BAŞYAZI

NE MUTLU BİZE

Ekim ve Kasım aylarında ruhsal bir şölen yaşadık.
Ekim ayı boyunca şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri , temsilci,
baştemsilci arkadaşlarımız için düzenlediğimiz eğitim seminerleri ile 1503 arkadaşımızla buluştuk. Sohbet ettik, hasret giderdik, sorunları dinledik, birlikte çözüm
önerileri üzerine konuştuk.
Ardından, duayenlerimizle buluştuk. Eşleriyle birlikte konuk ettiğimiz eski genel
başkanlarımız, yöneticilerimiz ve emekli şube başkanlarımızla 8-15 Kasım tarihleri
arasında bir araya geldik. Kimi zaman güldüğümüz, kimi zaman hüzünlendiğimiz
anılar yolculuğu, daha iyi bir gelecek için bizlere ışık tuttu.
Gerek eğitim seminerlerinde, gerekse duayenlerimizle buluşmamızda, TESİŞ’ten bir kez daha gurur duydum. Teşkilatımızın temel taşları ile yaptığımız eğitimler geleceğin daha güçlü TES-İŞ’i için bana umut verirken, duayenlerle buluşmamız,
TES-İŞ’in atlattığı tüm badirelere rağmen nasıl bu günlere gelebildiğini bir kez daha
gösterdi.
Bir kez daha gördüm ki, TES-İŞ’in temelinde inanç var, güven var, mücadele
azmi var.
Bir kez daha gördüm ki, TES-İŞ’in geleceğinde inanç var, güven var, mücadele
azmi var.
Ne mutlu bize.
1 Kasım’da yapılan milletvekili genel seçimlerinde AK Parti oy oranını yükselterek birinci parti oldu ve Hükümeti kurma görevi AK Parti’ye verildi.
Seçim sonuçlarının milletimize hayırlı olmasını diliyor, asıl işleri yapan taşeron
işçilerin kadroya geçirilmesi başta olmak üzere, seçim vaadlerinin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.
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TÜRK-İŞ Ekim Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı

Şubelerden Haberler

TES-İŞ Basın Açıklamaları

TES-İŞ Başkanlar Kurulu Toplandı
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TES-İŞ Başkanlar Kurulu 27 Temmuz, 1 Eylül ve 16 Kasım 2015 tarihlerinde Sendika Genel
Merkezinde toplandı. Toplantılarda, ülkenin içinde bulunduğu durum, çalışma yaşamı ve TESİŞ’in içinde bulunduğu durum değerlendirildi.
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ES-İŞ Başkanlar Kurulu
27 Temmuz, 1 Eylül ve 16
Kasım 2015 tarihlerinde
Sendika Genel Merkezinde
toplandı. Toplantılarda, ülkenin içinde
bulunduğu durum, çalışma yaşamı ve
TES-İŞ’in içinde bulunduğu durum değerlendirildi.
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, 27 Temmuz’da toplanan Başkanlar

Kurulu’nun açış konuşmasında, seçim
sonuçlarının hayırlı olması dileğini dile
getirdi. Şahin, “ Sonuçlar milletimizin
bir koalisyon istediğini gösterdi. Bizim
de dileğimiz bir an önce geniş tabanlı
bir koalisyon kurulması ve bu koalisyonun Türkiye’nin temel meselelerinin
çözümü için harekete geçmesi” dedi.
Şahin, Suriye’deki iç savaşın olumsuz
etkilerinin ülkemizde daha fazla hisse-

dildiği bir dönemden geçildiğini belirterek şöyle konuştu:
“Suruç’ta yaşanan katliam, hepimizi
derinden etkiledi. Ardından öldürülen
polislerimiz, Türkiye’nin dört bir yanındaki olaylar, ülkemizde bir kaos ve
kargaşa ortamı yaratılmak istendiğine
işaret ediyor. Yaşadığımız süreç hepimizin daha sağduyulu olması gereken

Mustafa Şahin, Suriye sınırındaki
IŞİD tehdidinin geldiği noktayı işaret
ettiği konuşmasında, “Öyle bir noktaya
gelindi ki, Türkiye açısından bir müdahale zorunlu oldu. Türkiye bu günlerde
bir yandan İŞİD’i, eş zamanlı olarak da
PKK kamplarını bombalıyor. Yaşadığımız bu dönemin ülkemiz açısından
hayırlı sonuçlar getirmesini diliyoruz.
Ama bir an önce hükümetin kurulması

gerekliliğini de vurguluyoruz.” diye konuştu.
Şahin, Türkiye’de bu sıcak gelişmeler yaşanırken, TES-İŞ’in toplu iş sözleşmelerini bağıtlayabilmek için yoğun
bir çaba sarfettiğini belirtti. Bu çabanın
yaşanan siyasi belirsizlik ortamında
yetkililerle gece gündüz yapılan görüşmelerle sürdürüldüğünü anlatan Şahin,
talepler konusunda istenilen düzeye
gelinemediğini, ama bazı mesafeler
katedildiğini ifade etti. Şahin, toplu iş
sözleşmesi müzakereleri ile verdiği geniş bilginin ardından, “Gelebildiğimiz
nokta bu. Ne diyorsanız onu yapacağız.
Eylemse eylem, anlaşma ise anlaşma”
diye konuştu.
Ancak yapılan müzakereler sonu-

cunda eylem fikri benimsenmedi.
Şahin, 1 Eylül tarihinde toplanan
Başkanlar Kurulu toplantısında ise
koalisyon seçeneklerinin sonuç vermemesinin ülkede yarattığı sıkıntılara
değindi. PKK, IŞİD ve DHKP-C terörünün ülkenin birlik ve beraberliğini
hedef aldığını belirten Şahin, “Herkes
sağduyulu olmalı ve terörün amacına
ulaşmasını engellemek için elinden geleni yapmalı” diye konuştu.
Toplantıda, imzalanan ve görüşmeleri devam eden toplu iş sözleşmeleri
ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.
16 Kasım 2015 tarihinde yapılan
toplantıda ise 1 Kasım seçimlerinin sonuçları ve hükümetten beklentiler konusu ağırlık kazandı.
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bir dönem. İnanıyoruz ki; Türkiye yaratılmak istenen bu kargaşa ve kaos ortamına prim vermeyecek, bu belalı süreci
de birlik ve beraberlik içinde başarıyla
atlatacaktır. Bu vesileyle Suruç’ta hayatını kaybedenler ile şehit edilen güvenlik görevlilerimize Allah’tan rahmet,
yakınlarına ve milletimize başsağlığı
diliyoruz. “
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Kamu ve Özel Sektör
İşyerlerinde Toplu İş Sözleşmesi
İmzalandı

TES-İŞ DERGİSİ, KASIM 2015

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin:
“TES-İŞ Üyesi En İyisine Layıktır. Ülkemiz Koşullarında
Elimizden Geleni Yaptık. Hayırlı Olsun”
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ES-İŞ, örgütlü olduğu kamu
ve özel sektör işyerleri için
sürdürdüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşma
ile sonuçlandırdı.
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, toplu iş sözleşmesi imza törenle-

rinde yaptığı konuşmalarda, sürecin
başından bu yana yaşanan gelişmeleri
anlattı. Şahin, sendika talepleri ile işveren yaklaşımının zaman zaman görüşmeleri kilitleyecek noktaya geldiğini,
ancak her iki tarafta da görüşmeleri sürdürme ve masa başında bitirme azminin galip geldiğini belirtti. Sendikaların

talep müessesesi olduğunu ve işçilerin
hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirme
yönündeki mücadelenin sendikaların
görevi olduğunu belirten Şahin, “TESİŞ üyesi en iyisine layık. Biz de ülkemiz
koşullarında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İmzaladığımız sözleşmelerin işçilerimize, ailelerine hayırlı
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uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

Kamu Sektörü Sözleşmeleri
Kamu sektöründe imzalanan ve
yürürlük tarihi 01.03.2015 -28.02.2017
olan 16. dönem toplu iş sözleşmeleri
kapsamındaki işyerlerini DSİ, EÜAŞ,
TEİAŞ, TEDAŞ, TETAŞ, İLBANK ile
Enerji Bakanlığı oluşturdu,

Elektrik Dağıtım A.Ş, Toroslar Elektrik
Dağıtım A.Ş, İstanbul Anadolu Yakası
Elektrik Dağıtım A.Ş, Uluğ Enerji Dağıtım Per. Sat. A.Ş, Yeniköy Kemerköy
Elektrik Üretim A.Ş, Yatağan Termik
Enerji Üretim A.Ş, Çates Elektrik Üre-

tim A.Ş, Hamitabat Elektrik Üretim
A.Ş, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim
A.Ş, Kangal Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş, Turaş Turizm ve Ticaret A.Ş, Kırşehir Termal”

Özel Sektör İşyerleri

“Kayseri ve Civarı Elektrik Türk
A.Ş, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş, Alcen Enerji
Dağıtım A.Ş, Algiz Enerji A.Ş, Vangölü
Elektrik Dağıtım A.Ş, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş,
Enerjisa Enerji Hizmetleri A.Ş, Başkent

TES-İŞ DERGİSİ, KASIM 2015

Özelleştirme kapsamında, özel sektörde faaliyet gösteren üretim, perakende ve dağıtım şirketleri için de toplu
iş sözleşmesi bağıtlandı. Bu şirketleri
şunlar oluşturdu:
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YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM AŞ - ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

TES-İŞ DERGİSİ, KASIM 2015

YENİKÖY - KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
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ENERJİSA ENERJİ HİZMETLERİ A.Ş. - BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. - TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. - AYEDAŞ

HABERLER

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

TES-İŞ DERGİSİ, KASIM 2015

SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
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TES-İŞ Yönetim Kurulu, eski Genel Başkan ve Yöneticiler ile
emekli Şube Başkanlarını, 8-15 Kasım tarihinde TES-İŞ Akçay
Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde ağırladı.

