliyor.

İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE
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İbrahim KAYGISIZ Dünya 
Üçüncüsü

Amasya DSİ’de çalışan TES-İŞ üyesi İbrahim Kaygısız, 
Bosna Hersek’te düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş 
Şampiyonasına katıldı. Genel Merkez’in ekonomik des-
teği ile şampiyonaya katılan Kaygısız, Dünya Üçüncüsü 
olarak TES-İŞ’i başarıyla temsil etti. 

SAMSUN ŞUBE

Vefat eden üyelerimize   
Allah’tan rahmet,  ailelerine ve 

TES-İŞ Camiasına 
başsağlığı dileriz.

KAYIPLARIMIZ

Murat ÖZMEN
Adana Şube
(22.05.2013)

Ziya CEYLAN
Adana Şube
(20.06.2013)

Necdet GÜNGÖR
Adana Şube
(15.02.2013)

Muzaffer URGANCI
Ankara 1 No’lu Şube

(15.01.2013)

İsmail TANŞU
Balıkesir Şube
(28.05.2013)

Adem TURAN
Edirne Şube
(16.06.2013)

Yücel ÇITAK
Eskişehir Şube

(20.01.2013)

Osman SÖYLER
Eskişehir Şube

(02.09.2013)

Süleyman BEDEL
Yatağan Şube
(25.03.2013)

Yaşar KAYA
Eskişehir Şube

(17.10.2013)

Subelerden HABERLER
Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler

Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler
Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler

Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler Şubelerden Haberler

EÜAŞ Seyitömer Termik 
Santraline Ziyaret

EÜAŞ  Seyitömer Termik Santrali’ne TES-İŞ Genel Teş-
kilatlandırma Sekreteri İsmail Bingöl’ün de  katıldığı bir 
ziyaret gerçekleştirildi. Fiili hizmet ile ilgili denetim ama-
cını da taşıyan ziyarette, TES-İŞ Kütahya Şube Başkanı 
Eşref Erden ve Şube Yöneticileri; SGK Başkanlığı Sigorta 
Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Da-
ire Başkanlığı Şube Müdürleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel müdürlüğü uzmanları katıldı.  

KÜTAHYA  ŞUBE
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TES-İŞ Basın Açıklamaları

TES-İŞ’ten 10 Kasım 
Mesajı

TES-İŞ’ten Cumhuriyet 
Bayramı Mesajı

TES-İŞ Yönetim Kurulu 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir 
açıklama yaptı. Yönetim Kurulu açık-
lamasında şunlara yer verildi: 

“Kurtuluş Savaşı, Türkiye’nin ba-
ğımsızlığına inanan halkımızın, bü-
yük bir askeri deha önderliğinde işgal 
kuvvetlerine canını siper ettiği, kanla, 
canla, yokluklar içinde kazanılmış bir 
savaştır. 

“Mustafa Kemal Atatürk, Türk 
Halkı’nın en büyük şansıdır.  

Türkiye Cumhuriyetini yıkılmış bir 
devletin üzerine büyük zorluklarla 
inşa eden Atatürk, varlığını milletine 
adamış askeri ve siyasi bir dehadır. 

Mustafa Kemal Atatürk, fikirleri, 
eserleri ve bize armağan ettiği ilke 
ve devrimleriyle, dünyada pek çok 
topluma istisnasız bir örnek olmuş-
tur. 

Büyük Ata’nın ebedi kişiliği önün-
de saygıyla eğiliyor, eserlerinin  de-

Cumhuriyet, Türk Halkı’nın tırnak-
larıyla kazıyarak ulaştığı bir hedeftir 
ve tam da bu nedenle Türk Halkı’nın 
vazgeçilmezidir. 

Cumhuriyet, inanan bir halkın va-
tanı uğruna hangi engelleri aşabile-
ceğinin en çarpıcı örneğidir. 

Kurtuluş savaşı sürecinde açlık-
ta, toklukta, sevinçte, kederde bir ve 
beraber olan Türk Halkı, aynı geçmişe 
sahip olmanın onuruyla, aynı gelece-
ğe doğru yol almanın sorumluluğunu 
taşımaktadır. 

Ülkemizi Cumhuriyet’e ulaştı-
ran birlik ve beraberlik ruhu, bizlere 
mirastır. Bu miras, Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından Türk gençliğine 
armağan edilmiştir. Türk gençliği bu 
armağanı çoğaltarak nesilden nesile 
aktaracaktır. 

Türkiye’yi Cumhuriyet’e kavuştu-
ran ruhla, yaşadığımız tüm sorunları 
aştığımız, huzurlu, mutlu, barış ve 
kardeşlik içinde kucaklaştığımız ya-

ğerinin farkındalığıyla sevgiyle ve 
rahmetle anıyoruz.”
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TES-İŞ’ten Kurban 
Bayramı Mesajı

TES-İŞ Yönetim Kurulu Kurban 
Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınla-
dı. Yönetim Kurulu mesajında şunlar 
yer aldı: 

“Ülkemiz bu yıl da siyasi tartışma-
ların gündemi belirlediği bir atmos-
ferde Kurban Bayramına girmektedir. 

Bizim kültürümüzde bayramlar, 
kırdıklarımızın gönlünü aldığımız, 
küslükleri barışmalara dönüştürdü-
ğümüz, milletçe dostluğa kardeşliğe 
odaklandığımız günler olarak algıla-
nır ve yaşanır. 

Ülkemizin, ayrışmalara değil bir-
leşmelere, kavgaya değil barışa ihti-
yacı vardır. 

TES-İŞ olarak beklentimiz, bayram 
vesilesiyle toplumsal kucaklaşmanın 
ve barışın sağlanabilmesi, siyasilerin 
de kullandıkları üslup ile buna öncü-
lük etmesidir. 

Demokrasi ülkemiz için ekmek ka-
dar su kadar elzemdir. Demokrasinin 
sınırlarının daraltılmasına yönelik her 
yaklaşımda, ülkemiz nefessiz kalmak-
ta; bu sınırlar genişletildiğinde ise ra-
hat bir nefes almaktadır. Beklentimiz, 
kişisel ve toplumsal hak ve özgür-
lüklerin gözetildiği, insanların tercih 
ettikleri yaşam biçimi içinde özgür-
ce hareket edebildikleri bir anlayışın 
içselleştirilmesi, demokrasinin tüm 
kurum ve kurallarıyla topluma hakim 
kılınmasıdır. 

Kıdem tazminatlarının taşeron iş-
çilik de bahane edilerek budanmak 
istendiği, taşeron işçiliğin asıl işleri 

TES-İŞ’ten 30 Ağustos 
Zafer Bayramı Mesajı

TES-İŞ Yönetim Kurulu, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı nedeniyle bir açıklama 
yayınladı. Açıklamada şunlara yer ve-
rildi:

 “30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922 
yılında 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 

de kapsayacak şekilde yaygınlaştırıl-
masının amaçlandığı, özel istihdam 
bürolarına işçi kiralama yetkisi veril-
mesinin sürekli gündemde tutulduğu 
bir Türkiye’de toplumsal huzurdan 
bahsetmek mümkün olamayacaktır. 
Bu ülkede emeği ile geçinenler, iş gü-
vencesi şemsiyesi altında, kazanılmış 
haklarına el sürülmeden yaşamayı is-
temekte, hak gaspına yönelik girişim-
leri şiddetle reddetmektedir. 

Yatağan işçisi, termik santrallerin, 
kömür ocaklarının özelleştirilmesine 
karşı, yani işsizliğe, sendikasızlaştır-
maya, bölge ekonomisinin temel da-
yanaklarının yok edilmek istenmesine 
karşı günlerdir mücadele etmektedir. 
TES-İŞ ve Maden-İş üyesi işçilerin ön-
derlik ettiği, ancak tüm bölge halkının 
destek verdiği bu mücadelenin mesa-
jı iyi alınmalı, mücadeleye neden olan 
bilinç iyi kavranılmalıdır. 

Emekçilerin maddi ve manevi çı-
karları, savaşta değil barıştadır. TES-İŞ, 
ülkemizde ve dünyada barışın hakim 
olmasını istemekte, bölgemizde ve 
dünyada yaşanan iç savaşların sona 
ermesi dileğini tekrarlamaktadır. 

Başta üyelerimiz ve emeği ile geçi-
nenler olmak üzere tüm ulusumuzun 
Kurban Bayramını kutluyor, bayramın 
huzur, mutluluk ve kardeşlik içinde 
kucaklaşmamıza vesile olmasını dili-
yoruz.”

Ağustos’ta Dumlupınar’da Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Başkumandanlığın-
da zaferle sonuçlanan Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi’ni anmak için 
kutlanan bayramdır. İşgal birliklerinin 
ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra 
gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik 
olarak ülke topraklarının geri alındığı 
günü temsil eder.

Halkımız 30 Ağustos’a, büyük acı-
lar içinde, ölümle kol kola, açlık ve 
yoksulluğu hiçe sayarak, dayanışma-
nın, birlik ve bütünlüğün dünya ça-
pında örneğini sergileyerek ulaşmış-
tır. Türkiye’nin emperyalist ülkelere 
karşı verdiği bağımsızlık mücadele-
sinin simgesi olan 30 Ağustos Zaferi, 
bugün de yaşandığı günlerdeki kadar 
dünya çapında bir örnek olma özel-
liğini korumaktadır. Çünkü 30 Ağus-
tos Zaferi bir halkın doğru önderlikle  
inandığında ne tür zorlukların üs-
tesinden gelebileceğinin en çarpıcı 
göstergesidir. Türkiye 30 Ağustos 
Zaferi’nin ardından yoluna kararlılıkla 
devam etmiş ve demokrasimizin te-
melleri de 30 Ağustos Zaferi ile birlik-
te atılmıştır.

Türkiye, o günden bu güne, 91 
yıldır dünyayı yönetenlerin bölgemiz-
deki çıkar savaşlarına, ülkemize yöne-
lik kirli oyunlarına ve yaşadığımız zor 
dönemlere rağmen  dimdik ayakta 
kalabildiyse, bunu 30 Ağustos Zaferi 
ile içselleştiği kanıtlanan birlik, barış 
ve kardeşlik içinde yaşama arzusu ile 
gerçekleştirmiştir.

Türkiye’nin her 30 Ağustos’ta duy-
duğu onur, aynı zamanda geleceğe 
birlikte yürüme ve kardeşçe yaşama 
beklentisini dile getirmektedir. Geç-
mişte kazandığımız zaferler, bizi biz 
yapan heyecanların ve duyguların 
ürünü olduğu gibi bizim kardeşliği-
mizi yeniden hissetmemize de bir 
vesiledir. 

Büyük Zafer’in 90’ncı yılında Başta 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
milli mücadele kahramanlarını say-
gıyla anıyor,  milletimizin 30 Ağustos 
Zafer Bayramını kutluyoruz.”

rınlar diliyor, ulusumuzun Cumhuri-
yet Bayramı’nı kutluyoruz.” 





YURT’tan *

*ANKA Haber Ajansı’ndan Yararlanılmıştır

Türkiye’nin Net Dış Borç  
Stoku 217.1 Milyar Dolara Yükseldi

 Bütçe Ekim’de 3.2 Milyar TL, 
10 Ayda 7.7 Milyar TL Açık Verdi 

Tüketici Kredileri 
238.7 Milyar TL’ye Yükseldi

En Çok İstihdam Sağlayan 
Sektörler: İnşaat, Tekstil, Bilişim ve Üretim

Otomatik Ödeme Talimatı Veren Kullanıcılar Dikkat: 
Başkasının Su Faturalarını Ödüyor Olabilirsiniz

Sağlık Harcaması Yüzde 10.7 Artışla 
76 Milyar 278 Milyon TL Düzeyine Yükseldi

Ekim Ayı Açlık ve Yoksulluk 
Sınırı Açıklandı

EPDK, Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına 
İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişikliğe Gitti

İşsizlik Oranı Yüzde 9.8’e, İşsiz Sayısı 
2.8 Milyon Kişiye Yükseldi 

Enflasyon: TÜFE Ekim’de 
Yüzde 1.80, ÜFE Yüzde 0.69 Arttı 

Ekim Ayında Ekonominin Ana Başlıkları İzmir İktisat 
Kongresi, Kurbanlık Piyasası ve ABD’deki Bütçe Krizi Oldu
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Enflasyon: TÜFE Ekim’de 
Yüzde 1.80, ÜFE Yüzde 0.69 Arttı 

Tüketici fiyatları Ekim ayında bir 
önceki aya göre yüzde 1.80 oranında, 
üretici fiyatları yüzde 0.69 artış gös-
terdi. Yıllık TÜFE bir önceki aya göre 
0.17 puan azalışla yüzde 7.71’e geriler-
ken, yıllık ÜFE 0.54 puan artışla yüzde 
6.77’ye yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Ekim ayı Tüketici Fiyatları Endeksi 
(TÜFE) ve Üretici Fiyatları Endeksi 
(ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre 
TÜFE’de (2003=100) 2013 yılı Ekim 
ayında bir önceki aya göre yüzde 1.80 
artış gerçekleşti. TÜFE bu düzeyi ile 

yüzde 1.34 düzeyinde ifade edilen bek-
lentilerin üzerinde gerçekleşti. Ekim 
ayında TÜFE’de geçen yılın Aralık ayına 
göre yüzde 6.90, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 7.71 ve on iki aylık ortala-
malara göre yüzde 7.32 artış yaşandı. 

Yıllık ÜFE, Ekim ayında bir önceki 
aya göre 0.17 puan azalış gösterdi. 

Aylık En Yüksek Artış Yüzde 9.56 ile 
Giyim ve Ayakkabıda Gerçekleşti

Ekim’de aylık bazda en yüksek artış 
yüzde 9.56 oranı ile giyim ve ayakka-

bı grubunda gerçekleşti. Ana harcama 
grupları itibariyle 2013 yılı Ekim ayın-
da endekste yer alan gruplardan gıda ve 
alkolsüz içeceklerde yüzde 3.91, ev eş-
yasında yüzde 1.58, lokanta ve otellerde 
yüzde 0.94, eğlence ve kültürde yüzde 
0.62 artış gerçekleşti. 

Aylık En Fazla Düşüş Gösteren Grup 
Yüzde 0.73 ile Alkollü İçecekler ve 

Tütün Oldu

2013 yılı Ekim ayında aylık en fazla 
düşüş gösteren grup yüzde 0.73 oranı ile 
alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana har-

Tüketici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.80 oranında, üretici fiyatları yüzde 
0.69 oranında artış gösterdi. Yıllık TÜFE bir önceki aya göre 0.17 puan azalışla yüzde 7.71’e 

gerilerken, yıllık ÜFE 0.54 puan artışla yüzde 6.77’ye yükseldi.
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cama grupları itibariyle 2013 yılı Ekim 
ayında endekste düşüş gösteren bir di-
ğer grubun ise yüzde 0.41 ile çeşitli mal 
ve hizmetler olduğu belirlendi. 