TES-İŞ DERGİSİ, KASIM 2015
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Şahin: “ Sizler bizim için
birer okulsunuz. Zihnimizde,
dağarcığımızda ne varsa
sizlerden öğrendik. Sizlerin
hikayelerini dinleyerek bu
yolları katettik.”
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TES-İŞ Yönetim Kurulu, TES-İŞ
eski Genel Başkan ve Yöneticileri ile
emekli Şube Başkanlarını, sendikaya ait
Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde
eşleriyle birlikte ağırladı. Genel Başkan
Mustafa Şahin, emekli sendikacılara,
“Sizler bizim için birer okulsunuz. Zihnimizde, dağarcığımızda ne varsa siz-

lerden öğrendik. Sizlerin hikayelerini
dinleyerek bu yolları katettik.” sözleriyle
seslendi.
8-15 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen büyük kucaklaşmanın ilk gününde
Genel Başkan Mustafa Şahin, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şunları
söyledi:
“Sevgili Ağabeylerim, Arkadaşlarım,
Kardeşlerim,
Değerli Hanımefendiler,
Şahsım ve Yönetim Kurulum adına
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş
geldiniz. Sizlerle birlikte olabilmek biz-

ler için büyük bir şeref. Sizlerin karşısında konuşuyor olmak benim için zor.
Çünkü ben, bizler, zamanında sizleri
dinledik, sizlerin okulunuzda okuduk.
Sizlerden öğrendiklerimizle bugün bu
görevlere getirildik. Sizlerden öğrendiklerimizle bu gemiyi yürütmeye çalışıyoruz. O açıdan sizlere hitap ederken
dilim sürçerse affedin. Biliniz ki sizlerle
birlikte olmaktan duyduğum heyecandandır.
Biz bugün çok mutluyuz. Çünkü bugün burada, aynı yola baş koymuş dostların kucaklaşması yaşanıyor. Bu kucaklaşma bir hafta boyunca sürecek ve hep
birlikte geçmişi yâd edip, tekrar tekrar
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Sizler sendikamız için geçmiş zamansınız, ama bizler için geleceğe açılan kapısınız. Sizler, her biriniz gecenizi
gündüzünüze katarak, sendikamızı bu
günlere getirdiniz. Bizler bugün TESİŞ Sendikası’nın yönetimindeysek, bu
sizler sayesindedir. Sizler, ya elimizden
tutup ayağa kaldırdınız, ya önümüze
bir kapı açarak, arkamızdan ittiniz. Her
birimizin geçmişinde, sizlerin izi, dokunuşu var.

Sendikacılığın okulu yok, derler.
Olsa iyi olur, ama keşke sendikacılık bir
kaç kitap okuyarak öğrenilebilse. Sendikacılık bir yaşam biçimidir. Yani sendikacılığı öğrenmek için yaşamak gerek.
O da yetmez, yaşayanlardan öğrenmek
gerek. İşte sizler bizim için birer okulsunuz. Zihnimizde, dağarcığımızda ne
varsa sizlerden öğrendik. Sizlerin hikayelerini dinleyerek bu yolları katettik.
Enver Turgut ağabeyim, TES-İŞ’in
ikinci başkanı. Yüz üniversite bitirseniz
bile onun birikimine ulaşabilmek mümkün değil. Ve bugün aramızda. Saygılar
Genel Başkanım, hoş geldiniz, şeref
verdiniz. Mahmut Özonur, TES-İŞ’in 5.

Genel Başkanı. Sayın Özonur, hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Ve Mustafa Kumlu… Ben Genel Merkez’e geldiğimde,
Sayın Kumlu Genel Başkandı. Birlikte
çok önemli süreçlerden geçtik. O ateşten gömleği giydi, biz birlikte yandık.
Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz.
Tabii bugün aramızda olmayan genel başkanlarımız da var. İlk genel başkanımız Selahattin Erkap, geçtiğimiz
yıllarda kaybettiğimiz Orhan Erçelik
ve Faruk Barut. Kaybettiğimiz, yöneticilerimiz ve şube başkanlarımız da var.
Hepsini saygıyla anıyoruz, mekanları
cennet olsun diyoruz.
Yaşayan ya da kaybettiğimiz tüm
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tecrübelerinizden yararlanacağız. Belki
de birlikte ağlayıp, birlikte güldüğümüz
günleri anacağız, kimi zaman duygulanacağız, kimi zaman da güleceğiz.
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sendikacı dostlarımızın sendikamızda emeği
çok. Bizde emeği çok. Hepiniz sağ olun var olun. Emeğinize sağlık,
yüreğinize sağlık. Hakkınızı helal edin.
Değerli Ağabeylerim, arkadaşlarım,
kardeşlerim, istiyoruz ki, bu birlikteliğimizde hasret giderelim. Görüşüp,
konuşup, anılarımızı tazeleyelim. Buradan hoş anılarla ayrılalım ve geleceğe de
güzel bir resim bırakalım. Çünkü bizim
sizden başka hiç kimsemiz yok.
Biliyorum ki sendikacının emeklisi
olmaz. Koşullar öyle gerektirir, bir gün
ayrılıp gideriz ama gönlümüz, aklımız
hep geçmişte kalır. İzin verin, kol kola
girip, geleceğe birlikte yürüyelim.
Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Burada güzel günler geçirmenizi
diliyor, hepinize, saygılarımı sunuyorum. Yeniden hoş geldiniz.”
Büyük Kucaklaşma’da eski genel
başkanlar birer konuşma yaptı. Şube
başkanlarından bazılarının da yaptığı
konuşmalarla duygusal anlar yaşandı.
Katılımcılar için bir gala gecesi ve
Çanakkale gezisi de düzenlendi.

TES-İŞ DERGİSİ, KASIM 2015

Büyük Kucaklaşmaya Katılanlar
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Enver Turgut

Hayrettin Erdoğan

Osman Karamık

Ali Konyalılar

Eski Genel Başkan

Eski Genel Merkez Yöneticisi

Antalya Şube

Edirne Şube

Mahmut Özonur

Mehmet Özyılmaz

Nihat Kaçmaz

Okan Even

Eski Genel Başkan

Eski Genel Merkez Yöneticisi

Balıkesir Şube

Edirne Şube

Mustafa Kumlu

Ali Örk

Necati İçöz

Ahmet Aslan

Eski Genel Başkan

Adana 2 No’lu Şube

Bursa Şube

Elazığ Şube

Ahmet Arabacı

Hulusi Ufuk

İsmail Sezgin

Yusuf Özçınar

Eski Genel Merkez Yöneticisi

Adana 2 No’lu Şube

Çayırhan Şube

Elazığ Şube

Hasan Coşar

Ali Görgeç

Kemal Akgül

Necati Özden

Eski Genel Merkez Yöneticisi

Afyon Şube

Diyarbakır 2 No’lu Şube

Erzurum Şube

Hasan Saygılı

Necdet Gördü

Yılmaz Özkan

Enver Duman

Eski Genel Merkez Yöneticisi

Ankara 2 No’lu Şube

Diyarbakır Şube

Hirfanlı Şube

Mehmet Ali Ersoy

Durmuş Ali Tunç

Erkan Çakan

Ergül Özkan

Eski Genel Merkez Yöneticisi

Ankara 3 No’lu Şube

Edirne Şube

Hirfanlı Şube

İbrahim Yılmaz

Akan Ertekin

Muhittin Kavak

Ahmet Kazak

Isparta Şube

İstanbul 3 No’lu Şube

Kütahya Şube

Tavşanlı Şube

Cemal Büyüksavaş

Seydi Önder

Kemal Şahin

Bayram Ali Yanoğlu

Isparta Şube

İzmir 1 No’lu Şube

Kütahya Şube

Trabzon Şube

Hasan Civan

Mazhar Karabulut

Ahmet Soygaz

Osman Tekelioğlu

Isparta Şube

İzmir 1 No’lu Şube

Malatya Şube

Trabzon Şube

Mustafa Kaya

İsmail Karaca

Ekrem Demirel

Erol Soğancı

Isparta Şube

Kahramanmaraş Şube

Muş Şube

Yatağan Şube

Faruk Büyükkucak

Mustafa Gider

Erdoğan Gümüşel

Veysel Özalp

İstanbul 1 No’lu Şube

Kayseri Şube

Samsun Şube

Yatağan Şube

Nuri Özcan

H.İbrahim Bitmiş

Halil Türk

Lütfü Öztürk

İstanbul 2 No’lu Şube

Konya Şube

Samsun Şube

Zonguldak Şube

Erdoğan Erdem

Osman Aydın

İrfan Ünlü

İstanbul 2 No’lu Şube

Konya Şube

Samsun Şube
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TES-İŞ’ten
Eğitim
Seminerleri

TES-İŞ DERGİSİ, KASIM 2015

TES-İŞ Ekim ayı boyunca şube
yönetim, denetim ve disiplin
kurulu üyeleri ile temsilci,
baştemsilci eğitimleri yaptı.
Dört grup halinde yapılan
eğitimlere 1503 kişi katıldı.
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ES-İŞ, Ekim ayı boyunca şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu
üyeleri ile temsilci, baştemsilci eğitimleri yaptı. Dört grup
halinde yapılan eğitimlere 1503 kişi
katıldı.
TES-İŞ Akçay Eğitim ve Dinlenme tesislerinde gerçekleştirilen
eğitimlerin birinci grubu, 4-8 Ekim

tarihlerinde yapıldı. Bu grup, Adana, Van, Şanlıurfa, Afşin, Kahramahmaraş, İstanbul 2 No’lu Şube ve
Elazığ’dan gelen, toplam 401 kişiyi
kapsadı. Eğitimin açış konuşmasını TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa
Şahin yaptı. Eğitimde Genel Merkez Yönetiminden Genel Başkan
Yardımcısı Ferudun Yükselir, Genel
Sekreter Rıfat Pakkan, Genel Eğitim Sekreteri Metin Durdu yer aldı.

Eğitimlerin ikinci grubu 12-16
Ekim tarihlerinde yapıldı. Bu grup
Kütahya, Balıkesir, Bursa, İstanbul 3
No’lu Şube, Diyarbakır 1 ve 2 No’lu
Şubeler, Antalya, Eskişehir, İzmir 1
ve 2 No’lu Şubelerden gelen toplam
350 kişiyi kapsadı. Seminerin açış
konuşmasını Genel Başkan Mustafa Şahin yaptı. Seminerde Genel
Başkan Yardımcısı Ferudun Yükselir, Genel Başkan Yardımcısı Ersin
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Akma, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mehmet Solak, Genel Eğitim
Sekreteri Metin Durdu yer aldı.
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Eğitimlerin üçüncü grubu 1822 Ekim tarihlerinde yapıldı. Bu
grup, Ankara 1 ve 2 No’lu Şubeler,
Kayseri, Trabzon, Erzurum, Sivas,
Zonguldak ve Soma Şubelerinden
gelen toplam 358 kişiyi kapsadı.
Eğitimlerin açış konuşmasını TESİŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin
yaptı. Eğitimde, Genel Sekreter
Rıfat Pakkan, Genel Mevzuat Sek-

Eğitimlerin dördüncü grubu
25-29 Ekim tarihlerinde yapıldı.
Bu grup, Samsun, Yatağan, Aydın,
Adapazarı, Çayırhan, Isparta, Konya ve Edirne Şubelerinden gelen
toplam 394 kişiyi kapsadı. Toplantının açış konuşmasını Genel Başkan
Mustafa Şahin yaptı. Eğitimde, Genel Başkan Yardımcısı Ersin Akma,
Genel Sekreter Rıfat Pakkan, Genel
Mali Sekreter Sedat Çokol, Genel

Teşkilatlandırma Sekreteri Mehmet
Solak, Genel Eğitim Sekreteri Metin Durdu yer aldı.
Eğitim seminerlerinin ilk gününde açış konuşmasını Genel Başkan Mustafa Şahin gerçekleştirdi.
Genel Eğitim Sekreteri Metin Durdu ile seminere katılan Şube Başkanları da birer konuşma yaptı.
Seminerlerin ikinci gününde
Sosyal Politika ve Örgütlenme Uzmanı Bahri Topçu tarafından teşkilatta liderlik, insan ilişkileri, teşkilat

yapısı konularında seminer verildi.
Eğitimin seminerinin üçüncü
gününde ise rehberler eşliğinde
Çanakkale’ye Kültür Gezisi gerçekleştirildi.

Genel Başkan’ın
Konuşması
Genel Başkan Mustafa Şahin,
yaptığı konuşmalarda, Türkiye’de
yaşanan terör olaylarına değindi.
Terörün Türkiye’nin birlik ve bü-
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reteri İsmail Bingöl, Genel Eğitim
Sekreteri Metin Durdu yer aldı.
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tünlüğünü, huzurunu bozmaya
yönelik olduğunu belirten Şahin,
Türk Devleti’nin güçlü olduğunu ve
terörün amacına ulaşamayacağını
belirtti.
Şahin, çalışma hayatında birçok
sorunla karşı karşıya kalındığını ve
hala birçok sorunun çözümü ile uğraştıklarına dikkat çekti. Şahin, “Bu
sorunları tabandan aldığımız güçle,

yeni yönetimimiz ve yeni bir anlayışla çözmeye çalışıyoruz. Bizim
için desteğiniz çok önemli. Ama
üye sayımızın artması gerekiyor,
örgütlenme faaliyetlerine ağırlık
vermemiz gerekiyor ve bu konuda
birinci görev sizlere düşüyor” diye
konuştu.
Şahin, toplu iş sözleşmelerine
ilişkin görüşmelerde her türlü çaba-

nın sarf edildiğini belirtti. Mevcut
koşullar içerisinde iyi bir sözleşme
imzalandığına dikkat çeken Şahin,
“Ancak daha katetmemiz gereken
çok mesafe var. Sözleşmemiz son
yıllarda imzalanan en iyi sözleşme
olmasına rağmen, Karayolları ile
olan ücret farkı bizi rahatsız ediyor.
Bu sorunun çözümü için bir bilim
kurulu kurduk ve sözleşmeleri ince-

Şahin, KİT’lerde çalışan işçilere, özelleştirmeler sonrasında, özel
sektörde süresiz çalışma hakkı getirildiğini ve düzenleme ile işçilerin
istedikleri zaman 4/C’li olarak atanabilmesinin hükme bağlandığını
hatırlattı. Şahin, “KİT’lerde çalışan
işçiler, özelleştirme tarihinden iti-

baren 6 ay içinde kamu kuruluşlarına 4/C’li olarak atanmaktaydı.
2015 yılında yapılan değişiklikle
bu süre iki yıla çıkarılmıştı. Resmi
Gazete’nin 25 Ağustos 2015 tarihli
sayısında ise, söz konusu iki yıllık
sürenin kaldırıldığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
Bu düzenleme özelleştirilen yerlerdeki üyelerimiz için büyük bir ka-

zanım” dedi.
Hak-İş’in enerji sektöründe sendika kurduğunu belirten Şahin, bu
durumun TES-İŞ’in enerji işçilerinin tek sendikası olma durumunu
değiştirmeyeceğini kaydetti. Şahin,
“Aksine, bu tür girişimler enerji işçilerinin TES-İŞ çatısı altında daha
sıkı kenetlenmesine yol açacak”
diye konuştu.
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letiyoruz. Sonuçlar doğrultusunda
girişimlerimiz devam edecek” dedi.
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Genel Eğitim Sekreteri
Metin Durdu’nun
Konuşması
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Genel Eğitim Sekreteri Metin
Durdu ise yaptığı konuşmalarda,
eğitimin, sendikaların önemli faaliyetlerinden biri olduğunu söyledi. “İşçiler hem geleceğin neler
getireceğine dair öngörülerde bulunabilmeli, hem de gelecek adına
yön verici olabilmelidir. İşçi, tüm

Durdu, sendikaların gücünün,
örgütlenme kapasiteleri ve üyele-

riyle arasındaki bağların sağlamlığıyla ölçüldüğüne dikkat çektiği
konuşmasında, “Üyeleriyle bağını
iyi kuramamış sendikalar, sayısal
büyüklükleri ne olursa olsun, işçi
hareketine, sendikal mücadeleye
ve demokratikleşme mücadelesine
yeterince katkıda bulunamazlar”
dedi.
Örgütlenme
çalışmalarının
önemine değinen Durdu, bu çalışmaların, sendikalı işçilerin yal-

nızca kendi sorunlarına çözüm
araması açısından değil, işçilerin
ortak çıkarlar etrafında, aynı hedefler doğrultusunda hareket etmesinin olanaklarını oluşturmak
açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. Durdu, “Bir söz vardır;
‘Suya düştüğünüz için değil, sudan
çıkamadığınız için boğulursunuz’.
Sendikal hareket de örgütlenerek
sudan çıkabilecek donanıma sahiptir.” dedi.
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bu nedenlerden dolayı yaşadığı
toplumun yapı ve dinamiklerini iyi
kavrayabilmeli; bu yönde kendini
geliştirebilmelidir.” diyen Durdu,
TES-İŞ’in varlığını devam ettirebilmek için yönetici ve üyelerini
mevcut ve gelecekteki amaçlarına
uygun olarak eğitmek ve yetiştirmek durumunda olduğunu belirtti.
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 1. Grup - Adana Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 1. Grup - Afşin Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 1. Grup - Elazığ Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 1. Grup - İstanbul 2 No’lu Şube

TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 1. Grup - Şanlıurfa Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 1. Grup - Kahramanmaraş Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 1. Grup - Van Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 2. Grup - Antalya Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 2. Grup - Balıkesir Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 2. Grup - Bursa Şube

TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 2. Grup - Diyarbakır 2 No’lu Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 2. Grup - Diyarbakır 1 No’lu Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 2. Grup - Eskişehir Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 2. Grup - İstanbul 3 No’lu Şube

32

TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 2. Grup - İzmir 1 No’lu Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 2. Grup - İzmir 2 No’lu Şube

TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 3. Grup - Ankara 1 No’lu Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 2. Grup - Kütahya Şube
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HABERLER

TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 3. Grup - Ankara 2 No’lu Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 3. Grup - Erzurum Şube

34

TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 3. Grup - Kayseri Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 3. Grup - Sivas Şube

TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 3. Grup - Trabzon Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 3. Grup - Soma Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 3. Grup - Zonguldak Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 4. Grup - Adapazarı Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 4. Grup - Aydın Şube

HABERLER

TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 4. Grup - Çayırhan Şube

TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 4. Grup - Isparta Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 4. Grup - Edirne Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 4. Grup - Konya Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 4. Grup - Samsun Şube
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TES-İŞ Sendikası Eğitim Seminerleri 4. Grup - Yatağan Şube
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4-C ile İlgili
“Süresizlik” Kararı
TES-İŞ Genel Başkanı Şahin:” Karar
Memnuniyet Verici. Emeği Geçen
Herkese Teşekkür Ediyoruz”
KİT’lerde çalışan işçilere, özelleştirmeler sonrasında, özel sektörde süresiz
çalışma hakkı getirildi. Düzenleme ile
işçilerin istedikleri zaman 4/C’li olarak
atanabilmesi hükme bağlandı.
KİT’lerde çalışan işçiler, özelleştirme tarihinden itibaren 6 ay içinde
kamu kuruluşlarına 4/C’li olarak atanmaktaydı. 2015 yılında yapılan değişiklikle bu süre iki yıla çıkarılmıştı. Resmi
Gazete’nin 25 Ağustos 2015 tarihli sayısında ise, söz konusu iki yıllık sürenin
kaldırıldığına ilişkin Bakanlar Kurulu
Kararı yayımlandı.
Şahin’den Teşekkür

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada, süresizlik kararı
için uzun süredir mücadele verildiğini,
gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Şahin, “Başta Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Kararın üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Karar Sayısı : 2015/8048
Ekli “Özelleştirme Uygulamaları
Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren
İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın
yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının 26/6/2015 tarihli ve 4402 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4’üncü
maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİ
SONA EREN İŞÇİLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLMELERİNE İLİŞKİN
ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1- 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda
İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”ın 2’nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 yıl içinde” ibaresi ile üçüncü
fıkrasında yer alan “fesih tarihini müteakip 60 gün içerisinde” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.
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Bakanlar Kurulu Kararı
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“Teröre Hayır,
Kardeşliğe Evet Yürüyüşü”
On Binlerin Katılımıyla
Gerçekleşti
HABERLER