Yıllık En Yüksek Artış Yüzde 14.30 ile 
Alkollü İçecekler ve Tütün Grubunda 

Gerçekleşti

Yıllık en yüksek artış yüzde 14.30 ile 
alkollü içecekler ve tütün grubunda ger-
çekleşti. TÜFE’de, geçen yılın aynı ayına 
göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 
11.13, eğitim yüzde 10.14, lokanta ve 
oteller yüzde 9.42, giyim ve ayakkabı 
yüzde 9.12 oranı ile artışın yüksek oldu-
ğu diğer ana harcama grupları oldu. 

Aylık En Yüksek Artış Hatay, 
Kahramanmaraş, Osmaniye’de 

Yaşandı

Aylık en yüksek artış Ekim ayında 
yüzde 2.32 ile Hatay, Kahramanmaraş, 
Osmaniye illerini kapsayan TR63 böl-
gesinde yaşandı. İstatistiki Bölge Birim 
Sınıflaması (İBBS) Düzey 2’de bulunan 
26 bölge içinde, geçen yılın Aralık ayına 
göre en yüksek artış Kırıkkale, Aksa-
ray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerini 
kapsayan TR71 bölgesinde yüzde 8.38, 
geçen yılın aynı ayına göre en yüksek 
artış Gaziantep, Adıyaman ve Kilis ille-
rini kapsayan TRC1 bölgesinde yüzde 
10.59 ve on iki aylık ortalamalara göre 
en yüksek artış Gaziantep, Adıyaman ve 
Kilis illerini kapsayan TRC1 bölgesinde 
yüzde 8.56 oranı ile gerçekleşti. 

307 Maddenin Ortalama Fiyatları 
Arttı

Ekim 2013’te endekste kapsanan 
437 maddeden; 61 maddenin ortala-
ma fiyatlarında değişim olmazken, 307 
maddenin ortalama fiyatlarında artış, 
69 maddenin ortalama fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti. 

Üretici Fiyatları Endeksi Aylık Yüzde 
0.69 Arttı

ÜFE, 2013 yılı Ekim ayında bir ön-
ceki aya göre yüzde 0.69, geçen yılın 
Aralık ayına göre yüzde 5.15, geçen yı-

lın aynı ayına göre yüzde 6.77 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 3.93 artış 
gösterdi. 

Yıllık ÜFE, Ekim ayında bir önceki 
aya göre 0.54 puan artış gösterdi. 

Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 3.93

Bu arada Bakanlar Kurulu, 2014 
yılında kanunların kendisine tanıdığı 
yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç 
ve cezalar, yüzde 3.93 oranında arta-
cak. Maliye Bakanlığı’nca belirlenen 
yeniden değerleme oranına esas teşkil 
eden TÜİK Üretici Fiyat Endeksi Ekim 
ayı sonunda, 12 aylık ortalamalara göre 
yüzde 3.93 oranında artış gösterdi. 

Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl 
yeniden değerleme oranını TÜİK’in 
üretici fiyatı genel endeksine göre açık-
layan Maliye Bakanlığı, 2013 yılının 
oranını da bu ay içinde ilan etmesi bek-
leniyor. 

Tarım Sektörü Aylık Yüzde 4.43 
Artarken, Sanayide Değişim 

Gerçekleşmedi

2013 yılı ekim ayında tarım sektö-
rü aylık yüzde 4.43 artarken, sanayi-
de değişim yaşanmadı. Tarım sektörü 
endeksinde, geçen yılın Aralık ayına 
göre yüzde 4.06 artış, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 0.59 artış ve on iki ay-
lık ortalamalara göre yüzde 2.71 düşüş 
gerçekleşti. Sanayi sektörü endeksinde 
ise geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 
5.36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
8.03 ve on iki aylık ortalamalara göre 
yüzde 5.30 artış yaşandı. 

Sanayide En Yüksek Aylık Artış Ham 
Petrol ve Doğal Gazda Gerçekleşti

Sanayinin üç sektörünün bir önceki 
aya göre değişimleri; madencilik ve ta-
şocakçılığı sektöründe yüzde 1.15 artış, 
imalat sanayi sektöründe yüzde 0.08 
düşüş, elektrik, gaz ve su sektöründe ise 
yüzde 0.24 artış olarak gerçekleşti. 

Bir önceki aya göre endekslerin en 
fazla artış gösterdiği alt sektörler; yüzde 
4.56 oranı ile ham petrol ve doğal gaz 

çıkarımı, yüzde 2.28 
oranı ile giyim eşyası 
imalatı, yüzde 2.20 oranı 
ile taş ocakçılığı ve diğer madencilik 
ürünleri alt sektörleri oldu. Buna kar-
şılık bir ay önceye göre endekslerin en 
fazla gerilediği sektörleri yüzde 3.92 ile 
kok kömürü ve rafine edilmiş petrol 
ürünleri ve yüzde 2,25 ile makine ve 
teçhizat imalatı oluşturdu. 

368 Maddenin Ortalama Fiyatları 
Arttı

ÜFE’de kapsanan 788 maddeden; 
178 maddenin ortalama fiyatlarında 
değişim olmazken, 368 maddenin or-
talama fiyatlarında artış, 242 maddenin 
ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçek-
leşti. 

Özel Kapsamlı TÜFE

Çekirdek enflasyon olarak da ifade 
edilen özel kapsamlı TÜFE göstergele-
rine bakıldığında 2013 yılı Ekim ayında 
bir önceki aya göre mevsimlik ürünler 
hariç özel kapsamlı TÜFE’de yüzde 0.50 
oranında artış yaşandı. İşlenmemiş gıda 
ürünleri hariç enflasyon yüzde 1.09 ora-
nında artış gerçekleşirken enerji hariç 
enflasyonda yüzde 2.16 oranında artış 
görüldü. İşlenmemiş gıda ve enerji ha-
riç göstergelerde yüzde 1.37 oranında 
artış yaşanırken, enerji, alkol ve tütün 
hariç göstergelerde yüzde 2.36 oranın-
da arttı. Bu son grup ile birlikte fiyatın 
yönlendirilen ve dolaylı vergiler hariç 
tutulduğunda Ekim’de yüzde 2.50 ora-
nında artış olurken, bunlara işlenmemiş 
gıda eklendiğinde yüzde 1.63 oranında 
artış yaşandı. 

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içki, 
tütün ve altın hariç grupta bir önceki aya 
yüzde 1.59 oranında artış, enerji, gıda, 
alkol, tütün ve altın hariç göstergelerde 
ise yüzde 1.78 oranında artış yaşandı. 

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içki, 
tütün ve altın hariç grupta yıllık artış 
Ekim ayında yüzde 7.61 olurken, ener-
ji, gıda, alkol, tütün ve altın hariç gös-
tergelerde yıllık artış yüzde 7.49 olarak 
gerçekleşti.
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Ekim Ayında Ekonominin 
Ana Başlıkları İzmir İktisat Kongresi, 
Kurbanlık Piyasası ve ABD’deki Bütçe 

Krizi Oldu

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) 
ekonomi sayfaları üzerinden hazırladı-
ğı araştırmaya göre, ihracat, ekonomik 
büyüme ve yatırım basında en yoğun 
yer bulan sözcükler olurken, 5. İzmir 
İktisat Kongresi, kurbanlık piyasaları ve 
ABD’deki bütçe krizi ile ilgili gelişmeler 
ay boyunca ekonomi gündemini en faz-
la meşgul eden konular arasındaydı. 

Ekonomi basınında en fazla adı ge-

çen sözcük “ihracat” oldu. Eylül ayı ra-
kamlarının açıklanması ile basına konu 
olan ihracat, Eylül ayında geçen yıla göre 
yüzde 11.1 artışla 12 milyar 555 milyon 
dolar oldu. Son 12 aylık ihracatın ise, bir 
önceki döneme göre yüzde 3.3 artarak 
151 milyar 530 milyon dolara çıktığı 
açıklandı. Artışta otomotiv ihracatın-
daki yüzde 31.3’lük yükselmenin etkili 
olduğu belirtilirken, ihracat kelimesi bir 
önceki aya göre yüzde 29’luk artışla eko-

nomi sayfalarında 619 kez yer buldu. 

“Ekonomik büyüme” ay boyunca 
ekonomi basınında en fazla söz edilen 
sözcüklerden ikincisi oldu. Uluslarara-
sı Para Fonu (IMF), Türkiye’nin 2013 
büyüme tahminini yüzde 3.8’e yüksel-
tirken, 2014 yılına ilişkin öngörüsünü 
ise 3.7’den 3.5’e düşürdü. Dünya Ban-
kası Türkiye Direktörü Martin Raiser’in 
Türkiye’nin düşük büyüme rakamlarına 
alışması gerektiği ile ilgili açıklamaları 
ay genelinde ekonomik büyüme ile ilgili 
basında öne çıkan haberler arasındaydı. 
Ekonomik büyüme ekonomi sayfaların-
da 522 haber ve yazıya konu oldu. 

MTM’nin ayın ekonomi gündemi 
araştırmasına göre, Ekim’de gazete ve 
dergilerde en fazla söz edilen bir di-
ğer sözcük “yatırım” oldu. Eylül ayına 
göre basında yüzde 57 daha fazla adı 
geçen yatırımla ilgili öne çıkan haber-
ler arasında, Ekonomi Bakanlığı Zafer 
Çağlayan’ın yatırım teşvikleri ile ilgili 
açıklamaları yer aldı. Yatırım teşvik sis-
teminin emin adımlarla ilerlediğine de-
ğinen Çağlayan, Ocak-Eylül 2013 döne-
minde toplam sabit yatırım tutarı 55.2 
milyar TL’yi bulan 3.710 yatırım teşvik 
belgesinin düzenlendiğini açıkladı. Ya-
tırım kelimesi ekonomi basınında 417 
haber ve yazı ile konuşuldu.

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) ekonomi sayfaları üzerinden hazırladığı araştırmaya göre, 
ihracat, ekonomik büyüme ve yatırım basında en yoğun yer bulan sözcükler olurken, 5. İzmir 

İktisat Kongresi, kurbanlık piyasaları ve ABD’deki bütçe krizi ile ilgili gelişmeler ay boyunca 
ekonomi gündemini en fazla meşgul eden konular arasındaydı. 



YURT’tan

TE
S-

İŞ
 D

ER
G

İS
İ, 

K
A

SI
M

 2
01

3

41

Türkiye’nin Net Dış Borç 
Stoku 217.1 Milyar Dolara Yükseldi 

Türkiye’nin net dış borç stoku 2013 yılının 2. Çeyreği itibarıyla 2012 yılı sonuna göre yüzde 14 
oranında, 26 milyar 604 milyon dolar tutarında artışla 217 milyar 89 milyon dolara ulaştı.

Türkiye’nin net 
dış borç stoku 2013 

yılının 2. Çeyreği itiba-
rıyla 2012 yılı sonuna göre 

yüzde 14 oranında, 26 mil-
yar 604 milyon dolar tutarın-

da artışla 217 milyar 89 milyon 
dolara ulaştı. Hazine Müsteşarlığı, 

üçer aylık dönemler itibarıyla hesap-
lanan “Türkiye Net Dış Borç Stoku” 
verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye 
net dış borç stoku, 2013 Haziran sonu 
itibarıyla 217 milyar 89 milyon dolar 
oldu. Türkiye net dış borç stoku 6 aylık 
dönemde, 26 milyar 604 milyon dola-
ra, yüzde 14 oranında artış gösterdi. 

2012 yılı sonunda 
Türkiye net dış borç 
stoku 190 milyar 485 
milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşmişti. 2013 yılı 
ilk çeyreği itibarıyla ise 199 
milyar 465 milyon dolara ulaş-
mıştı. 
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En Çok İstihdam Sağlayan 
Sektörler: İnşaat, Tekstil, Bilişim ve 

Üretim

Kariyer.net İstihdam Endeksi’ne 
göre, ilk üç çeyrekte istihdam artışı yüz-
de 5 olarak gerçekleşti. En çok istihdam 
sağlayan sektörler inşaat, tekstil, bilişim 
ve üretim oldu. Anadolu’da istihdamı 
yapı, sağlık ve perakende hızlandırır-
ken en çok personel talebi satış uzmanı 
ve mühendisler için gerçekleşti. 

Özel sektörden gelen personel talep-
leriyle oluşturulan Kariyer.net İstihdam 
Endeksi, yılın son dönemecine girerken 
özel sektörde istihdam adına önemli bir 
hareketlenme olduğunu gösterdi.

Farklı Sektörlerden Gelen Yeni 
İş İlanı Sayısı, Ortalama 14 Bin 

Civarında

 Kariyer.net verilerine göre, 2013’ün 

ilk üç çeyreğinde, farklı sektörlerden 
gelen yeni iş ilanı sayısı, ortalama 14 
bin civarında gerçekleşti. Bu da yine 
ortalama olarak her ay 50 binin üze-
rinde kişi için yeni iş fırsatı anlamına 
geldi. En çok aranan pozisyonlar ise sa-
tış danışmanı, mühendis, muhasebeci, 
mağaza müdürü, mimar ve insan kay-
nakları uzmanı oldu. 

Sağlık Sektöründeki Artış 
Damgasını Vurdu

 Üçüncü çeyreğe, sağlık sektörün-
deki artış damgasını vurdu. Sektör, en 
çok personel talebi gelen ilk iki sektör 
olan yapı ve tekstil’le yarıştı, hatta Eylül 
ayında tekstili geride bırakarak ikinci 
sıraya yerleşti. Sağlık sektörü özelik-

le Anadolu’daki yatırımlarıyla dikkat 
çekti. En çok istihdam yaratan diğer 
sektörler ise üretim, bilişim, otomotiv, 
turizm, gıda, telekom ve finans olarak 
sıralandı. 

Perakende ve İnşaat, Doğu ve 
Güneydoğu’yu Hareketlendirdi

 Anadolu’daki istihdamda dikkat 
çeken diğer iki sektör ise, Perakende ve 
İnşaat oldu. Bu sektörler üçüncü çey-
rekte Şanlıurfa, Kars, Kilis, Adıyaman, 
Erzincan, Mardin ve Sivas’ta dikkat çe-
ken hareketlenmeler oluşturdu. Enerji 
sektörünün Siirt’te, gemi İnşaat sektö-
rünün ise Yalova’da istihdamı hareket-
lendirdiği gözlendi.