TES-İŞ DERGİSİ, KASIM 2015

Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, derneklerin içinde
bulunduğu 260 kuruluş ve halkın geniş katılımı ile 17 Eylül
2015 günü Ankara’da “Teröre Hayır Kardeşliğe Evet” yürüyüşü
gerçekleşti.
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nkara Sıhhiye Meydanında saat 16.30’da başlayan
yürüyüş Ulus’ta bulunan
Birinci Meclis’in önünde
son buldu. Yürüyüşte hiçbir kuruluşun
bayrağı, flaması bulunmadı. Tek ortak
paydanın Türk Bayrağı olduğu yürüyüşte vatani görevini yaparken hayatını
kaybeden şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
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Yürüyüşün sonunda Birinci Meclis’in
balkonundan ortak açıklamayı seslendiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
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“Öncelikle bugün bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiren meslek kuruluşlarımıza, sendikalarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve bizi yalnız bırakmayan Türkiye’nin dört bir tarafından
Ankara’ya gelen tüm vatandaşlarımıza
teşekkür ediyoruz.
Bugün buraya gelen insanlar ülkemizin, milletimizin, devletimizin birliğine ve bütünlüğüne sahip çıktılar.
Hep birlikte teröre karşı milli bir du-

ruş sergilediler, milletimizin kardeşliğini gösterdiler.
Bugün burada olan bizler, farklı
dünya görüşlerine, farklı düşüncelere
sahibiz.
Ama ortak noktalarımız var.
Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız,
hepimiz bu ülkenin sevdalısıyız.
Vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz,
huzurumuz, bugünümüz, yarınımız hedefteyken sessiz kalamayız.
Bizi bize, komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanlara
karşı sessiz kalamayız.
Bir tarafta terör belasını hep birlikte
yaşarken, toplumda her geçen gün kutuplaşma artarken, akıl ve vicdan tutulması karşısında sessiz kalamayız.
İşte bu yüzden her görüş ve düşünceden, toplumun tüm kesimlerinden
mahşeri bir kalabalık bugün burada.
Birliğimizin ve bağımsızlığımızın
simgesi olan ay yıldızlı bayrağımızı alıp

buraya geldik.
Milletimizin kardeşliğini korumak
için buraya geldik.
Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunu boşa çıkarmak için buraya geldik.
Bizi ayırmaya çalışan fitne ateşini
söndürmek için buraya geldik.
Huzura kastedenlere karşı tek yürek
olduğumuzu göstermek için buraya geldik.
Toplumsal barışa güç vermek ve kırılan umutları yeniden yeşertmek için
buraya geldik.
Farklılıklarımıza değil, ortaklıklarımıza, umut dolu geleceğimize odaklandık.
Terörü lanetledik, kardeşliğimize sahip çıktık. TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET dedik.
Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı Meclis’teyiz.
Yürüyüşümüzün burada sonuçlan-

HABERLER

ması son derece önemli bir mesajı içermektedir.
Bu milletin birlikte yaşama iradesinin ilk timsali olan kurucu Meclis’teyiz.
Aziz milletimiz,

Bu millet kardeşliğine sahip çıkıyor.
Birlik, beraberlik içinde geleceğe kararlılıkla yürümek istiyor.
Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız,
birbirimizin kardeşiyiz.

Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin.
Hep birlikte Türkiye’yiz.
Ve bir kere daha diyoruz ki Teröre
Hayır Kardeşliğe Evet.

Gün, demokrasimize, birliğimize ve
birbirimize sahip çıkma günüdür.
Hep birlikte bugün sağduyumuzu
ortaya koyduk.
Hep birlikte bugün vicdanımızın sesine kulak verdik.
Bu ülkenin vatandaşı olmanın bilinciyle bir araya geldik. Bundan sonra da
bu kararlı birlikteliğimizi sürdüreceğiz.

Teröre tepki göstermek adına vatandaşlarımızı rencide edecek, kardeşliğimize zarar verecek her tür eylem ve
söylemlerden kaçınmalıyız.
Bu millet terörün karşısında.
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Kalbini öfkeyle dolduranların değil,
yüreği kardeşlik ve barışla çarpan insanların sesi olacağız.
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KAMUOYUNA DUYURU
Ülkemizde genel seçimler sonrasında yaşanan terör olayları çok sayıda canımızın yitirilmesine
neden olmuştur.
DEAŞ’in yaptığı Suruç katliamının ardından PKK ve DHKP-C terör örgütleri de peş peşe
işledikleri cinayetlerle güvenlik görevlilerimizin canına kastetmekte, polislerimizi uykuda öldürecek
kadar alçakça saldırılar gerçekleştirmektedir. Ülkemizin çeşitli şehirlerinde eli silahlı caniler sokak
gösterileri yapmakta, halk otobüslerini yakmakta, kimi illerimizde sokaklar bir savaş alanı haline
getirilmek istenmektedir.
Gelinen noktada, DEAŞ terör örgütü sınırlarımızı tehdit ederken, PKK ve DHKP-C terörü de
polislerimizin, askerlerimizin, halkımızın canına kastetmektedir.
Tüm bu saldırılarla hedeflenen, ülkemizde kaos ve karmaşa ortamı yaratmaktır. Saldırılar, milli birliğimize, kardeşliğimize kastetmektedir.
Bir yandan saldırılar devam ederken, diğer yandan da çeşitli odaklar tarafından, saldırılarla,
halkımızın toplu olarak bulunduğu yerlerin hedef alınacağı korkusu yayılmak istenmekte, halkımızın bu korkuya teslim olacağı sanılmaktadır.
Halkımız yıllar içinde PKK terörünü tanımış ve bu terörün yok edildiği dönemleri de görmüştür. Yaşadığımız süreçte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin DEAŞ, PKK ve DHKP-C odaklarına
karşı başlattığı sınır içindeki ve dışındaki operasyonlar, elbette ki başarıya ulaşacak ve Suriye sınırı
DEAŞ’tan, ülkemiz PKK ve DHKP-C teröründen arındırılacaktır.
Masum insanların canına kastedenler, elbette bunun bedelini ödeyecek, kafa kesenler, bebek katilleri er geç hakettikleri cezayı görecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür ve milletinin birlik
ve bütünlüğüne, huzuruna kastedenleri en ağır biçimde cezalandırmaktadır ve cezalandıracaktır.
Verilen bu mücadelede, kaybettiğimiz canların acısı yüreğimizi dağlamaktadır. Suruç katliamında hayatını kaybedenlere, terörün vahşice şehit ettiği askerlerimize ve polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Dökülen kanın son bulması yönünde devletimizin attığı adımları destekliyor, terör örgütlerinin
topraklarımızdan ve sınırlarımızdan temizlenmesi için misliyle her türlü önlemin alınmasını ve her
türlü girişimin yapılmasını istiyoruz.
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Halkımız, yaratılmak istenen kaos, karmaşa, korku ortamına prim vermeyecektir. Halkımız,
Devletine duyduğu güvenle, bu zor günlerin atlatılması için üzerine düşen görevi yapacaktır.
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TES-İŞ topluluğu bu bilinçle hareket etmekte, terörün sınırlarımızdan ve topraklarımızdan kazınması için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu bildirmektedir.
TES-İŞ YÖNETİM KURULU

TÜRK-İŞ Ekim Ayı
Açlık ve Yoksulluk Sınırı
Açıklandı

Dört kişilik bir ailenin
sağlıklı, dengeli ve yeterli
beslenebilmesi için yapması
gereken gıda harcaması
tutarı (açlık sınırı) 1.379,09 TL,
Gıda harcaması ile birlikte
giyim, konut (kira, elektrik,
su, yakıt), ulaşım, eğitim,
sağlık ve benzeri ihtiyaçlar
için yapılması zorunlu diğer
harcamaların toplam tutarı
ise (yoksulluk sınırı)
4.492,15 TL’dir.
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ürkiye’de, yenilenecek seçime sayılı günler kalmışken,
siyasi partilerin ücretli çalışanlara, emeklilere, dul ve
yetimlerine, işsizlere, yoksul kesimlere
yönelik vaatleri toplumsal beklentiyi artırdı. Siyasi partilerin toplumun dar ve
sabit gelirli kesimlerine yönelik vaatleri
gerçekleşirse, toplumsal refah yaygınlaşacak ve “insan onuruna yaraşır” bir
hayat sağlanmış olacak…
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Özellikle, ülkedeki yaşama koşullarının önemli bir göstergesi ve ücretli
çalışanların ağırlıklı bir kesiminin elde
ettiği tek gelir olan asgari ücretin yükseltilmesi, vergi dışı bırakılması büyük
önem taşımaktadır. Çünkü halen 1.000
TL olan net asgari ücret ile değil, insan
onuruna yaraşır bir yaşantıyı sürdürmek, bir ailenin temel gıda harcamasını
karşılayabilmesi bile mümkün olamamaktadır.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından yirmi sekiz

yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması 2015 Ekim ayı sonucuna göre;
• Dört kişilik bir ailenin sağlıklı,
dengeli ve yeterli beslenebilmesi için
yapması gereken gıda harcaması tutarı
(açlık sınırı) 1.379,09 TL,
• Gıda harcaması ile birlikte giyim,
konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,
eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için
yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı)
4.492,15 TL’dir.
TÜRK-İŞ hesaplamasına göre, sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için dört
kişilik bir ailenin yapması gereken aylık
gıda harcaması tutarı son bir ayda 18
TL artmıştır. 2015 yılının ilk on ayı sonunda ise ailenin mutfak harcamasına
147 TL ek yük gelmiştir. Ailenin aylık
yaşam maliyetindeki artış ise yılbaşına
göre 478 TL olmuştur.
Bekar olan bir çalışanın aylık yaşa-

ma maliyeti ise bugün itibariyle 1.664
TL’ye yükselmiş ve yılbaşına göre 206
TL artmıştır. Oysa aynı dönem itibariyle net asgari ücret artışı sadece 110 TL
olmuştur.
TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim
2015 Ekim ayı itibariyle şöyle olmuştur:
• Ankara’da yaşayan dört kişilik bir
ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre
yüzde 1,31 oranında artış göstermiştir.
• Yılın ilk on aylık dönemi sonunda
artış yüzde 11,91 oranında olmuştur.
• Gıda enflasyonunda oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 14,41’dir.
• Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 14,55 olarak hesaplanmıştır.
TÜRK-İŞ Gıda Endeksindeki değişim ile TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Gıda Endeksindeki değişim son
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Gıda harcaması çalışmasına temel
alınan beslenme kalıbında yer alan
ürünlerin fiyatlarında Ekim 2015 itibariyle gözlenen değişim şöyle olmuştur:
• Süt, yoğurt, peynir grubunda; fiyatlar bu ay yine değişmedi. Rekabetin yoğun ve sektörde faaliyet gösteren
ürünlerin çokluğu bu duruma etken
oldu. Ancak seçim sonrası bu grupta da
fiyat artışı olması beklenmektedir.
• Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat
ürünlerinin bulunduğu grupta; etteki
fiyat artışı kıyma ve kuşbaşında devam
etmektedir. Sakatat fiyatı ile tavuk fiyatı
ise aynı kalmıştır. Balık fiyatı biraz artmış ama hesaplamada yine tezgahlarda
bol olan hamsi, istavrit gibi çeşitlere
ağırlık verilmiştir. Yumurta fiyatı aynı
kalmıştır. Bakliyat (nohut, mercimek,
kuru fasulye, barbunya vb) ürünlerinden nohut ile yeşil ve kırmızı mercimek
fiyatı artış göstermiştir. Geçen ay fiyatı
artan kuru fasulye ve barbunya fiyatı ise
değişmemiştir.
• Yaş sebze-meyve fiyatları bu ay
mutfak harcamasını biraz rahatlattı.
Özellikle mevsim sebze-meyvelerinin
pazarda çoğalması ve bazı yüksek fiyatlı
ürünlerin tezgahlarda yer almamasının
bunda etkisi olmuştur. Geçtiğimiz ay
3,46 TL olarak hesaplanan ortalama yaşsebze kilogram fiyatı bu ay 3,14 TL’ye
gerilemiştir. Ortalama kilogram sebze
fiyatı bu ay 3,28 TL ve meyve kilogram
fiyatı ise 2,90 TL olarak hesaplanmıştır.
Hesaplama yapılırken -her zaman olduğu gibi pazardaki mevsim ürünleri esas
alınmış ve ürünlerin tek tek ağırlığı yerine genel meyve-sebze tüketimi miktarından hareket edilmiştir.
• Ekmek, pirinç, un, makarna, irmik
gibi ürünlerin bulunduğu grupta; bulgur fiyatının biraz artması dışında bir
değişiklik olmamıştır.
• Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı ve margarin ile zey-

tinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı aynı kalmıştır. Zeytin ortalama kilogram fiyatı
fazla değişmemiştir. Şeker zamlanmış,
bal ve pekmez ile tuz fiyatı ise aynı kalmış, reçel fiyatı biraz gerilemiştir. Yağlı
tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği
vb) ürünlerinden ceviz ucuzlamış, ancak fındık fiyatı bu sefer zamlanmış, diğerlerinin fiyatı aynı kalmıştır. Baharat
(kimyon, nane, karabiber, vb) ürünleri
ile salça fiyatı değişmemiştir. Çay fiyatı
biraz artmıştır. Ihlamur fiyatı ise iki ay
önce 100 TL iken geçen ay 130 TL olmuş ve bu ay 170 TL’ye yükselmiştir.

benzeri çalışmalara
da örnek olmuştur/
olmaktadır. “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” çalışmasında hesaplamaya
temel alınan gıda maddelerinin fiyatları,
Konfederasyonumuzca piyasadan, market ve semt pazarları sürekli ve düzenli
dolaşılarak 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 sonuçlarını kamuoyuna açıklamaktadır ve
bu yönüyle, tüketici fiyatlarındaki artış
eğilimini yansıtan “öncü gösterge” niteliğini de taşımaktadır.

Konfederasyonumuzca hesaplanan
tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye
girmesi gereken toplam gelir miktarıdır.
Ancak hanede çalışan sayısının sınırlı
ve fakat ele geçen ücretin yetersiz olduğu durumlarda, elde edilen gelir birden
fazla kişinin geçimini karşılayamamakta, kişi başına “insanca geçim için” yapılması gereken harcama tutarı yetersiz
kalmaktadır.

Açıklamalar
Çalışanların, kendilerine ve ailelerine saygın yaşam düzeyi sağlayacak bir
gelir elde etmeleri esastır. Yoksulluk, genel anlamıyla, insanların temel ihtiyaç-

TÜRK-İŞ’in bu araştırması alanında ilktir. Daha sonra bu alanda yapılan

Tablo 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL / Ay)
Ekim
2014

Aralık
2014

Eylül
2015

Ekim
2015

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması

335,12

342,59

374,21

377,69

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması

274,78

281,22

312,01

314,70

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

358,28

365,81

403,62

407,08

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

237,25

242,73

271,45

273,62

Açlık Sınırı

1.205,43

1.232,35

1.361,29

1.379,09

Yoksulluk Sınırı

3.926,47

4.014,17

4.434,16

4.492,15

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

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim
Ekim
2012

Ekim
2013

Ekim
2014

Ekim
2015

Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

0,93

3,12

1,29

1,31

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%)

1,87

8,05

11,45

11,91

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)

4,90

11,09

13,26

14,41

12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)

7,06

7,25

13,44

14,55
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oniki aylık dönem itibariyle aşağıdaki şekilde yer almakta, ayrıca şekilde
TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksindeki
değişime de yer verilmektedir.
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larını karşılayamama
durumu olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk sınırı tutarı, bir ailenin, insan onurunun
gerektirdiği zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama düzeyidir.
Türkiye’de bu konuda düzenli bir çalışma bulunmamaktadır. TÜRK-İŞ, var
olan bu eksikliği gidermek amacıyla,
Aralık 1987’den bu yana düzenli olarak
her ay, gıda harcaması tutarını ve buradan hareketle açlık ve yoksulluk sınırını
açıklamaktadır.
Türkiye’de yoksulluk sınırı ve yoksulluğun boyutları ile ilgili ilk resmi
çalışma TÜİK tarafından 14 Nisan
2004 günü açıklanan “2002 Yoksulluk
Çalışması”dır.
Çalışanların, kendilerine ve ailelerine yetecek bir ücret almaları gereği

açıktır. Ancak temel ihtiyaçların karşılanabilmesini sağlayacak ve refahtan
pay almasını mümkün kılacak ücretin
hesabı nasıl yapılacaktır? İşçinin yaşam
standardını sürdürmesi ya da iyileştirmesi için gerekli olan tutar ne kadar
olmalıdır? Kuşkusuz bu ve benzeri soruların cevabını vermek kolay değildir.
Gerekli olacak tutarın hesabı, yaşam
standardı ve tüketim alışkanlıklarına da
bağlı olarak kişiden kişiye, hatta ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir.
İşçinin ailesiyle birlikte, insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayabilecek harcama tutarını belirlemek
için yapılabilecek hesaplamalardan biri,
beslenmeye ilişkin ihtiyaçların belirlenmesidir. Dengeli beslenebilmek için,
yetişkinlerin ihtiyaç duyacağı kalori
miktarı ile çocukların yaşlarına göre
gerekli olan kalori miktarının ne olması
gerektiği hakkında bilimsel araştırmalar

yapılmıştır. Sağlığın korunabilmesi için
bu kalorileri sağlayacak besin miktarları
yanı sıra, gerekli protein, yağ ve karbonhidrat miktarları konusunda da belirlemelerde bulunulmuştur. Bu kapsamda,
farklı büyüklükteki aileler için toplam
besin ihtiyacı hesaplanabilmektedir.
TÜRK-İŞ’in bu çalışmasında, dört
kişilik bir ailenin, bilimsel olarak belirlenmiş beslenme kalıbı temel alınmaktadır. Anılan beslenme kalıbı, Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksek
Okulu’ndan sağlanmıştır. Günlük kalori
ihtiyacının hesabında, hem yetişkin kişiler hem de genç ve çocuk nüfus dikkate alınmaktadır. 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 grubunda şu besin maddeleri yer almaktadır:
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Birinci grupta; süt, yoğurt, peynir…
İkinci grupta; et, tavuk, balık, sakatat
ürünleri, yumurta, kuru bakliyat (nohut, mercimek, kuru fasulye, barbunya
vb)… Üçüncü grupta; meyve ve sebze…
Dördüncü grupta; ekmek, makarna, pirinç, bulgur, un, irmik, diğer tahıl unları… Beşinci grupta; tereyağı, margarin,
ayçiçeği yağı, zeytinyağı, zeytin, yağlı
tohum (ceviz, fındık, fıstık vb), şeker,
reçel, marmelat, bal, pekmez, tuz, baharat (kimyon, karabiber, pul biber, nane
vb), çay, ıhlamur, salça…
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Araştırmada, dört kişilik bir ailenin
fizyolojik ihtiyaçları ile tutarlı, yeterli
ve dengeli beslenmesini sağlamak için
gerekli olan kalori sayısı ve bunu karşılayacak besinlerin cins ve miktarı temel
alınmaktadır. Ankara’da çalışanların
yoğun olarak alışveriş yaptıkları market
ve semt pazarları ayda iki-üç kez dolaşılarak fiyatlar derlenmekte ve yapılması
gereken asgari düzeydeki gıda harcaması tutarı hesaplanmaktadır.
“Açlık Sınırı” dört kişilik bir ailenin,
sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için
bir ayda gıda için yapması gereken asgari harcama tutarını tanımlamaktadır.

HABERLER
İnsan onuruna yaraşır düzeyde yaşam sürdürebilmek için gereken harcama tutarı, hiç kuşku yok ki, gıda ile
sınırlı değildir. Gıda harcaması yanında
giyim, konut, ulaşım ve diğer ihtiyaçlar
için gerekli tutarın da ayrıca hesaplanması gerekmektedir. “Yoksulluk sınırı”
zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama tutarını ifade etmektedir.
Gıda dışındaki zorunlu harcamaların tutarını ayrıntılı olarak ve tek tek hesaplamak 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 ihtiyaçları için yaptıkları harcamaları gösteren çalışmalardan yararlanılarak bir

hesaplama yapılabilmektedir. Diğer bir
ifadeyle, ailelerin toplam harcamaları
içindeki “gıda” payı temel alınarak gıda
dışı harcamalara ulaşılmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından, aile bütçesine yönelik anket
çalışması yapılmaktadır. TÜİK, ülke genelinde yaptığı anket ile ailelerin elde
ettiği geliri ve tüketim harcamalarını
bulmaktadır. TÜİK’in 2003-2004 Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketi’ne
göre gıda harcamalarının toplam tüketim harcamaları içindeki payı yüzde
30,70 oranındadır.* Hesaplamalarda bu
* TÜİK 2005 yılı için bu oranı yüzde 28,3; 2006 yılı için

yüzde 28,5; 2007 yılı için yüzde 28,4, 2008 yılı için yüzde
26,6; 2009 yılı için yüzde 26,7; 2010 yılı için yüzde 27,1;
2011 yılı için yüzde 26,2 olarak hesaplamıştır. 2012 yılı için
bu oran yüzde 25,1 ve 2013 için yüzde23,5’dir. 2014 yılı
için TÜİK tarafından hesaplanan gıda içi harcama oranı
yüzde 22,7’dir.

oran esas alınmaktadır.
TÜRK-İŞ çalışması sonucu
açıklanan yoksulluk sınırı tutarı, işçinin eline geçmesi gereken ücret düzeyi
değildir. Bu değerlendirme eksik bir
yaklaşımın ifadesidir. Yoksulluk sınırı
tutarı, ailenin 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, ücretli çalışan ailenin tek
gelir kaynağı olduğundan yoksulluk sınırı tutarı olması gereken ücret düzeyi
olarak görülmektedir.
TÜRK-İŞ’in bu çalışmasıyla hesaplanan gıda harcama tutarında, aylar ve
yıllar itibariyle meydana gelen değişimi

Grafik 1: TÜRK-İŞ ve TÜİK Gıda, TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi
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Grafik 2: Gıda ve Tüketici Endeksi
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yansıtan oranları enflasyon verisi olarak değerlendirmek de ihtiyatlı
bir yaklaşımı gerektirmektedir.
Konfederasyonumuzun yirmi sekiz
yıldan bu yana her ay düzenli olarak
yaptığı gıda harcaması tutarındaki değişim, bir bakıma TÜİK’in açıkladığı
tüketici fiyatlarındaki değişimin yönünü ortaya koyan öncü gösterge niteliğindedir. Nitekim 1988-2014 yıllarını
kapsayan dönemdeki TÜİK tüketici
fiyatları endeksindeki artış ile birlikte
tüketici fiyatları içinde önemli alt harcama grubu olan gıda harcamalarındaki yıllık ortalama değişim TÜRKİŞ gıda harcaması ile kıyaslandığında
-neredeyse- paralel bir gelişme hemen
dikkati çekmektedir.
Ancak, yinelemek gerekir ki, bu çalışma, tüketici fiyatları endeksi olarak
değerlendirilmemelidir.
Dar gelirli ailelerin elde ettiği gelirin yeterli ve dengeli beslenme için
gerekli harcamaları bile karşılayabilecek düzeyde olmadığı açıktır. Aileler,
düşük düzeydeki 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 maddeleri yerine fiyatı düşük
olan gıda maddelerini seçmektedir.