Kariyer.net İstihdam Endeksi’ne göre, ilk üç çeyrekte istihdam artışı yüzde 5 olarak gerçekleşti. 
En çok istihdam sağlayan sektörler inşaat, tekstil, bilişim ve üretim oldu. 
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Otomatik Ödeme Talimatı Veren 
Kullanıcılar Dikkat: Başkasının Su 
Faturalarını Ödüyor Olabilirsiniz 

Şikayetvar’ın haberinde “Birçok tü-
ketici, başkasının elektrik faturasından 
sonra şimdi de başkalarının su fatura-
larını ödüyor. Otomatik ödeme talimatı 
veren aboneler, kredi kartı borçlarının 
beklediklerinden fazla geldiğini görün-
ce, hesap özetlerini kontrol etmeleri 
üzerine şaşırtıcı gerçeği öğrendi. Bir-
çok abone başkasının su faturalarını 
ödüyor. Faturaları bankalar tarafından 
ödenenler, su aboneliği aldıktan sonra 
taşınmak zorunda kalanlar ve su fatura-

sı yüksek gelenler muhakkak hem kredi 
kartı hesap özetinizi hem de su faturala-
rınızı karşılaştırın” denildi. 

Hesabından 3 defa başkasına ait su 
faturası tahsil edilen tüketicinin şikayeti 
şöyle: 

“Hesabıma başkasına ait su abone-
sinin otomatik ödemesi tanımlanmış. 
Kartımdan fazla ücret kesildiğini fark 
ettiğimde inceleme yaptırdım ve 250 
liralık faturanın benim hesabımdan 

ödendiğini gördüm. Bunun üzerine 
geçmiş dönemleri de incelemek istedim 
ve 3 farklı faturayı daha yine benim he-
sabımdan tahsil ettiklerini öğrendim. 
Bu ödemelerden kaynaklanan mad-
di zararın giderilmesi için bankaya 22 
Ekim’de dilekçe gönderdim ama hiçbir 
işlem yapılmadı. Bankanın hatalı işlemi 
sonucunda mağdur oldum.” 

Öte yandan uzmanlar, “Hesap özeti-
nizdeki ödeme ile elektrik ve su fatura-
nızı kontrol edin” uyarısında bulundu.

Otomatik ödeme talimatı veren aboneler kredi kartı borçlarının beklediklerinden fazla 
geldiğini görünce şaşırtıcı gerçeği öğrendi. Birçok abone aylardır başkasının yüksek faturasını 

ödüyor. 
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Ekim Ayı Açlık ve Yoksulluk 
Sınırı Açıklandı

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda 
harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.064,26 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 3.466,65 lira olmuştur. 

TÜRK-İŞ tarafından, çalışanların 
geçim koşullarını ortaya koymak ve te-
mel ihtiyaç maddelerindeki fiyat deği-
şikliğinin aile bütçesine yansımalarını 
belirlemek amacıyla 26 yıldan bu yana 
her ay düzenli olarak yapılan “açlık ve 
yoksulluk sınırı” araştırmasının 2013 
Ekim ayı sonuçlarına göre:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 
yapması gereken gıda harcaması tutarı 

(açlık sınırı) 1.064,26 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 
3.466,65 lira olmuştur. 

Konfederasyonumuz tarafından 
“insana yaraşır geçim koşulları” tuta-
rını hesaplamaya dönük olarak yapı-

lan araştırmanın sonucuna göre; dört 
kişilik ailenin yaşam maliyeti yılbaşına 
göre 258 lira artış göstermiştir. Gıda 
harcaması tutarına on ayın sonunda 
gelen ek yük ise 79 lira olmuştur. 

Dört kişilik ailenin “insan onuruna 
yaraşır bir hayat” sürdürebilmesi için 
yapması gereken harcama tutarı 3.466 
lira olarak hesaplanırken,  tek bir işçi 
için hesaplanan yaşama maliyeti bu 
ay 1.170,92 liradır. Oysa 2013 yılının 
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Tablo 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL / Ay)

Ekim 
2012

Aralık 
2012

Eylül
 2013

Ekim
 2013

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 264,55 277,93 288,23 293,90

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 221,88 227,85 238,54 244,22

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 280,62 286,90 302,16 312,58

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 190,95 192,32 203,12 213,56

Açlık Sınırı 958,01 985,00 1.032,05 1.064,26

Yoksulluk Sınırı 3.120,55 3.208,48 3.361,71 3.466,65

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

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim 

Ekim 
2010

Ekim 
2011

Ekim 
2012

Ekim 
2013

Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 1,60 1,21 0,93 3,12

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 8,25 5,24 1,87 8,05

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 13,68 6,17 4,90 11,09

12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 11,39 6,53 7,06 7,25

ikinci altı aylık dönemi itibariyle net 
asgari ücret 803,68 liradır. Bu tutar, ai-
lesi dikkate alınmadan tek bir işçi için, 
işveren-devlet kesimi temsilcileri tara-
fından oy çokluğuyla kararlaştırılmış-
tır. Buna göre, bekar bir işçi açısından 
varolan net asgari ücretle olması gere-
ken net asgari ücret arasında 367 lira 
tutarında bir fark bulunmaktadır.

Çalışanların elde ettiği gelirle insan 
onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebil-
mek için yapılması gereken harcama 
arasındaki fark arttıkça geçim koşulları 
ağırlaşmaktadır. Bu fark kapanmadan 
mevcut ücretin enflasyon kadar artı-
rılması yoksulluğu ortadan kaldırma-
maktadır.  

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındı-
ğında Ekim 2013 ayı itibariyle “mutfak 
enflasyonu”ndaki değişim şöyle olmuş-
tur:   

• Ankara’da yaşayan dört kişilik bir 
ailenin “gıda için” yapması gereken as-
gari harcama tutarı bir önceki aya göre 
yüzde 3,12 oranında artmıştır.               

• Yılın ilk on aylık dönemi itibariyle 
artış oranı yüzde 8,05 olmuştur.    

• Gıda enflasyonunda oniki ay iti-
bariyle artış oranı yüzde 11,09 oranın-
da gerçekleşmiştir. 

• Yıllık ortalama artış oranı ise yüz-
de 7,25 olarak hesaplanmıştır.

Gıda harcaması çalışmasına temel 
alınan beslenme kalıbında yer alan 
ürünlerin fiyatlarında Ekim 2013 iti-
bariyle gözlenen değişim şöyledir:

• Süt, yoğurt, peynir grubunda; bu 
ay önemli bir fiyat değişikliği olmamış, 
bazı marketlerde fiyat indirimi dikka-
ti çekmiştir. Dikati çeken bir husus da 
bazı süt markalarında bir lirayı aşan fi-
yat farklılığı olmuştur. 

• Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat 
gibi ürünlerin bulunduğu grupta; et fi-
yatı Kurban Bayramı sonrası aynı kal-
mış, tavuk fiyatı da değişmemiştir. An-
cak yumurtanın fiyatı bu ay yine adette 

1 kuruş artmıştır. Balık fiyatları ise 
ortalamada biraz gerilemiştir. Sakatat 
ürünlerinin fiyatı geçen ay ki değişiklik 
sonrası aynı kalmıştır. Bakliyat (nohut, 
mercimek, kuru fasulye, barbunya vb)  
ürünlerinin fiyatlarında da önemli bir 
değişiklik olmamıştır.  

• Yaş sebze-meyve fiyatları yağışla-
rın etkisi ve bayram döneminde sebze 
haline ürün gelmemesi nedeniyle bu ay 
artış göstermiş ve mutfak harcamasına 
olumsuz etkide bulunmuştur. Özellik-
le sebzedeki fiyat artışları dikkati çek-
miştir. Domates, yeşil biber, patlıcan, 
dolmalık biber, kuru soğan fiayatların-
daki artış etkili olurken limon ve ha-
vuç kilogram fiyatı bir önceki aya göre 
gerilemiştir.   Sebze ortalama kilogram 
fiyatı bu ay 3,53 ve meyve ortalama 
kilogram fiyatı 2,55 lira olarak hesap-
lanmıştır (Geçtiğimiz ay bu tutarlar sı-
rasıyla 2,71 ve 2,38 liradır). Hesaplama 
yapılırken -her zaman olduğu gibi- pa-
zardaki mevsim ürünleri esas alınmış, 
ürünlerin tek tek ağırlığı yerine genel 
bir meyve-sebze tüketimi temel alına-

rak ortalama fiyat 
üzerinden yapılması 
gereken harcama tutarına 
ulaşılmıştır.  

• Ekmek, pirinç, un, makarna, ir-
mik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; 
bu ay yine bir fiyat değişikliği tespit 
edilmemiştir.            

• Son grup içinde yer alan gıda 
maddelerinden; tereyağı, zeytinyağı ve 
ayçiçeği yağı fiyatı değişmezken, mar-
garin fiyatı yükselmiştir. Zeytin fiyatı 
bu ay yine aynı kalmıştır.  Şeker, reçel, 
pekmez, tuz, salça da bu ay fiyatı de-
ğişmeyen gıda maddeleri arasında yer 
almıştır. Ancak bal fiyatında bir geri-
leme hesaplanmıştır. Baharat (kimyon, 
nane, karabiber, vb) ürünleri fiyatı da 
aynı kalırken, yağlı tohum ürünlerin-
den (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği 
vb) Antep fıstığı ve ayçekirdeği fiya-
tında artış belirlenmiştir. Çay ortalama 
kilogram fiyatı ile ıhlamur fiyatı aynı 
kalmıştır.   

TÜRK-İŞ ve TÜİK gıda endek-
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sindeki değişim son 
oniki ay itibariyle iz-

lendiğinde, fiyatlardaki 
değişimin paralel olduğu yılın son çey-
reğine girildiğinde yükselme eğilimin-

de olduğu görülmektedir.   

Konfederasyonumuzca hesaplanan 
tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye 
girmesi gereken toplam gelir miktarı-

dır. Ancak çoğu zaman ailede tek bir 
çalışan bulunmaktadır. Ailenin tek 
gelir kaynağı da ağırlıklı olarak ücret 
geliri olmaktadır. Hanehalkının bü-
yüklüğü arttıkça yapılması gereken 
zorunlu ihtiyaç harcamaları karşısında 
elde edilen gelir düşük kalmaktadır. 
Çoğu zaman haneye girmesi gereken 
gelir ile giren gelir arasındaki fark, ge-
çim koşullarında karşı karşıya kalınan 
olumsuzluğu ve yoksulluğun boyutunu 
ortaya koyan gösterge olmaktadır.

TÜRK-İŞ’in bu araştırması ala-
nında ilktir ve daha sonra bu alanda 
yapılan benzeri çalışmalara örnek ol-
maktadır. “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” 
çalışmasında hesaplamaya temel olan 
gıda maddelerinin fiyatları, Konfede-
rasyonumuzca piyasadan, market ve 
semt pazarları sürekli ve düzenli dola-
şılarak doğrudan tespit edilmektedir. 
TÜİK tarafından derlenen fiyat verileri 
kullanılmamakta ve fakat gelişmeleri 
değerlendirmek 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” 
niteliğini de taşımaktadır. 

Açıklamalar

Çalışanların, kendilerine ve ailele-
rine saygın yaşam düzeyi sağlayacak 
bir gelir elde etmeleri esastır. Yoksul-
luk, genel anlamıyla, insanların temel 
ihtiyaçlarını karşılayamama durumu 
olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk 
sınırı tutarı, bir ailenin, insan onuru-
nun gerektirdiği zorunlu ihtiyaçları 
karşılayabilmesi için yapması gereken 
harcama düzeyidir. 

Türkiye’de bu konuda düzenli bir 
çalışma bulunmamaktadır. TÜRK-İŞ, 
varolan bu eksikliği gidermek ama-
cıyla, Aralık 1987’den bu yana düzenli 
olarak her ay, gıda harcaması tutarını 
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ve buradan 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 iyileştir-
mesi 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 
ülkeden ülkeye farklılıklar göstermek-
tedir. 

İşçinin ailesiyle birlikte, insan onu-
runa yaraşır bir yaşam düzeyi sağla-
yabilecek harcama tutarını belirlemek 
için yapılabilecek hesaplamalardan 
biri, beslenmeye ilişkin ihtiyaçların be-
lirlenmesidir. Dengeli beslenebilmek 
için, yetişkinlerin ihtiyaç duyacağı 
kalori miktarı ile çocukların yaşları-
na göre gerekli olan kalori miktarının 
ne olması gerektiği hakkında bilimsel 
araştırmalar yapılmıştır. Sağlığın koru-
nabilmesi için bu kalorileri sağlayacak 
besin miktarları yanısıra, gerekli pro-
tein, yağ ve karbonhidrat miktarları 
konusunda da belirlemelerde bulunul-
muştur. Bu kapsamda, farklı büyüklük-
teki aileler için toplam besin ihtiyacı 
hesaplanabilmektedir. 

TÜRK-İŞ’in bu çalışmasında, dört 
kişilik bir ailenin, bilimsel olarak be-
lirlenmiş beslenme kalıbı temel alın-
maktadır. Anılan beslenme kalıbı, Ha-
cettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi 

Yüksek Okulu’ndan 
sağlanmıştır. Günlük 
kalori ihtiyacının hesa-
bında, hem yetişkin kişiler hem de 
genç ve çocuk nüfus dikkate alınmak-
tadır. Buna göre yetişkin erkek 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 seb-
ze… Dördüncü grupta; ekmek, makar-
na, pirinç, bulgur, un, irmik, diğer tahıl 
unları… Beşinci grupta; tereyağı, mar-
garin, ayçiçek yağı, zeytinyağı, zeytin, 
yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık vb), 
şeker, reçel, marmelat, bal, pekmez, 

      TÜRK-İŞ ve TÜİK Gıda Endeksi

      Gıda ve Tüketici Endeksi
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tuz, baharat (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 an-
ket çalışması yapılmaktadır. TÜİK, ülke 
genelinde yaptığı anket ile ailelerin elde 
ettiği geliri ve tüketim harcamalarını 
bulmaktadır. TÜİK’in 2003-2004 Ha-
nehalkı Tüketim Harcamaları Anketi’ne 
göre “gıda harcamaları”nın toplam tü-
ketim harcamaları içindeki payı yüzde 
30,70 oranındadır.*  Hesaplamalarda bu 
oran esas alınmaktadır. 

TÜRK-İŞ çalışması sonucu açıkla-

* 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’dir. 

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 
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“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 an-
ket çalışması yapılmaktadır. TÜİK, ülke 
genelinde yaptığı anket ile ailelerin elde 
ettiği geliri ve tüketim harcamalarını 
bulmaktadır. TÜİK’in 2003-2004 Ha-
nehalkı Tüketim Harcamaları Anketi’ne 
göre “gıda harcamaları”nın toplam tü-
ketim harcamaları içindeki payı yüzde 
30,70 oranındadır.*  Hesaplamalarda bu 
oran esas alınmaktadır. 

TÜRK-İŞ çalışması sonucu açıkla-

* 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’dir. 

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 mey-
dana gelen değişimi 
yansıtan oranları enflas-
yon verisi olarak değerlendirmek de ih-
tiyatlı bir yaklaşımı gerektirmektedir. 

Konfederasyonumuzun yirmi altı 
yıldan bu yana her ay düzenli olarak 
yaptığı gıda harcaması tutarındaki de-
ğişim, bir bakıma TÜİK’in açıkladığı 
tüketici fiyatlarındaki değişimin yönü-
nü ortaya koyan öncü gösterge niteli-
ğindedir. Nitekim 1988-2012 yıllarını 
kapsayan dönemdeki TÜİK “tüketici 
fiyatları endeksi”ndeki artış ile birlikte 
tüketici fiyatları içinde önemli alt harca-
ma grubu olan “gıda harcamaları”ndaki 
yıllık ortalama değişim TÜRK-İŞ “gıda 
harcaması ile kıyaslandığında -neredey-
se- 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 
çeşitli malların fiyatlarını da dikkate 
alarak tüketim malları arasında tercihte 
bulunmak zorunda kalmaktadır. Çoğu 
zaman fiyatı yüksek olan gıda maddele-
ri yerine fiyatı düşük olan gıda madde-
lerini 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. 
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İşsizlik Oranı Yüzde 9.8’e, İşsiz Sayısı 
2.8 Milyon Kişiye Yükseldi 

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 
yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre 361 bin kişi artarak 2 
milyon 806 bin kişiye yükseldi. İşsizlik 
oranı ise bu dönemde 1 puanlık artış ile 
yüzde 8.8’den yüzde 9.8 düzeyine çıktı. 
Ağustos döneminde tarım dışı işsiz-
lik oranı 1 puanlık artış ile yüzde 12.3, 
15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik 
oranı ise 1.5 puanlık artış ile yüzde 18.7 
oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Ağustos 2013 dönemi Hanehalkı İşgü-
cü İstatistikleri’ni yayınladı. Buna göre 
Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı 
Ağustos döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre 361 bin kişi artarak 2 
milyon 806 bin kişiye yükseldi. İşsiz sa-
yısı bir önceki döneme göre (Temmuz) 
120 bin kişi artış gösterdi. İşsiz sayısı 
2012 yılı Ağustos döneminde 2 milyon 
445 bin, Temmuz 2013 döneminde ise 
2 milyon 686 bin kişi düzeyinde bulu-
nuyordu. 

İşsizlik Oranı Yükseldi

Ağustos döne-
minde Türkiye 
ge ne l i nd e 
işsizlik 

oranı artış gösterdi. İşsizlik oranı ge-
çen yılın aynı dönemine göre 1 puanlık 
artışla yüzde 9.8 seviyesine yükseldi. 
Ağustos’ta işsizlik oranı bir önceki dö-
neme göre ise 0.5 puan artış gösterdi. 
Ağustos’ta kentte işsizlik oranı 1 puan 
artışla yüzde 11.9’a, kırda 0.7 puan ar-
tışla 5.5’a yükseldi. 

Tarım Dışı İşsizlik Oranı Yüzde 12.3

 Tarım dışı işsizlik oranı Ağustos 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre 1 puanlık artış ile yüzde 12.3 
düzeyinde belirlendi. Bir önceki 
döneme göre ise tarım dışı iş-
sizlik oranı 0.5 puan artış 
gösterdi. 

Genç İşsizlik Oranı Yüzde 18.7’ye 
Yükseldi

 Türkiye genelinde genç nüfusta iş-
sizlik oranı yükseldi. 15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik oranı Ağustos’ta 1.5 
puanlık artışla yüzde 18.7 düzeyinde 
belirlendi. Genç işsizlik oranı Temmuz 
dönemine göre ise 0.7 puan artış göster-
di. 

İstihdam Edilenler 593 Bin Kişi Arttı

 İstihdam edilenlerin sayısı 2013 yılı 
Ağustos döneminde, geçen yılın 

aynı dönemine göre 
593 bin kişi 

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 361 
bin kişi artarak 2 milyon 806 bin kişiye, işsizlik oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 9.8 seviyesinde 
gerçekleşti. İşsizlik oranı Ağustos’ta Temmuz dönemine göre 0.5 puan artarken, işsiz sayısı 120 

bin kişi artış gösterdi.
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artarak 25 milyon 960 bin kişiye yüksel-
di. Bu dönemde, tarım sektöründe ça-
lışan sayısı 53 bin kişi azalırken, tarım 
dışı sektörlerde çalışan sayısı 646 bin 
kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 
25.1’i tarım, yüzde 19.1’i sanayi, yüzde 
7.2’si inşaat, yüzde 48.6’sı ise hizmetler 
sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı 
dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet 
sektörünün istihdam edilenler içindeki 
payı 0.6 puan, sanayi sektörünün payı 
0.4 puan artarken, tarım sektörünün 
payı 0.8 puan, inşaat sektörünün payı 
0.3 puan azaldı. 

İstihdam Oranı Yüzde 46.6 Olarak 
Gerçekleşti

 İstihdam edilenlerin oranı, geçen yı-
lın aynı dönemine göre 0.3 puanlık artış 
göstererek yüzde 46.3’ten yüzde 46.6’ya 
yükseldi. İstihdam oranı bir önceki dö-
neme göre 0.3 puan geriledi. Temmuz 
döneminde istihdam oranı yüzde 46.9 
düzeyinde bulunuyordu. 

İşgücüne Katılma Oranı Yüzde 51.6

 Türkiye genelinde işgücüne katılma 
oranı, 2013 yılı Ağustos döneminde ge-
çen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan 
artarak yüzde 51.6 oldu. Temmuz döne-
mine göre ise işgücüne katılma oranı 

0.1 puan geriledi. 

Ağustos’ta, geçen yılın aynı döne-
mine göre erkeklerde işgücüne katılma 
oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 72.6, 
kadınlarda ise 1.2 puanlık artışla yüzde 
31.3 olarak gerçekleşti. 

Kamu İstihdamı

 Maliye Bakanlığı tarafından derle-
nen verilere göre, 2013 yılı 3. çeyreğin-
de toplam kamu istihdamı 2012 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 2.5 oranında 
artış gösterdi. Kamu istihdamı, 3 milyon 
296 bin kişi düzeyinde gerçekleşti. 

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış 
İstihdam ve İşsiz Sayısı Arttı

 Mevsim etkilerinden arındırılmış 
istihdam edilenlerin sayısında 2013 yılı 
Ağustos döneminde, bir önceki döneme 
göre 60 bin kişilik artış, işsiz sayısında 
ise 16 bin kişilik artış meydana geldi. 
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgü-
cüne katılma oranı bir önceki döneme 
göre 0.1 puanlık artış ile yüzde 50.9, 
istihdam oranı ise değişim gösterme-

yerek yüzde 45.7 seviyesinde 
gerçekleşti. İşsizlik oranı 

ise değişim göstermeyerek 
yüzde 10.1 oldu. Ekono-

mik faaliyete göre istihdam 
edilenlerde en fazla artış 48 

bin kişi ile inşaat sektöründe 
gerçekleşti.
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 Bütçe Ekim’de 3.2 Milyar TL, 
10 Ayda 7.7 Milyar TL Açık Verdi 

Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Ekim ayında 3.2 milyar TL, yılın 10 aylık döneminde 7.7 
milyar TL düzeyinde açık verdi. Bütçede Ekim ayında 761 milyon TL faiz dışı açık, yılın ilk 10 

ayında ise 38.6 milyar TL faiz dışı fazla gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı 
Ekim ayında 3.2 milyar TL, yılın 10 
ayında 7.7 milyar TL düzeyinde açık 
verdi. Bütçede Ekim ayında 761 milyon 
TL faiz dışı açık, Ocak-Ekim dönemin-
de ise 38.6 milyar TL faiz dışı fazla ger-
çekleşti. 

Maliye Bakanlığı, Ocak - Ekim dö-
nemi 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
gerçekleşmelerini açıkladı. Bütçe, 2012 
yılı Ekim ayında 4 milyar 404 milyon 
TL açık verirken 2013 yılı Ekim ayında 
yüzde 23 oranında gerilemeyle 3 milyar 
170 milyon TL açık gerçekleşti. 2012 
yılı Ekim ayında 681 milyon TL faiz dışı 
açık veren bütçede, 2013 yılı Ekim ayın-

da 761 milyon TL faiz dışı açık oluştu. 
2013 yılı Ekim ayında bütçe giderleri 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
4.5 oranında artarak 33 milyar 188 mil-
yon TL, bütçe gelirleri yüzde 9.8 oranın-
da artarak 30 milyar 18 milyon TL oldu. 
Vergi gelirleri ise yüzde 7.4 oranında ar-
tarak 26 milyar 22 milyon TL’ye ulaştı. 

Ekim Ayı Bütçe Giderleri                       
33.2 Milyar TL

 2013 yılı merkezi yönetim bütçe 
giderleri için öngörülen 404 milyar 46 
milyon TL ödenekten Ekim ayında 33 
milyar 188 milyon TL gider gerçekleş-
tirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 31 
milyar 749 milyon TL harcama yapıldı. 

2013 yılı Ekim ayında, faiz hariç gider-
ler için öngörülen 351 milyar 46 milyon 
TL ödeneğin yüzde 8.8’i kullanılarak 30 
milyar 779 milyon TL gider gerçekleşti-
rildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 11.1 oranında artarak 
8 milyar 413 milyon TL oldu. 2013 yılı 
Ekim ayında, personel giderleri için 
bütçede öngörülen 97 milyar 224 mil-
yon TL ödeneğin yüzde 8.7’si kullanıldı. 
2013 yılı Ekim ayında sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet primi giderleri ge-
çen yılın aynı ayına göre yüzde 12 ora-
nında artarak 1 milyar 370 milyon TL 
oldu ve bütçede öngörülen 16 milyar 
791 milyon TL ödeneğin yüzde 8.2’si bu 
ayda kullanıldı. 
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Faiz Giderleri Azaldı

 2013 yılı Ekim ayında mal ve hiz-
met alım giderleri geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 2 oranında artarak 2 milyar 
668 milyon TL olarak gerçekleşti ve büt-
çede öngörülen 33 milyar 444 milyon 
TL ödeneğin yüzde 8’i bu ayda kullanıl-
dı. 2013 yılı Ekim ayında cari transferler 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.1 
oranında artarak 12 milyar 56 milyon 
TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngö-
rülen 151 milyar 287 milyon TL ödene-
ğin yüzde 8’i bu ayda kullanıldı. 

2013 yılı Ekim ayında sağlık, emek-
lilik ve sosyal yardım giderleri için 7 
milyar 78 milyon TL transfer yapıldı. 
Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 
5 puanlık kısmının Hazine tarafından 
ödenmesi amacıyla yapılan transfer tu-
tarı ise 599 milyon TL oldu. 2013 yılı 
Ekim ayında cari transferler içinde yer 
alan tarımsal destekleme ödemeleri 61 
milyon TL, mahalli idare payları ise 2 
milyar 425 milyon TL olarak gerçekleş-
ti. 

2013 yılı Ekim ayında, 4 milyar 583 
milyon TL sermaye gideri, 1 milyar 103 
milyon TL sermaye transferi yapıldı. 
Borç verme giderleri ise 585 milyon TL 
olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2013 
yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 35.3 oranında azalarak 2 
milyar 409 milyon TL oldu. 

Damga Vergisi Tahsilatı Yüzde 27.3 
Arttı

2013 yılı Ekim ayında genel bütçe 
vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 36.1 oranında artarak 
2 milyar 986 milyon TL olarak gerçek-
leşti. 2013 yılı Ekim ayında özel bütçeli 
idarelerin öz gelirleri 880 milyon TL, 
düzenleyici ve denetleyici kurumların 
gelirleri ise 131 milyon TL oldu. 

Vergi türleri itibarıyla 2013 yılı Ekim 
ayı gerçekleşmelerine bakıldığında ge-
çen yılın aynı ayına göre; damga vergisi 
yüzde 27.3, gelir vergisi yüzde 18.3, ban-
ka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 
15.5, dahilde alınan katma değer vergisi 
yüzde 15.2, ithalde alınan katma değer 

vergisi yüzde 5.3, harçlar yüzde 2.4 ve 
diğer vergiler tahsilatı yüzde 1.4 oranın-
da artarken kurumlar vergisi yüzde 45.4 
ve özel tüketim vergisi yüzde 2 oranında 
azaldı. 

Bütçe 10 Ayda 7 Milyar 664 Milyon TL 
Açık Verdi

 Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı 
Ocak-Ekim döneminde 18 milyar 754 
milyon TL açık vermiş iken bu yılın aynı 
döneminde yüzde 59.1 oranında azalışla 
7 milyar 664 milyon TL açık verdi. 2013 
yılının ilk 10 ayında bütçede 38 milyar 
583 milyon TL faiz dışı fazla gerçekleşti. 
2013 yılının ilk 10 ayında bütçe giderleri 
yüzde 13.1 oranında artarak 327 milyar 
728 milyon TL, faiz hariç bütçe giderleri 
ise yüzde 14.2 oranında artarak 281 mil-
yar 481 milyon TL oldu. 

2012 yılı Ocak - Ekim döneminde 
271 milyar 37 milyon TL olan bütçe 
gelirleri, 2013 yılının aynı döneminde 
yüzde 18.1 oranında artarak 320 mil-
yar 64 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu 
dönemde vergi gelirleri ise yüzde 17.7 
oranında artarak 266 milyar 285 milyon 
TL oldu. 

10 Ayda Personel Giderleri 81.8 
Milyar TL’ye Ulaştı

Personel giderleri, 2013 yılı Ocak-
Ekim döneminde geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 11.3 oranında artarak 
81 milyar 757 milyon TL oldu. 2013 yılı 
Ocak-Ekim döneminde sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet primi giderleri ise 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
10.6 oranında artarak 13 milyar 407 
milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Per-
sonel giderleri ve sosyal güvenlik ku-
rumlarına devlet primi için yapılan top-
lam harcamalar, 2013 yılı Ocak - Ekim 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre 9 milyar 563 milyon TL arttı. 

2013 yılı Ocak - Ekim döneminde 
mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 5,8 oranında 
artarak 24 milyar 312 milyon TL olarak 
gerçekleşti. 2013 yılı Ocak-Ekim döne-
minde cari transferler geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 
14.7 oranında artarak 
122 milyar 969 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 2013 yılı Ocak-Ekim 
döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal 
yardım giderleri için geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 10.3 oranında ar-
tışla 61 milyar 947 milyon TL transfer 
yapıldı. Aynı dönemde sosyal güven-
lik primi işveren hissesinin 5 puanlık 
kısmının Hazine tarafından ödenmesi 
amacıyla yapılan transfer tutarı ise 5 
milyar 921 milyon TL oldu. 2013 yılı 
Ocak-Ekim döneminde cari transfer-
ler içinde yer alan tarımsal destekleme 
ödemeleri 7 milyar 482 milyon TL ola-
rak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 
2013 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 18 ora-
nında artarak 26 milyar 464 milyon TL 
oldu. 