TES-İŞ DERGİSİ, KASIM 2015

Bu durumda olan aileler, büyük bir
olasılıkla beslenme dışı harcamalarının
(kira, ulaşım, yakıt, elektrik ve benzerleri) bir kısmını da beslenme harcamalarından kısarak elde edebilmektedir.
Sonuçta, gelir düzeyinin düşük ve yetersiz olması, dar gelirli kişi ve ailelerin
sağlıksız ve dengesiz beslenme yapmasına yol açmaktadır.
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TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık 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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HABERLER
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ŞANLIURFA ŞUBE

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Şanlıurfa’da TES-İŞ Üyeleriyle Buluştu
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TES-İŞ’in Şanlıurfa’da düzenlemiş olduğu işçi buluşmalarına katıldı. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
eski Bakanı Faruk Çelik, TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, TES-İŞ Genel Mali Sekreteri Sedat Çokol, TÜRK-İŞ Şanlıurfa İl Temsilcisi ve TES-İŞ Şanlıurfa
Şube Başkanı Ramazan Düzme ve üye işçiler katıldı.
Toplantının açılışında konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “TÜRK-İŞ 63 yıldır çalışma hayatının Türkiye’de en büyük lokomotifi. 900 bin
üyesi 550 tane şube başkanı ve 35 iş kolunda ülkedeki bütün işleri temsil eden devasa bir kuruluş, ulu bir çınardır” dedi.

Yusuf ÇALIŞKAN

Hüseyin SOYDAN
Adana Şube

Ankara 2 No’lu Şube

Mustafa BİLDİK

Hacı Mustafa YİĞİT
Ankara 2 No’lu Şube

Ankara 1 No’lu Şube

Doğan BEŞTEPE

Hayrettin KUZU

(14.04.2015)

(09.08.2015)

(27.05.2015)

(14.03.2015)

(10.03.2015)

(30.07.2015)

Adana Şube

Edirne Şube

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

Mehmet Salih EYGİ
İzmir 1 No’lu Şube

İzmir 1 No’lu Şube

Musa ŞANLI

Tevfik ÖZKIRIMLI

(14.09.2015)

(13.08.2015)

(18.07.2015)

(03.07.2015)

İstanbul 3 No’lu Şube

Konya Şube

TES-İŞ Basın Açıklamaları
Öğretmenler Günü
Kutlu Olsun
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, Öğretmenler Günü nedeniyle bir
açıklama yaptı. Şahin’in açıklamasında
şunlar yeraldı:
“24 Kasım 1928’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, halka latin harfleri ile okuma yazma öğretmek için
oluşturulan Millet Mektepleri’nin
Başöğretmenliği’ni kabul etmiş, bu sebeple 24 Kasım “Öğretmenler Günü”
olarak kutlanmaya başlanmıştır.
Gelişmiş ve değişime açık bir toplum olabilmemiz, çağın gereklerine

uygun ve tüm toplumu kucaklayan bir
eğitim sistemi ile mümkündür. Beşikten mezara kadar devam eden eğitim
sürecinde, öğretmenlerimizin oynadığı
rol, millet olarak geleceğimizin temel
taşlarını oluşturmaktadır. Bugünün çocuklarına yarının Türkiye’sini emanet
edeceğimiz düşünüldüğünde, ülkemizin geleceğini öğretmenlerimize teslim
ettiğimiz unutulmamalıdır.

tüm eğitim emekçilerinin Öğretmenler
Günü’nü kutluyoruz.”

Eğitim ve öğretim sorunlarını çözmüş; öğretmenlerini hak ettikleri şekilde refah içinde yaşatan bir ülke olabilmemiz en büyük dileğimizdir.

“Atatürk, ülkemiz için yeniden doğuşun adıdır.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, hakkın rahmetine kavuşan tüm öğretmenlerimizi
saygıyla anıyor, öğretmenlerimizin ve

Şahin: Atatürk’ü
Özlemle Anıyoruz
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, Atatürk’ün aramızdan ayrılışının
77.yıldönümü nedeniyle bir açıklama
yaptı. Şahin açıklamasında şöyle dedi:

Osmanlı Devleti’nin yıkıntıları üzerinde bir Cumhuriyet inşa eden Mustafa Kemal Atatürk, bize sadece bir devlet
yapısı ve idare şekli değil, aynı zamanda,
varlığımızın benimsediği bir yaşayış biçimini, modern, medeni, ileri toplum

düzeyine ulaşmak için bir fikir ve gönül
birliğini de armağan etmiştir.
Bu fikir ve gönül birliği, Türkiye
Cumhuriyetinin ilelebet meşalesi olacaktır.
Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 77. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.”

Şahin’den Cumhuriyet
Bayramı Kutlaması
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir
açıklama yaptı. Şahin, açıklamasında
şunlara yer verdi:
“Türkiye Cumhuriyetinin kurulması,
20. Yüzyıl tarihine yön veren çok önemli
olaylardan biridir. Türkiye topraklarında
büyük bir güçlük içinde verilen kurtuluş
mücadelesi, inanan bir halkın, vatanı
uğruna hangi engelleri aşabileceğinin
çarpıcı bir göstergesi olmuştur.
Cumhuriyet Türk Halkı’na “verilmemiştir”. Cumhuriyet Türk Halkı’nın
büyük bir askeri ve siyasi deha önderliğinde, tırnaklarıyla kazıyarak ulaştığı bir
hedeftir. Binlerce vatan evladının canı
üzerinde yükselen Cumhuriyet, her şeyden önce, mücadele edilerek, savaşılarak
kazanıldığı için Türk Halkı’nın vazgeçilmezidir. Cumhuriyeti ayakta tutan
yegane kuvvet milletin kendisidir. Ve bu
nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi “Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir.”
Kurtuluş savaşı sürecinde tasada,
kederde sevinçte ortak olan Türk Halkı, aynı geçmişe sahip olmanın ve aynı
geleceğe doğru yol almanın sorumluluğunu taşımaktadır. Bugün, büyük mücadelelerle kazanılmış bu vatan, bizlere
emanettir.
Emaneti, varolan tüm zenginlikleri
çoğaltarak yarına taşımak, bizlerin görevidir.
Bu duygu ve sorumlulukla, Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Cumhuriyeti bize armağan eden Mustafa Kemal
Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi saygıyla
anıyoruz.”

TES-İŞ Genel Başkanı
Mustafa Şahin’den
Katliama Kınama

Şahin: Acımız ve
İsyanımız Daha da
Derinleşiyor

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin Ankara’da yapılan katliamla ilgili
bir açıklama yaptı. Şahin açıklamasında
şöyle dedi:

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, yaptığı açıklamayla terör saldırılarını lanetledi. Şahin açıklamasında
şöyle dedi:

Ankara’da
Barış
Miting
ve
Yürüyüşü’nde meydana gelen ve onlarca
vatandaşımızın hayatını kaybetmesine
ve yaralanmasına neden olan patlama,
teşkilatımızda büyük bir üzüntüye neden olmuştur.

“Dağlıca’da şehit edilen 16 askerimizin kanı kurumadan, bu sabah yapılan
alçakça saldırı ile Iğdır’da ilk belirlemelere göre 10 polisimizin şehit olması
milletimizin acısını ve isyanını daha da
derinleştirmiştir.

Bu patlamalar, tıpkı diğer terör eylemleri gibi, ülkemizin barış ve huzuruna yöneliktir. Ancak bir katliam niteliği
taşıyan bu vahşi saldırı da amacına ulaşamayacak, hiç bir güç, kardeşliğimizi,
birlik ve bütünlüğümüzü bozamayacaktır.
Devletimizin, bu terör belasının
kökünü kazıyacağına ilişkin inancımız
tamdır.
Patlamalarda hayatını kaybedenlere
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar,
milletimize başsağlığı diliyoruz.

Kurban Bayramınız
Kutlu Olsun
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin
Kurban Bayramı nedeniyle bir açıklama
yaptı. Şahin açıklamasında şöyle dedi:
“Bu yıl Kurban Bayramı’nı her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve kucaklaşmaya ihtiyacımız olan bir dönemde kutluyoruz.
Şehitlerimizin acısıyla buruk yaşadığımız bu bayramın göz yaşlarıyla geçen son bayram olmasını diliyor, ülkemizdeki huzura göz dikenlerin gerekli
cevabı alacaklarına dair hiçbir kuşku
taşımıyoruz.
Birlik beraberlik ve kardeşlik içinde
mutlu, huzurlu yaşayacağımız günlere
duyduğumuz özlemle Kurban Bayramınızı kutluyor esenlikler diliyorum.”