Damga Vergisi Tahsilatı Yüzde 28.5 
Arttı

2013 yılı Ocak - Ekim döneminde 
genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.7 
oranında artarak 43 milyar 423 milyon 
TL olarak gerçekleşti. 2013 yılı Ocak-
Ekim döneminde özel bütçeli idarelerin 
öz gelirleri 8 milyar 34 milyon TL, dü-
zenleyici ve denetleyici kurumların ge-
lirleri ise 2 milyar 323 milyon TL oldu. 

Vergi türleri itibarıyla 2013 yılı 
Ocak-Ekim dönemi gerçekleşmelerine 
bakıldığında geçen yılın aynı dönemine 
göre; harçlar yüzde 37.3, damga vergisi 
yüzde 28.5, ithalde alınan katma değer 
vergisi yüzde 27.2, özel tüketim vergisi 
yüzde 21, dahilde alınan katma değer 
vergisi yüzde 19.8, banka ve sigorta mu-
ameleleri vergisi yüzde 13.2, gelir vergi-
si yüzde 12.2 ve diğer vergiler tahsilatı 
yüzde 5.9 oranında artarken kurumlar 
vergisi on binde 5 oranında azaldı. 

Diğer taraftan 31 Ekim 2013 tarihi 
itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında 
tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, 
teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay 
ve ceza gelirleri toplam tutarı 24 milyar 
264 milyon TL oldu.
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Sağlık Harcaması Yüzde 10.7 
Artışla 76 Milyar 278 Milyon TL Düzeyine 

Yükseldi 

Sağlık harcamalarındaki artış 2012 
yılında da devam etti. Türkiye’nin 2011 
yılında 68 milyar 897 milyon TL düze-
yinde olan sağlık harcamaları, 2012 yı-
lında 76 milyar 278 milyon TL’ye yük-
seldi. Cari sağlık harcamasının toplam 
sağlık harcaması içindeki payı 2009 yı-
lında yüzde 95.5, 2010 yılında yüzde 95 
ve 2011 yılında yüzde 94.9, 2012 yılında 
ise yüzde 95.5 olarak gerçekleşti. 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2009-
2012 Sağlık Harcamaları İstatistiklerini 

yayımladı. Sağlık harcaması, 2009 yılın-
da 57 milyar 911 milyon TL olup, 2010 
yılında yüzde 6.5 oranında artarak 61 
milyar 678 milyon TL olarak gerçekleş-
ti. 2011 yılında yüzde 11.7 oranında bir 
artışla 68 milyar 897 milyon TL, 2012 
yılında ise yüzde 10.7 oranında bir ar-
tışla 76 milyar 278 milyon TL’ye ulaştı. 
Cari sağlık harcamasının toplam sağlık 
harcaması içindeki payı 2009 yılında 
yüzde 95.5, 2010 yılında yüzde 95 ve 
2011 yılında yüzde 94.9, 2012 yılında 
ise yüzde 95.5 olarak gerçekleşti. 

Kişi Başı Sağlık Harcaması 2012 
Yılında, Bin 19 TL

Kişi başı sağlık harcaması; 2009 yı-
lında 804 TL (521 dolar), 2010 yılında 
845 TL ( 563 dolar) 2011 yılında 932 TL 
(556 dolar) ve 2012 yılında ise bin 19 TL 
(566 dolar) olarak gerçekleşti. 

Sağlık Harcamasının GSYH Oranı 
2012 Yılında Yüzde 5.4

Sağlık harcamasının GSYH’ye ora-
nı; 2009 yılında yüzde 6.1, 2010 yılında 
yüzde 5.6, 2011 yılında yüzde 5.3, 2012 
yılında ise yüzde 5.4 olarak hesaplandı. 

Genel Devlet 2012 Yılında Toplam 
Sağlık Harcamasının Yüzde 76.8’ini 

Karşıladı

Genel devlet sağlık harcamasının 
toplam sağlık harcaması içindeki payı, 
2009 yılında yüzde 81, 2010 yılında 
yüzde 78.6, 2011 yılında yüzde 79.6 ve 
2012 yılında ise yüzde 76.8 olarak ger-
çekleşti. 

Hanehalkları 2012 Yılında Toplam 
Sağlık Harcamasının Yüzde 15.4’ünü 

Karşıladı

Hanehalkları tarafından yapılan 
cepten sağlık harcamasının toplam sağ-
lık harcaması içindeki payı, 2009 yılın-
da yüzde 14.1, 2010 yılında yüzde 16.3, 
2011 ve 2012 yıllarında yüzde 15.4 ola-
rak gerçekleşti.

Türkiye’nin 2011 yılında 68 milyar 897 milyon TL düzeyinde olan sağlık harcamaları, 2012 
yılında 76 milyar 278 milyon TL’ye yükseldi. 



YURT’tan

TE
S-

İŞ
 D

ER
G

İS
İ, 

K
A

SI
M

 2
01

3

55

EPDK, Elektrik Dağıtımı ve 
Perakende Satışına İlişkin Hizmet 

Kalitesi Yönetmeliğinde Değişikliğe Gitti 

EPDK’nın Elektrik Dağıtımı ve Pe-
rakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de ya-
yımlandı. Buna göre yönetmelik elekt-
rik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari 
ve teknik kalitesine ilişkin olarak dağı-
tım şirketleri, görevli tedarik şirketle-
ri ve kullanıcılar tarafından uyulması 
gereken kurallar ile uygulamaya ilişkin 
esas ve usulleri belirlemeyi amaçlayacak 
ve kapsayacak. Yönetmelik genelinde 
“perakende satış şirketleri” ifadesi kal-
dırılarak, “görevli tedarik şirketleri” ifa-
desi getirildi. 

Yönetmeliğin tanımlar bölümünde-
ki “kanun” 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu; “görevli tedarik şirketi” ise da-
ğıtım ve perakende satış faaliyetlerinin 
hukuki ayrıştırması kapsamında kuru-
lan veya son kaynak tedariği yükümlüsü 
olarak Kurul tarafından yetkilendirilen 
tedarik şirketi olarak yeniden düzenlen-
di. 

Dağıtım şirketi, dağıtım lisansında 
belirlenen bölgede bulunan kullanıcı-
lara sunduğu hizmetin kalitesinden ve 
görevli tedarik şirketi perakende satış 
faaliyetine ilişkin ticari kaliteden so-
rumlu olacak.

Elektrik Tarifeleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

(EPDK), abone gruplarına göre elektrik 
tarifelerinde ise herhangi bir değişikliğe 
gitmedi. 

EPDK’nın Kararı Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna göre EPDK 26 Eylül 
2013 tarihli toplantısında; 1 Ekim 2013 
tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye 
Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirke-
ti (TETAŞ) tarafından uygulanacak ak-
tif elektrik enerji toptan satış tarifesinde 
değişikliğe gitmedi. TETAŞ tarafından; 
Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik 
Şirketlerine 1 Ekim 2013 tarihinden iti-
baren geçerli olacak şekilde aktif elekt-
rik enerjisi bedeli olarak 17,80 Krş/kWh 
uygulanacak. 

Görevli Tedarik Şirketlerinden 
elektrik enerjisi alan iletim sistemi 
kullanıcısı tüketicilere uygulanan ta-
rifelerin, TETAŞ tarafından iletim sis-
temine doğrudan bağlı tüketicilerine 
uygulanmasına devam edilecek. Enerji 
KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Baz-
lı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uy-
gulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar 
Genelgesi uyarınca makroekonomik 
göstergelerde meydana gelebilecek de-
ğişikliklerden veya sair nedenlerden 
dolayı TETAŞ tarafından Kuruma ta-
rife değişikliği teklifinde bulunulması 
durumunda, Kurum tarafından yapıla-
cak inceleme ve değerlendirme sonucu 
alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife 
değişikliği yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin 
Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’ni, elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine 

ilişkin olarak dağıtım şirketleri, görevli tedarik şirketleri ve kullanıcılar tarafından uyulması 
gereken kurallar ile uygulamaya ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi kapsayacak şekilde yeniden 

düzenledi. 
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Tüketici kredileri 14-25 Ekim tarih-
leri arasında 469 milyon TL artışla 238 
milyar 738 milyon TL düzeyine yüksel-
di. Konut kredilerinin 179.6 milyon TL 
azalışla 106 milyar 542 milyon TL’ye 
gerilediği bu dönemde, taşıt kredileri 
65 milyon TL azalışla 8 milyar 304 mil-
yon TL oldu. 

Merkez Bankası’nın Haftalık Para 
ve Banka Bülteni’ne göre 14-25 Ekim 
tarihleri arasında toplam tüketici kre-
dileri 469 milyon TL artışla 238 milyar 
269 milyon TL’den 238 milyar 738 mil-
yon TL’ye yükseldi. Bu kredilerin 227 
milyar 686 milyon TL’si mevduat ban-
kaları, 1 milyar 465 milyon TL’si kal-
kınma ve yatırım bankaları, 9 milyar 
584 milyon TL’si ise katılım bankaları 
tarafından kullandırıldı. 

Tüketici kredileri, 25 Ekim itiba-
rıyla 28 Aralık 2012’ye göre yüzde 23.2 
oranında, 44 milyar 843 milyon TL tu-
tarında artış gösterdi. 

Konut Kredileri 106.5 Milyar TL’ye 
Geriledi

 25 Ekim itibarıyla mevduat, katı-
lım, kalkınma ve yatırım bankalarının 
238 milyar 738 milyon TL düzeyinde 
gerçekleşen tüketici kredilerinin, 106 
milyar 541 milyon TL’sini konut kredi-
leri oluşturdu. Konut kredileri bir ön-
ceki haftaya göre 180 milyon TL azalış 
gösterdi. 14-21 Ekim haftasında taşıt 
kredileri 65 milyon TL azalışla 8 milyar 
304 milyon TL’ye gerilerken, diğer kre-
diler 713 milyon TL artışla 123 milyar 
686 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 

Tüketici Kredileri 
238.7 Milyar TL’ye Yükseldi

Tüketici kredileri 14-25 Ekim tarihleri arasında 469 milyon TL artışla 238 milyar 738 milyon 
TL düzeyine yükseldi. Konut kredilerinin 179.6 milyon TL azalışla 106 milyar 542 milyon TL’ye 

gerilediği bu dönemde, taşıt kredileri 65 milyon TL azalışla 8 milyar 304 milyon TL oldu.



DÜNYA’dan *

*ANKA Haber Ajansı’ndan Yararlanılmıştır
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Türkiye’de 110 İle 130 Bin 
Arasında Kişi Köle Durumunda

Küresel Kölecilik Endeksi’ne göre dünya çapında yaklaşık 30 milyon insan köle koşullarında 
yaşıyor. Walk Free Foundation (Özgür Yürü Vakfı) tarafından ilk kez hazırlanan kölecilik 

endeksine göre Türkiye’de ise 110 ile 130 bin arasında kişi köle durumunda.

Küresel Kölecilik Endeksi’ne göre 
dünya çapında yaklaşık 30 milyon in-
san köle koşullarında yaşıyor. Walk Free 
Foundation (Özgür Yürü Vakfı) tarafın-
dan ilk kez hazırlanan kölecilik endek-
sine göre Türkiye’de ise 110 ile 130 bin 
arasında kişi köle durumunda.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Kü-
resel Kölecilik Endeksi’ne göre dünya 
çapında yaklaşık 30 milyon insan köle 
koşullarında yaşıyor. Nüfusuna göre 
köle statüsündeki insanları karşılaştıran 
endekste Haiti ikinci, Pakistan ise üçün-
cü, Türkiye ise listede 90’ıncı sırada.162 
ülkeyi kapsayan kölecilik endeksinde en 
ön sırada köle statüsünün babadan oğu-
la geçtiği bir geleneğin hale süregeldiği 
Moritanya var. 

Walk Free Foundation (Özgür Yürü 
Vakfı) tarafından ilk kez hazırlanan kö-
lecilik endeksine göre Türkiye’de 110 ile 
130 bin arasında kişi köle durumunda. 

Endeksi hazırlayanlar modern köleci-
liğin zorla evlendirmeleri, bir insanı 
borçlandırarak kendine bağlamayı ve 
insan ticaretini de kapsadığını söylüyor. 
Sayı olarak en fazla kölenin bulunduğu 
ülke 14 milyon kişi ile Hindistan olarak 
belirlendi. Fakat endeks genel nüfusa 
kıyasla köle oranını ölçtüğü için Hin-
distan listede 4’üncü ülke olarak beliri-
yor. Birinci sıradaki Batı Afrika ülkesi 
Moritanya’da köleler nüfusun yüzde 
4’üne denk düşüyor. Avustralya mer-
kezli Walk Free Fondation’ın modern 
kölecilik tanımı daha geniş olduğundan 
toplam 29 milyon 8 yüz bin kişi ola-
rak yayımladığı küresel rakam bundan 
önceki tahminlerin üzerinde. Bundan 
önce Uluslararası Çalışma Örgütü köle 
statüsünde 21 milyon insanın yaşadığı-
nı açıklamıştı
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Acı Tablo: Günde 840 Milyon İnsan 
Yatağa Aç Giriyor 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, dünyada bol miktarda yiyecek olmasına 
rağmen, her gün 840 milyon insanın yatağa aç girdiğini, bu duruma insanların ahlaki olarak 

karşı çıkması ve birlikte harekete geçmesi gerektiğini söyledi. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Ban Ki-moon, dünyada bol miktarda 
yiyecek olmasına rağmen, her gün 840 
milyon insanın yatağa aç girdiğini, bu 
duruma insanların ahlaki olarak karşı 
çıkması ve birlikte harekete geçmesi ge-
rektiğini söyledi. 

Ban, 16 Ekim Dünya Gıda Günü 
vesilesiyle yayımladığı mesajında, aç-
lıkla mücadele konusunda karşı karşıya 
olunan sorunların bununla da sınırlı 
kalmadığını belirtti. Ban, “İki milyar in-
san ‘gizli açlık’ olarak adlandırılan kötü 
beslenme girdabına düşmüş bulunuyor. 
Kötü beslenme, 1,4 milyar insanın aşırı 
kilolu olmasına yol açıyor. Bu grubun 
üçte birini ise obezler teşkil ediyor. Aşı-
rı kilo, kalp-damar hastalıkları, diyabet 
ve diğer sağlık sorunlarına neden olu-
yor” dedi. 

Ban, daha iyi beslenmenin ve nihai 
hedef olarak herkesin gıdaya erişim 
hakkının sağlanmasının anahtarını, 
tarım ürünlerinin üretim, işlenme ve 

tüketiciye erişiminin sürdürülebilir bir 
şekilde yapıldığı, bünyesinde çevreyi, 
insanı ve kurumları barındıran akıllı 
yaklaşımlar, politikalar ve yatırımdan 
oluşan iyi gıda üretim sistemlerinin teş-
kil ettiğini söyledi.

Ban, “Dünya genelinde birçok ülke-
nin Sıfır Açlık kampanyamıza katılma-
sından ve sürdürülebilir gıda sistemleri 
oluşturmak için birlikte çalışma taahhü-
dünde bulunmasından dolayı memnu-
niyet duyuyorum” ifadelerini kullandı. 

Birlikte çalışılması halinde herkesin 
günlük gıda ihtiyacını yeterli seviyede 
karşılamasının sağlanabileceğini belir-
ten Ban, “Gelin, Dünya Gıda Gününde 
herkes için sıfır açlık amacımıza ulaş-
mayı hedefleyelim” diyerek mesajına 
son verdi. 
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Öğretmenlere Saygıda Türkiye 
Üçüncü Sırada 

Öğretmenlere en çok saygı gösterildiği ülkenin büyük bir farkla Çin Halk Cumhuriyeti olduğu 
belirlenirken Türkiye’nin Yunanistan’dan sonra üçüncü sırada yer alması dikkat çekti. 

Öğretmenlere en çok saygı göste-
rildiği ülkenin büyük bir farkla Çin 
Halk Cumhuriyeti olduğu belirlenirken 
Türkiye’nin Yunanistan’dan sonra üçün-
cü sırada yer alması dikkat çekti. 

İngiltere’deki Sussex Üniversitesi’nce 
21 ülke arasında gerçekleştirilen ve 
Çin’de öğretmenlerin yüksek statüsünü 
teyit eden araştırma sırasında, kamu-
oyunun öğretmelerin profesyonel sta-
tüsüne tavrının yanısıra öğretmenlere 
duyulan güven, ödenen maaşlar ve öğ-

retmenliğin kariyer olarak ne ölçüde 
arzu edilebilir bulunduğu gibi faktörler 
dikkate alındı. 

BBC tarafından yansıtılan ve söz 
konusu ülkelerin her birinde bin yetiş-
kinin katıldığı araştırmayı temel alan 
küresel endekste, öğretmenlere en çok 
saygı gösteren beş ülke, Çin, Yunanis-
tan, Türkiye, Güney Kore ve Yeni Zelan-
da olarak sıralanıyor. 

İlk 10 ülke arasında sırasıyla Mısır, 

Singapur, Hollanda, ABD ve İngiltere de 
yer alıyor. Çin’de öğretmenler, statüs açı-
sından doktorlara benzetilirken ABD’de 
öğretmenler kütüphaneciler, İngiltere’de 
ise hemşeriler gibi mesleki gruplar ile 
birlikte değerlendiriliyor. 

Bu arada, Çin’de yetişkinlerin çok 
büyük bir çoğunluğunun öğrencilerin 
öğretmelerine saygı gösterdiğine inanır-
ken Avrupa ülkelerinde çoğunda sadece 
bir azınlık öğrencilerin saygı gösterdiği-
ni düşündüğü ortaya çıktı. 
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”AP’de Türkiye Karşıtları 
Güçlenecek” Kaygısı 

Fransa’da son yapılan seçim anketinde aşırı sağın birinci parti olarak çıkması, Avrupa’da 
kaygı yarattı. Bu arada, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Mayıs ayında yapılacak seçimlerin 
sonucunda Türkiye karşıtlarının güçlenmesi korkuları artarken “Türkiye’yi AB’de zor günler 

bekliyor” uyarıları da yapılıyor. 

Fransa’da son yapılan seçim anke-
tinde aşırı sağın birinci parti olarak çık-
ması, Avrupa’da kaygı yarattı. Bu arada, 
Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Mayıs 
ayında yapılacak seçimlerin sonucunda 
Türkiye karşıtlarının güçlenmesi korku-
ları artarken “Türkiye’yi AB’de zor gün-
ler bekliyor” uyarıları da yapılıyor. 

Habere göre, AP’nin 2014 Mayıs se-
çimleri AB’yi düşündürüyor. Seçimler-
de aşırı sağ ile Avrupa Birliği’ne kuşku 
ile yaklaşanların sayısının artmasından 
endişe ediliyor. 

AB’nin içinde düştüğü ekonomik, 
mali ve siyasi krize karşı istenilen çö-
züm bulunamamasının halkın aşırı un-
surlara yönelmesine yol açtığı belirtilen 
haberde şöyle deniliyor: 

“2014 seçimleri Türkiye AB ilişkile-
ri açısından ayrı bir önem taşıyor.Yeni 

AP’de Aşırı Sağ ve Avrupa kuşkucuların 
sayılarını artıracağı ancak Türkiye’ye 
destekleyen Sosyalist ve Yeşillerin kol-
tuk kaybına uğrayacağı belirtiliyor. AP 
gözlemcileri Türkiye konusunda zaten 

mevcut koşullarda zor görüş birliğinin 
sağlandığına dikkat çekerek yeni AP’de 
Türkiye karşıtlarının daha güçlü bir şe-
kilde AP’ye gelme olasılığının güçlendi-
ğine işaret ediyorlar.”
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WSJ: IMF, TC Merkez Bankası’na 
“Kendini Toparla” Dedi 

Wall Street Journal, IMF’nin yıllık ekonomik görünüm raporunda TC Merkez Bankası’na sert 
bir “sitem” yönelttiğini savunurken “en keskin eleştiri”nin ise Merkez Bankası’nın politika 

çerçevesine yöneltildiğini öne sürdü. 

söyleyerek başladığını kaydetti. 

Haberde bu bağlamda IMF’nin 
“yüksek kredi büyümesi, inatçı yük-
sek enflasyon ve genişleyen ticaret ve 
finansman açığının reel politika faizle-
rini gerektirdiğini” söylediğine dikkat 
çekildi. 

Bunun ardından IMF’nin, sermaye 
kaçışlarına karşı Merkez Bankası’nın 
kendi döviz rezervlerine fazla dayan-
masını da eleştirdiğini belirten gazete, 
Türkiye’nin, birçok yükselen ekonomi-
ler gibi yabancı yatırımcıların parala-
rını yoğun bir biçimde geri çekmeleri 
nedeniyle zayıflamış olan bir para biri-
miyle enflasyonla mücadelede zorlan-
dığı görüşünü de dile getirdi. 

WSJ, ancak IMF’nin “belki en kes-
kin eleştirisi”nin Merkez Bankası’nın 
politika çerçevesine yöneltildiğini savu-
nurken de “Türkiye Merkez Barkası’nın 
politika çerçevesi, açıkça karmaşık, 
birçok hedefi var ve kendi yetkisini de 
zedeliyor” sözlerini kullandı. 

Wall Street Journal, IMF’nin yıl-
lık ekonomik görünüm raporunda 
TC Merkez Bankası’na sert bir “sitem” 
yönelttiğini savunurken “en keskin 
eleştiri”nin ise Merkez Bankası’nın 
politika çerçevesine yöneltildiğini öne 
sürdü. 

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 
yıllık ekonomik görünüm raporunda 
TC Merkez Bankası’na “kendini to-
parla” mesajını verdiği yorumları ya-
pılıyor. Wall Street Journal gazetesi, 

IMF’nin eleştirileri için “Uluslararası 
Para Forumu’nun yumuşak diploma-
tik söyleminde bile Türkiye Merkez 
Bankası’na oldukça sert bir sitemi bu-
lunuyor” dedi. 

ABD’nin borsa ve iş çevrelerinin 
gazetesi Wall Street Journal, IMF’nin 
eleştirilerine, Merkez Bankası Başkanı 
Erdem Başçı’ya, adeta tırmanan enf-
lasyonun kontrol altına alınmasına 
yardımcı olmak için faiz oranlarını ar-
tırmasının acil bir “öncelik” olduğunu 
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Economist: Türkiye En Kırılgan 
Yükselen Piyasa 

Economist dergisince hazırlanan ve sermaye girişlerindeki ani duruş halinde yükselen 
piyasaların hangisinin daha riskte olacağını ölçen endekse göre 26 ülke arasında en “kırılgan” 

ülke Türkiye, en az kırılgan ise Rusya ve Çin.

Economist dergisince hazırlanan ve 
sermaye girişlerindeki ani duruş halin-
de yükselen piyasaların hangisinin daha 
riskte olacağını ölçen endekse göre 26 
ülke arasında en “kırılgan” ülke Türki-
ye, en az kırılgan ise Rusya ve Çin.

Türkiye’nin büyük cari işlemler açı-
ğı, kısa vadeli dış borçu ve hızlı kredi 
büyümesi gibi faktörler nedeniyle yük-
selen piyasalar arasında “en kırılgan” 
ülke ilan edildi. 

İngiliz Economist dergisince hazır-
lanan ve sermaye girişlerinin aniden 
durması durumunda hangi yükselen 
piyasaların daha riskte olacağını öl-
çen bir endeks derginin son sayısında 
yayımlandı. Aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu 26 ülkeyi kapsayan endeks-
te cari işlemler açığı, kredideki büyü-
me, kısa vadeli brüt dış borcun ve dış 
borç ödemelerinin rezervlere oranı ile 
finansal açıklık olmak üzere, dört kriter 
dikkate alındı. 

“Sermaye girişlerinde ani bir duruş, 
halen yükselen piyasaların çoğu için 
bir kaygıdır. Bazı ülkeler, diğerlerinden 
daha kırılgan”, diyen Economist, en 
yüksek riskin 20 olarak ölçüldüğü en-
deksinde trafik ışıklarından esinlenerek 
ülkeleri, “kırmızı, sarı ve yeşil bölgeler” 
olarak ayrıldı. 

Türkiye’yi Kolombiya ve Güney 
Afrika İzliyor

 Economist’in endeksinde dikkate 
alınan 26 yükselen piyasa arasında “en 
kırılgan” olarak Türkiye ilan edildi. 18 
puan verilen Türkiye’yi 13 puan ile Ko-

lombiya ve Güney Afrika izliyor. 

“En büyük risk” içinde olan ülkele-
rin sıralandığı “Kırmızı Bölge”de ayrıca 
12 puan ile Arjantin, Brezilya, Ukrayna 
ve Venezuella da yer alıyor. 

“Sarı Bölge”de ise aralarında Hin-
distan, Meksika, Mısır ve Pakistan’in 
bulunduğu 14 ülke sıralanırken “Yeşil 
Bölge”deki beş yükselen piyasa arasın-
da en az kırılgan olarak Çin ve Rusya 
ilan edildi. 

Economist endekse ilişkin değer-
lendirmesinde Çin ile ilgili olarak cari 
işlemler fazlası ve büyük rezervlerine 

dikkat çekerken Türkiye konusunda ise 
“Kırmızı bölgedeki tüm ülkeler kırılgan 
gibi gözüküyor ama Türkiye, listenin 
başında” dedi. İngiliz dergisi Türkiye 
için şunları da yazdı: 

“GSYH’nın yüzde 6’sını aşan bir cari 
işlemler açığı var, kısa vadeli dış borcu 
ve borç ödemeleri ise, kullanılabilir 
rezerv varlıklarının yüzde 150’sinin 
üzerinde ve kredi 2009 yılından beri 
endekste yer alan diğer yükselen piya-
salardan daha hızlı büyüyor. Türk lira-
sı, bu yılın başlarından bu yana dolara 
karşı yüzde 13’den fazla düştü ve daha 
fazla batabilir.”
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Türkiye, Yenilenebilir Enerjiler 
Açısından “Bir Cennet” 

Yenilenebilir enerji açısından “bir cennet” olarak nitelenen Türkiye’nin “doğru yatırım”la enerji 
ihtiyacının yüzde 70-80’ını yenilenebilir enerjiden karşılayabileceği ifade edililiyor.

-Yenilenebilir enerji açısından “bir 
cennet” olarak nitelenen Türkiye’nin 
“doğru yatırım”la enerji ihtiyacının 
yüzde 70-80’ını yenilenebilir enerjiden 
karşılayabileceği ifade edililiyor.

-Alman Enerji Ajansı (DENA) Yö-
netim Kurulu Başkanı Stephan Kohler, 
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakla-
rının kullanımı ve hazırlığı konusunda 
olumlu işaretler gördüklerini belirterek 
“Ama nükleer enerjiye gelince Türk hü-
kümetinin iddialı programını anlamak-
ta zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.  

Yenilenebilir enerji açısından Tür-
kiye, “bir cennet” olarak niteleniyor. 
Türkiye’nin doğru yatırımlar ile enerji 
ihtiyacının yüzde 70-80’ını yenilenebilir 
enerjiden karşılayabileceği ifade edilir-
ken Türkiye’nin nükleer enerjiye ağırlık 
vermesi ise eleştiriliyor. 

Deutsche Welle, yinelenebilir enerji 
alanında yatırım yapan Alman ener-
ji devlerinin ilgi odağındaki ülkele-
rin başında Türkiye’nin bulunduğunu 
belirterek Almanya’daki uzmanların 
Türkiye’nin olanaklarına ilişkin görüş-
lerini de yansıttı. 
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“Güneş ve Rüzgar Potansiyelini 
Kullanmalı, Teknolojik Yatırımı 

Çekmeli”

Almanya’nın Aachen kentinde bulu-
nan Solitem Şirketler Grubu’nun başka-
nı ve bilim adamı Dr. Ahmet Lokurlu, 
Türkiye’nin hâlihazırda enerji ihtiya-
cının yüzde 30’nu yenilenebilir enerji-
lerden karşıladığını belirterek, doğru 
yatırımla bunun yüzde 70-80’lere kadar 
yükseltilebileceğini ifade etti. 

Deutsche Welle’ye göre, kendi icadı 
güneş enerjisini soğuk havaya dönüştü-
ren sistemiyle pek çok uluslararası ödül 
kazan Dr. Lokurlu, Türkiye’nin yüzde 
76 oranında dışarıya bağımlı olduğunu 
anımsatarak ülke ekonomisini rahatlat-
mak için Türkiye’nin güneş ve rüzgâr 
potansiyelini kullanarak yenilenebilir 
enerjilere yönelmesi gerektiğini dile ge-
tirdi. Dr. Lokurlu şunları söyledi: 

“Türkiye geçen yıl enerjiye 60,1 mil-
yar dolar harcama yapmış durumda. Dış 
alımla dış satım arasındaki açık ise 49,7 
milyar dolar yani enerji sorunu olma-

saymış Türkiye bütçe fazlası verecekmiş. 
Ayrıca biliyoruz ki Türkiye, yenilenebi-
lir enerjiler açısından bir cennet. Bunun 
farkında olmalı, teknolojik yatırımları 
ülkeye çekmeli ve belli bir süre içinde 
Now-how sahibi olmalıdır. Yani kendi 
ihtiyaçlarını karşılarken, bu teknolojile-
ri diğer ülkelere de satabilecek duruma 
gelmelidir.” 