Terör saldırılarının hedefi, milletimizin huzuru, birliği ve bütünlüğüdür. Polis ve askerlerimize sıkılan her
kurşun, patlatılan her bomba ve mayın
misliyle karşılığını bulacak ve inanıyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu
terör belasının hakkından gelecektir.
TES-İŞ topluluğu olarak terörü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı;
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Şahin’den 30 Ağustos
Mesajı
“Bugün, 30 Ağustos Zaferinin yıldönümünü coşku içerisinde kutlamanın
onurunu yaşıyoruz.
Türk milleti ve ordusunun, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde elde ettiği Büyük Zafer, Türk
milleti için yeniden doğuşun ve başlangıcın da adıdır.
Bir kahramanlık destanı sonucunda
kazanılan büyük zafer ile Türk Milleti
bağımsızlığını ve bir arada yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş, milletimiz 30 Ağustos Zaferiyle, birlik ve
bütünlüğünü her şart altında koruyacağını bir kez daha göstermiştir.
Türkiye’nin her 30 Ağustos’ta duyduğu onur, aynı zamanda geleceğe birlikte
yürüme ve kardeşçe yaşama beklentisini
dile getirmektedir. Geçmişte kazandığımız zaferler, bizi biz yapan heyecanların
ve duyguların ürünü olduğu gibi bizim

kardeşliğimizi yeniden hissetmemize de
bir vesiledir.

tek şey depremde kaybedilen canları
geri getirmektir.

İyi bilinmelidir ki, bu ülkenin zaferlerinde ve bayramlarında bu ülkede
yaşayan insanların kardeşliği ve alın teri
vardır. Kardeşçe bir arada yaşama kültürünü içine sindirmiş bu millet, kardeş
kavgası yaratma girişimlerini hezimete
uğratacaktır.

Depremlerdeki can kaybını önleyecek tedbirlerin alınması ise depremde kaybettiklerimizi unutmamanın ve
unutturmamanın en güzel yolu olacaktır.

Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, ülkemizi zafere taşıyan
milli mücadele kahramanlarını saygıyla
anıyoruz.”

Şahin: “Deprem
Öldürmez, Bina
Öldürür”
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, 17 Ağustos depremi ile ilgili bir
açıklama yaptı. Şahin açıklamasında
şunlara yer verdi:

Bu vesileyle 17 Ağustos 1999 depreminde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, ülkemizde bu tür felaketlerin
bir daha yaşanmamasını diliyoruz.

Polislerimizi Şehit
Edenleri Lanetliyoruz
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, Ceylanpınar’da iki polisin şehit
edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Şahin açıklamasında şunlara yer verdi:
“Şuruç
katliamının
ardından
Ceylanpınar’da iki polisimizin şehit
edilmesi, üzüntümüzü artırmıştır.

17 Ağustos 1999 depremi, tüm Marmara Bölgesi’nde, Ankara’dan İzmir’e
kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre, 17 bin 480 kişi öldü,
23 bin 781 kişi yaralandı, 505 kişi sakat
kaldı. 285 bin 211 ev, 42 bin 902 iş yeri
hasar gördü. Yaklaşık 16 milyon insan,
depremden değişik düzeylerde etkilendi. Türkiye’nin yakın tarihini derinden
etkileyen ve telafisi mümkün olmayan
yaralar açan 17 Ağustos depremi, gerek
büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği açısından son yüzyılın en büyük
depremlerinden biridir

Terör örgütü tarafından yapılan
açıklama ile ‘intikam’ amacıyla yapıldığı
belirtilen bu saldırı tıpkı Suruç’ta olduğu gibi bir katliam niteliği taşımaktadır.
İki gencecik polisimize yapılan bu saldırı ile terör kanlı yüzünü önce Suruç’ta,
sonra da Ceylanpınar’da göstermiştir.

Deprem sonrası başlayan tartışmalar, ülkemizin deprem gerçeği ile yakından tanışmasına neden olmuş, “‘Deprem öldürmez, bina öldürür‘ bilinci
yaygınlaşmaya başlamıştır.

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, Suruç’ta meydana gelen patlama ve
Adıyaman’da şehit edilen uzman onbaşı
ile ilgili bir açıklama yaptı. Şahin açıklamasında şunlara yer verdi:

Doğanın bir gerçeği olan depremlerin önlenemeyeceği açıktır. Ancak,
alınacak önlemler, eğitim ve planlı
yerleşim ile depremle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerektiği de ortadadır.
Merkezi ve yerel yönetimlerce bu konudaki tüm önlemlerin alınması deprem
bölgesindeki ülkemiz için hiç kuşkusuz
hayati bir önem taşımaktadır.

“Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ndeki
Amara Kültür Merkezi önündeki bahçede meydana gelen patlama sonucunda
32 kişinin hayatını kaybetmesi ve 100’ü
aşkın yaralının olması; Adıyaman’da
da uzman onbaşı Müsellim Ünal’ın şehit edilmesi, teşkilatımızda büyük bir
üzüntüye neden olmuştur.

Depremler sonrası yapılamayacak

TES-İŞ olarak terörün her türünü
lanetliyor, alçakça şehit edilen iki polisimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve
milletimize başsağlığı diliyoruz”

Şahinden Kınama

Her kim, ne niyetle yaparsa yapsın
terör bir insanlık suçudur. Yapılan tüm

terör eylemlerinin amacı, ülkemizde
kaos ve kargaşa yaratmak ve ümitsizliğe
yol açmaktır. Ülkemiz, bu tür terör eylemleriyle başedecek güçtedir ve bundan öncekilerde olduğu gibi bu terör
saldırılarında da duyarlılık ön plana
çıkacak ve kaos, karmaşa ve ümitsizlik
beklentisi boşa çıkarılacaktır.
Suruç katliamını nefretle kınıyor, patlamada hayatını kaybedenlere
Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralılara acil şifalar
diliyoruz.
Ayrıca askerimizi şehit eden teröristleri nefretle kınıyor, ailesine ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize
acil şifalar diliyoruz.

TES-İŞ’ten Bayram
Mesajı
Dostluk ve kardeşlik duygularıyla
sevgilerin birleştiği, milletimizin birlik
ve dirliğe, insanların barış ve huzura
kavuşacağı daha güzel yarınlar dileğiyle
Ramazan Bayramınızı kutlarız.

Milletimizin Başı
Sağolsun
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa
Şahin, 9.Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel’in vefatı nedeniyle bir açıklama yaptı. Şahin açıklamasında şunlara
yer verdi:
“9. Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel’in vefatı, teşkilatımızda büyük
bir üzüntüye neden olmuştur.
Süleyman Demirel, devlet ve siyaset adamı olarak siyasi tarihimizin en
önemli isimleri arasında yer almıştır.
Bir köylü çocuğu olarak hayata gözlerini açıp, siyaset yolunda geçirdiği nice
badireler sonrasında Cumhurbaşkanlığı
makamına kadar erişen Demirel, Türk
siyaseti için unutulmaz bir değer olarak
varlığını sürdürecektir.
Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı Sayın Demirel’e rahmet diliyor; ailesine,
yakınlarına ve milletimize başsağlığı
diliyoruz.”

YURT’tan*
Enflasyon
Aylık %1.55 Arttı

Rus Gazında Anlaşma
Sağlanamadı

AK Parti’nin
İlgi Çeken Ekonomik Vaatleri

Trafo Merkezlerinin İşletilmesi
‘İhale’ Edilecek

İşsizlik Oranı Yüzde 10,1 ile
İki Hanede

Elektrik İletim Ek Ücreti
Belirlendi

Bütçe Açığı
Eylül’de 14 Milyarı Geçti

Kapasite Kullanım Oranı
Azaldı

2016 Yılı Bütçesi
TBMM’ye Sunuldu

Güven Endeksi Yükseldi

IMF, Türkiye İçin
Büyüme Tahminini Düşürdü

BDDK’dan Taksit Artırma
Teklifi

İhracat Ekim’de
12.3 Milyar Dolar Oldu

Konut Satışları Yüzde 20
Düştü

Kredi Kartı Kullanıcılarına Uyarı!

Eğitimli Türklerin Göçü
Hızlı Arttı

Konut Fiyatları Yüzde 18 Arttı

İstanbullu Kira, Güneydoğulu
Gıda İçin Çalışıyor

Kurdaki Yükseliş Tarımda
Kayıp Yaratacak
* Dünya Gazetesi, ANKA, Sendikaorg’dan yararlanılmıştır

Tüketici fiyatlarında 2015 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,55, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %7,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,58 ve on iki aylık ortalamalara göre
%7,69 artış gerçekleşti.
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üketici
Fiyat
Endeksi
(TÜFE) ekimde yüzde 1,55
artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüz-
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de 0,20 düştü. Yıllık enflasyon tüketici
fiyatlarında yüzde 7,58, yurt içi üretici
fiyatlarında yüzde 5,74 oldu.
TÜİK verilerine göre, aylık en yüksek artış yüzde 11.43 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ekim ayında ulaştırmada yüzde 1.40, ev eşyasında yüzde
1.39, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde
1.05 ve eğitimde yüzde 1.03 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda en fazla artış da yüzde
13.77 ile lokanta ve oteller grubunda
gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın
aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11.57, eğlence ve kültür yüzde 10.86, ev eşyası yüzde 10.72, gıda ve
alkolsüz içecekler yüzde 8.69 ile artışın
yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.
Ekim 2015’te endekste kapsanan
426 maddeden; 50 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296
maddenin ortalama fiyatlarında artış,
80 maddenin ortalama fiyatlarında ise
düşüş gerçekleşti.

AK Parti’nin İlgi Çeken
Ekonomik Vaatleri
Yeniden tek başına iktidar olan AK Parti’nin seçim
beyannamesinde yer alan ekonomi vaatlerine göre, asgari
ücretin bin 300 lira olması, emekli aylıklarına yıllık toplam bin
200 lira zam yapılması bekleniyor.

ürkiye’de 1 Kasım seçimleriyle yeniden tek başına
iktidar olan AK Parti’nin
seçim beyannamesinde yer
alan ekonomi vaatlerine göre, asıl işi
yapan taşeron işçilerin kadroya alınması, asgari ücretin bin 300 lira olması, emekli aylıklarına yıllık toplam
bin 200 lira zam yapılması, kendi işini kurmak isteyen gençlere 50 bin lira
hibe, 100 bin lira faizsiz kredi verilmesi
bekleniyor.

AK Parti, gelecek yıl için asgari ücreti bin 300 liraya yükseltme yönünde
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na teklifte bulunacak. Ayrıca yapılan işin tehlike sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırılma yapılacak. Asıl işi yapan
taşeron işçileri de kadroya geçirilecek.