“Nükleer Enerjiler Masraflı, Altından 
Kalkılamaz”

Alman Enerji Ajansı (DENA) Yö-
netim Kurulu Başkanı Stephan Kohler 
ise, Türkiye’nin artan enerji ihtiyacını 
karşılamak için yürüttüğü yenilenebilir 
enerji çalışmalarını desteklediklerini 
ancak nükleer enerji konusundaki gi-
rişimlerine eleştirel yaklaştıklarını ifa-
de etti. Kohler şu görüşleri dile getirdi: 
“Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanımı ve hazırlığı konusun-
da olumlu işaretler görüyoruz. Özellikle 
hükümetin bu yöndeki hantal kurum-
sal koşulları kaldırma çabasını takdirle 
karşılıyoruz. Ancak nükleer enerji hu-

susunda aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü 
Türk hükümeti, 2023 yılına kadar 23 
tane nükleer santral kurmayı planlıyor. 
Bu kadar kısa zamanda bu kadar mas-
raflı bir yatırımın altından kolay kolay 
kalkılamaz. Çünkü bir santralin kurul-
ması ve faaliyete geçmesi en az sekiz, 
dokuz yılı alıyor. Bu nedenle konuya iki 
farklı açıdan yaklaşıyoruz: Yenilenebilir 
enerjilere pozitif bakıyoruz ama nük-
leer enerjiye gelince Türk hükümetinin 
iddialı programını anlamakta zorlanı-
yoruz.” 

“Ciddi Bir İşbirliği Potansiyeli Var” 

Kohler, yenilenebilir enerji kaynak-
ları ve enerji verimliliği alanlarında 
Türkiye ile Almanya arasında ciddi bir 
işbirliği potansiyeli olduğunu, zaten bir-
çok Alman yatırımcının da bunu göre-
rek Türkiye’ye yöneldiğini kaydederken 
de “Türkiye’deki yatırımcılarla ortaklık-
lar kurmak suretiyle yeni satış stratejile-
ri ve pazarlar oluşturuyorlar. Bu da tabii 
ki Türkiye’nin ülke ekonomisi için son 
derece ilgi çekici” dedi. 



                                                                :
Türkiye’nin Hayati Çıkarları Artık ABD’nin 

Korumasının Altında Değil 
Türkiye dahil, ABD’nin Ortadoğu’daki müttefiklerinin hayati çıkarlarının artık ABD’nin 

korumasının altında olmadığı öne sürülüyor. 

Türkiye dahil, ABD’nin Orta-
doğu’daki müttefiklerinin hayati çıkar-
larının artık ABD’nin korumasının al-
tında olmadığı öne sürülüyor. 

Washington Post gazetesinin edi-
tör yardımcısı ve dış politika yazarı 
Jackson Diehl, “Hayale daya-
lı dış politika” başlığının 
kullanıldığı köşe yazı-
sında Obama Yöne-
timinin Ortadoğu 
politikasını eleş-
tiri yağmuruna 
tutuyor. 

Obama Yö-
netiminin po-
litikalarının 
ABD ile en 
yakın mütte-
fiklerinin ba-
zıları arasında 
sıkıntı yarattı-
ğını öne süren 
Diehl, bu 
çerçe-

vede Washington’un Suriye konusunda 
kimyasal silahları yok etmeyi öncelik 
olarak benimsemesi, İran’ın nükleer 
programına ağırlık verirken bu ülkenin 
“terörü kullanma çabasının ve bölgesel  
hakimiyetini elde etmeye yönelik veka-

let savaşlarının göz 
ardı edilmesi-

ni” örnek 
gö s te -

riyor. 

“Obama Yönetiminin yaklaşımı ile 
problem, Suriye iç savaşı ve bölgedeki 
diğer ihtilafların, Obama’nın ‘özlü’ ola-
rak nitelediği ABD çıkarlarına tehdit 
oluşturmadığını varsaymaktır” diyen 
Diehl şunları da yazıyor: 

“Bir an varsayalım ki El Kaide’nin 
Suriye’nin doğusundaki yeni üssü, 
Hizbullah’ın Lübnan’a on binlerce füzeyi 
konuşlandırması ve ABD’nin teşvik etti-
ği Irak’ın siyasi sistemi, Amerika için bir 
tehdit oluşturmuyorlar. Durum böyle 
olsa da yine ABD’nin bölgedeki mütte-
fikleri, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün 
ve Türkiye’yi hayati çıkarlarının artık 
ABD’nin korumasının altında olmadığı 
korkutucu bir yeni dünyada mahsur bı-
rakıyor.”  
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“Geçişler ve Gerilimler” konulu 
güncellenmiş Dünya Ekonomik Gö-
rünüm Raporu sunumu Uluslararası 
Para Fonu (IMF) temsilcileri tarafından 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Rapora göre 
küresel ekonomik büyümenin 2013’te 
yüzde 3, 2014’te yüzde 3.5 civarında 
olacağı tahmin ediliyor. 

IMF’den yapılan açıklamaya göre 
sunuş esnasında konuşmacılar, küre-
sel ekonomik aktivitenin yavaşladığını 
ve aktiviteyi yönlendiren etmenlerin 
değişmekte olduğunu vurguladı. Bu 
dinamikler yeni politika zorluklarını 
da beraberinde getiriyor. Gelişmiş eko-
nomilerde büyüme tekrar başlamış ol-
makla birlikte, bu ekonomiler finansal 
sektörde yürüttükleri onarıma devam 
etmek, kamu maliyesinin güçlendiril-
mesini sürdürmek ve istihdam artışını 
desteklemek durumunda. Yükselen pi-
yasa ekonomileri ise yavaşlayan büyüme 
ve daha sıkı küresel finansal koşullardan 
kaynaklanan çift yönlü zorluklarla kar-
şı karşıya. Bu koşullar altında küresel 
ekonomik büyümenin 2013’te yüzde 3, 
2014’te yüzde 3.5 civarında olacağı tah-
min ediliyor. 

Uluslararası Para Fonu, Dünya Eko-
nomik Görünüm Raporunda, Fon çalı-

şanlarının, küresel, temel ülke grupları 
ve pek çok ülke seviyesinde ekonomik 
gelişmelere ilişkin analiz ve tahminle-
rini sunuyor. Rapor, önde gelen eko-
nomik politika meselelerinin yanı sıra, 

ekonomik gelişmeler ve olasılıkların 
analizi üzerinde yoğunlaşıyor. 

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu 
yılda iki defa yayımlanıyor.

Dünya Ekonomik Görünüm 
Raporu Güncellendi: Küresel Ekonomik 

Büyüme 2013’te Yüzde 3, 2014’te 
Yüzde 3.5 Olacak 

“Geçişler ve Gerilimler” konulu güncellenmiş Dünya Ekonomik Görünüm Raporu sunumu 
Uluslararası Para Fonu (IMF) temsilcileri tarafından İstanbul’da gerçekleştirildi. Rapora göre 
küresel ekonomik büyümenin 2013’te yüzde 3, 2014’te yüzde 3.5 civarında olacağı tahmin 

ediliyor.
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Fransa’da Vergi Eylemi
Fransa’da tepkiler üzerine “şimdilik askıya alınan” yeni vergi yasasına karşı Bretagne 

bölgesinde on binlerce kişi protesto gösterisi yaptı. Polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

Fransa’da tepkiler üzerine “şimdilik 
askıya alınan” yeni vergi yasasına karşı 
Bretagne bölgesinde on binlerce kişi 
protesto gösterisi yaptı. Polisle gösteri-
ciler arasında çatışma çıktı.

Fransa’da hükümetin uygulamaya 
koymak istediği ve en çok tarım sektö-
rünü etkileyecek “ecotaxe” denen yeni 
vergi tepkiyle karşılandı. Geçen hafta 
başlayan geniş katılımlı eylemleri ar-
dından Paris hükümeti, bu “yeşil vergi” 
yasa taslağını askıya alarak geri adım 
atsa da protestolar dinmedi.

Bretagne bölgesindeki Quimper 
kentinde 30 bine yakın kişinin katıl-
dığı gösteride, verginin tümden kaldı-
rılması talepleri vardı. Ancak protesto 
güvenlik güçleri ile eylemciler arasın-

da çatışmaya dönüştü. Polis biber gazı 
ve tazyikli suyla saldırdı. Göstericiler 
karşılarına barikat kuran polise taş ve 
demir sopalarla karşılık verdi.

Getirilmesi planlanan yeni vergi-
nin en çok etkileyeceği çiftçiler, gıda 
sektöründe çalışan işçiler ve balıkçılar 
eyleme en fazla katılan kesimler oldu. 
Fransız hükümetinin tepkiler üzeri-
ne “süresiz” askıya aldığı “yeşil vergi” 
yasa taslağı, 3.5 tonun üzerinde tarım 
ürünü taşıyan araçlara vergi artırımı 
öngörüyor. Bu son eylemi tetikleyen 
de, Başbakan Jean-Marc Ayrault’nun, 
verginin “iptal edilmediğini” sadece 
“askıya alındığını” vurgulaması oldu.

Fransa’nın özellikle kırsal kesimle-
rinde, son dönemdeki vergi artışları-

nın yanı sıra tarım sektöründeki işten 
çıkarmalar da huzursuzluğa neden 
oluyor. Üreticiler bu vergilerle işleri-
ni sürdürmenin “imkânsız” olduğunu 
söylüyor.

Tepkilerin daha çok Fransa’nın ku-
zeybatısındaki büyük yarımadayı kap-
sayan Bretagne’da yoğunlaşmasının 
nedeni ise, diğer bölgelere nazaran bu-
rada alternatif taşımacılık için demir-
yolu hatlarının az olması. Yerel üreti-
ciler ve firmalar, çoğunlukla karayolu 
taşımacılığı yapmak zorunda oldukları 
için “haksız rekabetle” karşı karşıya ol-
duklarını söylüyor.

Ekonomik krizle mücadele eden 
Fransa’da son rakamlara göre işsiz sayı-
sı 3.2 milyona ulaşmış durumda.
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Brezilya Sokakları Durmuyor
Ulaşım hakkı için sokağa çıkan Ücretsiz Ulaşım Hareketi’nin eyleminde 

çatışmalar çıktı .

Ulaşım hakkı için sokağa çıkan Üc-
retsiz Ulaşım Hareketi’nin eyleminde 
çatışmalar çıktı .

26 Ekim’de Brezilya’da Movimento 
Passe Livre (Ücretsiz Ulaşım Hareketi) 
tarafından çağrısı yapılan yürüyüşe bin-
lerce kişi katılırken, polisin gaz bombalı 
müdahalesiyle çıkan çatışma saatlerce 
sürdü. Protestocuların polis saldırısını 
durdurmak için bir otobüsü ateşe vere-
rek barikat kurduğu çatışma sırasında 
gözaltına alınanlardan altı kişi tutuk-
landı.

Ülkede Haziranda patlayan halk 
ayaklanmasının da fitilini ateşlemiş 
olan toplu taşımanın yetersizliği ve pa-
halılığına karşı yeniden sokağa çıkan 
Brezilyalılar, polisin şiddetli saldırısıyla 
karşılaştı. Sokaklarda barikat kurarak 
direnişe geçen halka karşı polis, yoğun 
gaz bombası ve plastik mermi kullandı. 
Çatışma sırasında protestocuların ara-
sında kalan bir polis ise protestoculara 
silah çekerek kurtarıldı.

Movimento Passe Livre (Ücretsiz 
Ulaşım Hareketi), şehir içi ulaşımın 
tamamen ücretsiz olmasını ve halktan 
toplanan vergilerin zenginler lehine ya-
pılan yatırımlara değil, toplu taşımaya 
harcanması halinde bunun mümkün 
olduğunu savunuyor.

Brezilya devlet başkanı Dilma Rous-
seff ise Sao Paulo ve Rio de Janerio kent-
lerinde toplu taşımayı geliştirmek üzere 
yeni bir bütçe planı yapıldığını açıkla-
dı. Brezilyalı toplumsal hareketler ise 
hükümetin 2014 Dünya Kupası öncesi 
sokak hareketliliğini söndürmek için 
zaman kazanmaya çalıştığını ve sorun-
ların çözülmesi için en ufak bir adım 
bile atmadığını söylüyor.
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Mısır’da Hükümetten 
Asgari Ücrete Yüzde 70 Zam Kararı

Al Ahram’ın haberine göre Mısır Başbakanı Hazem Al-Beblawi, bir basın toplantısı 
düzenleyerek 2014 ocak ayından itibaren asgari ücretin 1.200 Mısır Paundu (LE) olacağını 

açıkladı.

Mısır’da hükümet kamu sektöründe 
çalışanlara verilen asgari ücrete yüzde 
71,4 oranında zam yapacağını açıkla-
dı. Ülkede kamu alanında uygulanan 
asgari ücret 700 LE civarında. Bu para 
204 liraya tekabül ederken, 2014 yılında 
asgari ücretin 1.200 LE, yani 350 liraya 
yükseltilmesi planlanıyor. Mısır’da 2010 
yılında 400 LE olan asgari ücret 2012 yı-
lında 700 LE’ye çıkarılmıştı.

Hükümetin kararı karşısında birçok 
ekonomist ve sermayedar mevcut eko-
nomik koşullarda böylesi bir asgari üc-
retin ödenmesinin mümkün olmadığını 
ileri sürüyor.

Sermayedarlar, 3 yıllık resesyon dö-
neminin etkilerini halen hisseden ve 
düşük gelişme hızına sahip ekonomide 
alınan bu kararın özel sektörü finansal 
anlamda baskılayacağı ve işsizlik soru-
nun ortaya çıkacağına işaret ediyor.

Bağımsız İşçi Sendikası üyeleri de 
maaşların iyileştirilmesinin bir gerek-
lilik olduğunu ifade ederken ücretler 

ve maaşlar arasındaki dengenin işçile-
rin güvenceli koşullarda çalışması için 
önemli olduğunu vurguluyor. Asgari 
ücretin bu denli yükseltilmesi işçileri de 
endişelendirdi. İşçiler arasında, hükü-
metin eğitim ve sağlık giderlerini azal-
tabileceği veya vergileri artırabileceği 
yönünde düşünceler var.

Resmi verilere göre  kamu sektörün-
de çalışanların sayısı 2012-2013 döne-
minde yüzde 2 oranında artarak 5 mil-
yon 545 bine ulaştı. 2012 yılında kamu 
sektöründe çalışanların sayısı  5 milyon 
439 bindi. Buna karşılık Mısır emek gü-
cünün yüzde 71’i, yani yaklaşık 27 mil-
yon emekçi özel sektörde çalışıyor.

Mısır’da yoksulluk sınırı yıllık 3.076 
LE veya ayda 265 LE olarak kabul edi-
liyor. Mısır’da çalışanların yüzde 25’i 
yoksulluk sınırının altına maaş alıyor.

2012 yılında Mısır bütçesinin 172 
milyar LE’sini kamu harcamalarına 
ayırırken bütçe 240 milyar LE (Gayri-
safi yurtiçi hasılanın yüzde 14’ü) açık 
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vermişti. LE’nin ABD doları karşısın-
da hafif bir yükseliş gösterdiği 2013’ün 
Ağustos’unda yıllık enflasyon oranı 
yüzde 9,8 olarak hesaplanmıştı.

İşçilerin, Mısır Mahalla’da  
Ödenmeyen İkramiyeleri İçin 
Başlattıkları Grev Başarı ile 

Sonuçlandı. 

Öte yandan Mısır Mahalla’da kamu-

ya ait tekstil fabrikalarında işçilerin baş-
lattığı grev 13 Ekim’de kazanıma ulaştı. 
İşçiler, geçmişe dönük ikramiyelerinin 
ödenmemesi nedeniyle greve çıkmıştı.

Kamu tekstil sektöründe çalışan işçi-
lerin eylemleri sonucunda patron daha 
önce dört taksitte ödeyeceğine söz ver-
diği işçi alacaklarının son taksitini ka-
sım ayında ödeyeceğine dair söz verdi. 
İşçilerin daha önceki ikramiye ödenek-

leri Maliye Bakanlığı 
tarafından verilmişti.

İşçiler 12 Ekim günü şir-
ketin CEO’sunun odasını basmış ve kar 
payının işçilere ortak bir şekilde bölü-
şülmesini talep etmişti.

Mahalla’da kamuya ait olan tekstil 
fabrikalarında 22 bin işçi çalışıyor.



Brezilya, Güney Kore, Maldivler, 
Çin … İşçiler Sokakta… 

Dünyanın dört bir yanında işçiler haklarını mücadeleyle arıyor. 
Brezilya’da banka işçilerinin grevi başarıyla sonuçlandı. Çin’de işçiler 
mücadele ile ücret artışı kazandı.  Maldivler’de, Güney Kore’de işçiler 

iş bıraktı.
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Dünyanın dört bir yanında işçiler 
haklarını mücadeleyle arıyor. Brezilya’da 
banka işçilerinin grevi başarıyla sonuç-
landı. Çin’de işçiler mücadele ile ücret 
artışı kazandı.  Maldivler’de, Güney 
Kore’de işçiler iş bıraktı.

Brezilya’da Greve Çıkan Banka 
İşçileri Kazandı

Brezilya’da banka işçilerinin grevi 
kazanımla sonuçlandı. İşçiler bir hafta 
sürdürdükleri grevlerini 27 Eylül günü 
sonlandırdı.

Prensa Latina’nın haberine göre 
banka işçilerinin bir haftadan uzun sü-
ren grevi nedeniyle Brezilya’daki kamu 
ve özel bankalara ait 10 bin 586 acente 
ve şube kapandı.

Grev sonucunda işçilerin maaşları 
yüzde 12 oranında arttı, çalışma koşul-
ları iyileştirildi ve işten çıkarmalar dur-
duruldu. Grev öncesinde Brezilya Ban-
kalar Federasyonu yüzde 6,1 oranında 
bir maaş artışı öneriyordu.

Ssangyong İşçilerinin Açlık Grevi
Güney Kore’de Ssangyong metal fab-

rikasında çalışan KCTU üyesi 12 işçi aç-
lık grevi yaptı. İşçiler, işten çıkarmalarla 
ilgili meclis araştırması yapılmasını ta-
lep etti. 

İşçiler eylemlerini başkent Seul’deki 
Deoksu-gung bölgesinde kurdukları ça-
dırda gerçekleştirdi.

Maldivlerde Liman İşçilerinden Grev 
Hakkı İçin Bir Günlük Grev

Maldivlerdeki liman işçileri başkan-
lık seçimlerinin ikinci raundu öncesin-
de grev hakkı, toplantı ve gösteri hakkı 
talepleriyle 28 Eylül’de bir günlük iş bı-
rakma eylemi yaparak hükümeti uyar-
dı.

Liman İşçileri Sendikası üyesi 490 
işçi işe gitmedi ya da işe gitse de çalış-
madı. Bir gün boyunca yolcu ve yük ta-
şınmadı.

İşverenler, iş bırakan işçilerin yerine 
dışarıdan işçi getirerek grev kırıcılığı 
yapmaya çalıştı. İşçiler, dışarıdan geti-
rilen işçileri engelleyince polisle karşı 

karşıya geldi. Sendikacılar, polislere 
öncelikli görevlerinin bu olmadığını ha-
tırlattı. Bazı işyerlerinde polisle işçiler 
arasında ufak çaplı arbedeler yaşansa da 
işverenler grevi kıramadı.

Ülkede liman, hava alanı çalışanları 
ve polislerin greve gitmesi veya eylem 
yapması iş kanuna göre yasak. Sendika 
temsilcileri, liman işçilerinin grevinin 
ülke ekonomisinin yüzde 90’ını etkile-
yeceğini söylüyor. Yüzlerce adadan olu-
şan Maldivlerde denizcilik sektörü, ül-
kenin motor sektörlerinden olan turizm 
sektörünü de yakından ilgilendiriyor.

Çin’de de Liman İşçileri Grevle 
Kazandı

 Çin’in Şenzen kentinde dok işçileri 
daha yüksek ücret için 25 Eylül’de çık-
tıkları grevde iki gün içinde kazanıma 
ulaştı.

 İşçilerin greve çıkmasındaki etken-
lerden biri de Şenzen’in komşusu Hong 
Kong’da 500 liman işçisinin 40 günlük 
grevle mayıs ayında maaşlarında yüzde 
9,8 artış sağlaması ve çalışma koşulları-
nı iyileştirmesi oldu. 
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Katar’ da Haftada 12 İşçi Dünya 
Kupası İçin Ölüyor

2022 Dünya Kupası’nın Katar’da yapılacak olması, ülkeyi  büyük bir inşaat alanına çevirdi. 
İnşaatlarda çalışan işçiler ise ölümle burun buruna çalışıyor. Haftada 12 işçi yaşamını yitiriyor.

2022 Dünya Kupası’nın Katar’da ya-
pılacak olması, ülkeyi  büyük bir inşaat 
alanına çevirdi. İnşaatlarda çalışan işçi-
ler ise ölümle burun buruna çalışıyor. 
Haftada 12 işçi yaşamını yitiriyor.

2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği 
yapacak olan Katar’da tüm ülke şanti-
yeye dönüşmüş durumda. Yeni stad-
yumlar, oteller, AVM’ler ve metroların 
inşaatı için 62 milyar dolarlık bir bütçe 
ayrıldı. Bu büyük bütçeli yapıları inşa 
eden işçiler ise ölümle burun buruna 
insanlık dışı çalışma koşullarında çalı-
şıyor.

İngiliz Guardian gazetesinin, 
Katar’daki göçmen işçilerin çalışma ko-
şullarıyla ilgili yaptığı araştırmaya göre, 
1.2 milyon göçmen işçi “modern köle-

lik” koşullarında çalıştırılıyor. Haberde 
haftada 12 göçmen işçinin yaşamını 
yitirdiği, sadece 4 Haziran-8 Ağustos 
tarihleri arasında 44 Nepalli göçmen 
işçinin kötü çalışma koşullarına bağlı 
olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Guardian, çoğu Nepal ve Hindistan 
kökenli göçmen işçilerin 50 derece sı-
cak altında çalıştırıldığını, maaşlarının 
aylarca ödenmediğini, pasaportlarına 
zorla el konulduğunu, bazı işçilerin 24 
saatten fazla çalıştırıldığını, kalabalık 
koğuşlarda yaşamak zorunda bırakıldı-
ğını, hatta açlık çektiklerini ve ücretsiz 
içme suyundan bile mahrum bırakıldığı 
yazdı.

5 Ayda 82 İşçi Hayatını Kaybetti 

Katar’daki Hindistan  Büyükelçi-

liği’nin açıklamasına göre, bu yılın ilk 
5 ayında 82 Hintli işçi yaşamını yitirdi. 
Bin 460 işçi ise kötü çalışma koşulları ve 
başka problemler nedeniyle Büyükelçi-
liğe başvurdu.

Böyle Giderse 4 Bin İşçi Daha Ölecek

Göçmen işçilerin çalışma ko-
şullarının düzeltilmesi için FIFA ve 
Katar hükümetini göreve çağıran 
Belçika merkezli Uluslararası İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu (ITUC), 1.2 
milyon göçmen işçinin mevcut koşul-
larda çalıştırılması halinde, 2022 Dün-
ya Kupası’nın başlamasına kadar 4 bin 
işçinin yaşamını yitireceği uyarısında 
bulundu. Ayrıca ITUC, “Bu kadar fazla 
ölüme rağmen Katarlı yetkililer hiçbir 
önlem almıyor” dedi.
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Romanya’da Maden İşçileri 
Siyanürlü Altına Karşı Sokakta

Romanya’nın dört bir yanındaki on binlerce maden işçisi siyanürle altın aranmasına karşı 
sokağa çıktı.

Romanya’nın dört bir yanındaki on 
binlerce maden işçisi siyanürle altın 
aranmasına karşı sokağa çıktı.

Romanya’da başkent Bükreş’te Ka-
nadalı şirket Gabriel Ressources’in si-
yanürlü altın çıkarma projesi, 15 Eylül 
akşamı ülkenin pek çok kentindeki ma-
den işçileri tarafından protesto edildi. 
Başkent Bükreş’te 25 bin işçi kent mey-
danına çıkarken, Cluj’da 7 bin, Rosia 
Montana’da 4 bin işçi eylemdeydi.

Eylemlere işçilerin yanı sıra siya-
nürlü altının doğaya ve insana vereceği 

zarara tepki gösteren çok sayıda örgüt 
de destek verdi. Başkent Bükreş’teki mi-
ting öncesinde 33 maden işçisi Gabriel 
Ressources’e ait madenin önüne bari-
katlar kurarak çalışmaların yapılmasını 
engelledi. İşçiler, şirket arama kararını 
iptal edene kadar direnişlerini sürdüre-
ceklerini söyledi.

Kentlerde eylemler devam ederken 
Başbakan Victor Ponta da bir açıklama 
yaptı. İşçi temsilcileriyle görüşmesin-
den sonra konuşan Ponta, bir araştırma 
komisyonu kurulması kararı aldıklarını 
ifade etti.
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Bangladeş’te İşçiler Kazandı: 
Asgari Ücrete Yüzde 77 Zam

Bangladeş’te tekstil işçilerinin mücadelesi sonucu hükümet asgari ücrete yüzde 77 oranında 
zam yapmak zorunda kaldı. Çoğu kadın Bangladeşli tekstil işçileri bu kazanıma grevli, 

çatışmalı eylemlerle ulaştı.

Bangladeş’te on binlerce tekstil işçi-
sinin grevleri ve çatışmalı direnişleri so-
nucu Bangladeş hükümeti asgari ücrete 
yüzde 77 zam yaptı. Asgari ücret aylık 
38 dolardan 68 dolara yükseldi; buna 
rağmen Bangladeş asgari ücretin en dü-
şük olduğu ülke.

Bangladeşli tekstil işçilerinin zaferi 
Hindistan, Çin, Kamboçya ve Laos’ta iş-
ten çıkarma ve sürgünlerle tehdit edilen 
tekstil işçilerinin sermayedarlara mey-
dan okumalarına da güç katıyor. Mil-

yonlarca tekstil işçisinin bulunduğu böl-
ge dünya tekstil üretiminin yüzde 75’ini 
kapsadığı için sermayedarlar sadece 
birkaç gün süren grevlere fazla dayana-
madı. Uluslararası kamuoyunun gözü, 
geçen yıldan bu yana bölgedeki tekstil 
sektörünün üzerindeydi. 1.100’den fazla 
işçinin öldüğü Rana Plaza’nın çökme-
si, fabrika yangınları, insanlık dışı ko-
şullarda çalışma ve düşük ücret tekstil 
ticaretine set çekti. Büyük çok uluslu 
markaların Bangladeş hükümetine üc-

retleri yükseltmesi ve çalışma koşulla-
rını iyileştirmesi için yaptıkları baskı 
önemliydi ancak asgari ücretin yüzde 
77 oranında yükselmesinde önemli bir 
etki sağlamadı.

Bangladeş hükümeti işçilerin talep-
lerini kabul edip asgari ücrete yüzde 77 
oranında zam yapsa da tekstil sermaye-
darları maaşlara zam yapmayı istemi-
yor, zam nedeniyle sektörün dünya pi-
yasasındaki şiddetli rekabet karşısında 
büyük yara alacağını savunuyor.
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Nobel Barış Ödülünü, Kimyasal 
Silahların Yasaklanması Örgütü Kazandı 
2013 Nobel Barış Ödülü, Suriye’nin kimyasal silahların imhasına ilişkin mutabakat ile birlikte 

gündeme gelen, Büyükelçi Ahmet Üzümcü’nün başında bulunduğu Kimyasal Silahların 
Yasaklanması Örgütüne verildi.

2013 Nobel Barış Ödülü, Suriye 
rejiminin elindeki kimyasal silahların 
imha edilmesine ilişkin ABD ve Rusya 
arasında varılan ve uygulamaya konu-
lan mütabakat ile gündeme gelen, Bü-
yükelçi Ahmet Üzümcü’nün başında 
bulunduğu Kimyasal Silahların Yasak-
lanması Örgütü’ne verildi. 

Nobel Barış Ödülü Komitesi Baş-
kanı Thorbojorn Jagland, 2013 Nobel 
Barış Ödülü’nün sahibini açıklamak 
üzere Oslo’da düzenlediği basın toplan-
tısında “Silahsızlanma konusu Alfred 
Nobel’in vaziyetinde ağırlıklı biçimde 
yer alıyor” derken geçmişte kimyasal 
silahların yol açtığı felaketlere dikkat 
çekti. 

Merkezi Lahey’de olan Kimyasal 
Silahların Yasaklanması Örgütü’nün, 
259 aday arasında “dünyanın en pres-
tijli ödülü” olarak nitelenen 2013 No-
bel Barış Ödülü’ne layık görülmesi ile 
Suriye’deki kimyasal silahların kulla-
nımı ve bu silahların imha edilmesine 
yönelik çabalara verilen önemin gös-
tergesi olarak yorumlandı.
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