İşini Kurmak İsteyene 50 Bin
Liraya Kadar Destek
Genç işsizliğinin önüne geçmek
için “ulusal genç istihdamı strateji
belgesi” hazırlanacak. Gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte

eğitim ve kariyer planlamasına yardım
edecek “kariyer merkezleri” kurulacak.
Lise veya üniversiteden mezun olmuş
gençlere iş ve kariyer konusunda yol
gösterici destekler sunulacak.
Kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin liraya kadar
karşılıksız nakdi destek , 100 bin liraya
kadar faizsiz kredi verilecek. Gençlerin
kullanacakları 100 bin lira kredi için

Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 kefalet imkanı sağlanacak. Yeni
iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir
vergisi muafiyeti; ilk kez iş bulan her
gencin maaşının bir yıl boyunca devlet
tarafından karşılanması; bu dönemde
gençlerin iş başında eğitimi de temin
edilerek beceri kazanmaları sağlanacak. İşverenin de personel maliyeti düşürülecek.
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AK Parti’nin seçim beyannamesine
göre yeni dönemde tüm işçi ve BağKur emeklilerine yıllık ilave bin 200
lira verilecek. Yüzde 15’ten yüzde 10’a
indirilen Bağ-Kur sigortalısı esnafın
emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisi tamamen
kaldırılacak. TOKİ eliyle emekliler uygun koşullarla konut sahibi yapılacak,
bu çerçevede emeklilere 240 taksit şeklinde aylık 250 lira bedel mukabilinde
konut sahibi olma imkanı sağlanacak.
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Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi
amacıyla destek modelleri (çeyiz hesabı) geliştirilecek. Annelere “doğum
hediyesi” programı kapsamında, ilk
çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için
400 lira, 3 ve üzerinde çocuklar için
600 lira ödemenin yapılmasına imkan
verecek hukuki ve kurumsal düzenlemeler yerine getirilecek. İşçi ve memur
tüm çalışan kadınlara doğuma bağlı
olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta
4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı
zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı ve
çocuğun okula başlama yaşına kadar
kısmi süreli çalışma hakkı tanınacak.
Evde çocuk bakım hizmetleri yoluyla
kayıtlı kadın istihdamı desteklenecek.
Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen
sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesini sağlanacak. Kadınların
iş hayatında tutunmalarını kolaylaştırmak amacıyla kaliteli ve hesaplı kreş
imkanları yaygınlaştırılacak.
AB standartları göz önünde bulundurularak, babalık iznine ilişkin ilgili
mevzuatta gerekli değişiklikler yapılacak.

Anahtar Teslimi Fabrika
Binası
Ekonomik ve sosyal politikalara
uyum sağlamak, sade ve daha kolay uygulanabilir bir hale getirmek amacıyla
“Yeni Vergi Usul Kanunu” çıkarılacak.
Türkiye’nin 51 ilinde uygulanan
yüzde 6 oranındaki işveren sigorta primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılacak, bu
imkandan 251 bin küçük işletmenin
yararlanması sağlanacak.
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Emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik bir kira
bedeliyle, anahtar teslimi, karşılıksız
fabrika binası yapılacak.
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Üniversite yurtlarının kapasitesi
daha da artırılacak, standartları geliştirilmeye devam edilecek. Nihai olarak
yükseköğrenimde müracaat eden tüm
öğrencilere barınma imkanı getirilecek.
Lise veya üniversite mezunu gençlerin
Genel Sağlık Sigortası giderlerinin 2 yıl
süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim

alınmaksızın devlet tarafından karşılanması sağlanacak. Gençlere ücretsiz
internet erişimi imkanı getirilecek.
Üniversite giriş sistemini gözden
geçirecek, yükseköğretime geçişteki
sınavların yılda birden çok yapılması
temin edilecek.

Esnafa düşük faizli kredi uygulaması devam ederken, 30 bin liraya kadar
faizsiz kredi desteği de verilecek. Basit
usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8
bin liraya kadar kazançlarından hesaplanan vergi alınmayacak.
Otomotiv sektöründe, küresel pa-

zarların ihtiyaçlarına yönelik özgün
tasarım araçlarla markalaşma teşvik
edilecek ve bu kapsamda yerli marka
otomobil üretimi çalışmaları hızlandırılacak.
Yatırım mallarının ve ara malların
vadeli ithalatında Kaynak Kullanımı
Destekleme Fonu (KKDF) oranını
yüzde 6’dan yüzde sıfıra indirerek sanayicinin girdi maliyeti azaltılacak.
Elektrikli araçlar için prototip batarya üretimi gerçekleştirilecek. 4,5G
mobil elektronik haberleşme altyapısına yönelik Ar-Ge çalışmalarını ve
ekipmanlarının yurtiçinde üretilmesi
teşvik edilecek. 5G mobil elektronik
haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge
çalışmaları başlatılacak, Ulusal Genişbant Stratejisi hazırlanacak.

Yem ve Gübrede KDV
Kalkacak
Tarımda yemde ve gübrede KDV
kaldırılacak. Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek verilecek.
Polislerin 2 bin 200 olan ek göstergeleri 3 bine çıkarılacak.

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla
sosyal taraflarla diyalog içinde mevcut
durum tespiti ve mevzuat çalışması yapılacak.

Öğrenci, Asker, Muhtar ve
Öğretmenlere Müjde
Bununla birlikte, AK Parti Genel
Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Malatya’da düzenlediği
mitingde yaptığı konuşmada, seçim
beyannamesinde olmayan 10 maddelik
“Cumhuriyet Bayramı müjde paketi”ni
de açıkladı.
Buna göre, öğrencilerin 330 lira

olan burs miktarları yılbaşından itibaren 400 liraya çıkarılacak.

Uzman erbaşların 2 bin 200 olan ek
göstergeleri 3 bine çıkarılacak.

Polislerin emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 artırılacak, böylece maaşlarda 240 lira ile 580 lira arasında net
artış sağlanmış olacak.

Gençlerin okulunu bitirmesinin ardından, iş sahibi olmadan önceki genel
sağlık sigortası borçlarının tümü silinecek.

Er ve erbaşların harçlığı 2,5-3 katına çıkarılacak, böylece Mehmetçiklerin harçlıkları 100 liraya çıkacak. Askeri öğrencilerin 40 ile 200 lira arasında
değişen harçlıkları da iki katına, yaklaşık 450 liraya kadar çıkarılacak. Astsubayların 2003 yılı öncesi ve sonrası
mezuniyetler ile oluşan farkı gideren
emeklilik intibakları gerçekleştirilecek.

65 yaş maaşı alan yaşlılar kimin yanında yaşarsa yaşasın maaşlarında hiçbir kesinti olmayacak.
Muhtarların 950 lira olan maaşları
bin 300 liraya çıkarılarak, asgari ücrete
endekslenecek.
Şubat ayında 30 bin öğretmen atanacak.
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Enflasyon hedeflemesi, temel para
politikası rejimi olmaya devam edecek.
Enflasyon hedefleri, hükümet ve Merkez Bankası tarafından 3’er yıllık vadeler için belirlenecek.
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İşsizlik Oranı
Yüzde 10,1 ile
İki Hanede

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Ağustos döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre 114 bin kişi artarak 3 milyon 58 bin kişi oldu.
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kişi artarak 27 milyon 150 bin kişi,
istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış
ile yüzde 46,8 oldu.

şsizlik oranı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan
Ağustos döneminde yüzde
10.1 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş
grubunda işsiz sayısı 2015 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 114 bin kişi artarak 3
milyon 58 bin kişi oldu.
Türkiye
İstatistik
Kurumu
(TÜİK), Ağustos ayı İşgücü İstatistikleri’ ni açıkladı. Buna göre Tür-

kiye genelinde 15 ve daha yukarı
yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı
Ağustos döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre 114 bin kişi artarak 3
milyon 58 bin kişi oldu. işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde
10,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı
dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0,1
puanlık artış ile yüzde 12,4 olarak
tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu
içeren genç işsizlik oranı 0,6 puanlık
azalış ile yüzde 18,3 olurken,15-64
yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı %46,8 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2015
yılı Ağustos döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre 837 bin

Bu dönemde tarım sektöründe
çalışan sayısı 202 bin kişi, tarım dışı
sektörlerde çalışan sayısı ise 636 bin
kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 22,2’si tarım, yüzde 19,3’ü sanayi,
yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 51’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam
edilenler içindeki payı 0,6 puan,
tarım sektörünün payı 0,1 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,7
puan azaldı, inşaat sektörünün payı
ise değişim göstermedi.

İşgücüne katılma oranı
%52,1 olarak gerçekleşti
İşgücü 2015 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 951 bin kişi artarak
30 milyon 208 bin kişi, işgücüne
katılma oranı ise 0,9 puan artarak
yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. Aynı
dönemler için yapılan kıyaslamalara
göre; erkeklerde işgücüne katılma
oranı 0,5 puan artarak yüzde 72,6,
kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla
yüzde 32,1’e geldi.
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Bütçe Açığı Eylül’de
14 Milyarı Geçti
Yılın ilk 8 ayında fazla veren merkezi yönetim bütçesi Eylül’de 14,1 milyar TL açık verdi.
milyar 559 milyon lira oldu. Bütçe gelirleri de eylülde, geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 11,5 artarak 33 milyar 837
milyon lira olarak gerçekleşti.
Merkezi yönetim bütçesi, geçen yılın
eylül ayında 9 milyar 211 milyon lira, bu
yılın aynı ayında ise 14 milyar 101 milyon lira açık verdi. Eylülde yüzde 68,7
artışla 7 milyar 723 milyon lira faiz dışı
açık verildi. Faiz dışı açık, geçen yılın
aynı ayında 4 milyar 578 milyon lira düzeyindeydi.
Söz konusu ayda faiz giderleri, geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 arttı ve
6 milyar 378 milyon lira oldu.

Bütçe Giderleri
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Eylülde, 2015 yılı merkezi yönetim
bütçe giderleri için öngörülen 472 milyar 943 milyon lira ödeneğin 47 milyar
937 milyon lirası kullanıldı. Bu ayda faiz
hariç giderler için öngörülen 418 milyar
943 milyon lira ödeneğin de yüzde 9,9’u
kullanılarak, 41 milyar 559 milyon lira
harcama yapıldı.
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ylül ayında merkezi yönetim bütçesi 14,1 milyar TL
açık verdi. Bu dönemde faiz
dışı bütçe açığı 7,7 milyar TL
oldu. Yılın ilk 8 ayında 639 milyon TL
fazla veren merkezi yönetim bütçesi,
eylül ayı gerçekleşmeleri sonrasında 9
aylık dönemde 13,5 milyar TL açık vermiş oldu.
Maliye Bakanlığı açıklamasına göre

merkezi yönetim bütçesinden, ocakeylül döneminde 367,7 milyar lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri ise söz konusu dönemde 354,2 milyar lira oldu.
Buna göre, geçen yılın eylül ayında
39 milyar 550 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı ayında yüzde 21,2
artarak 47 milyar 937 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri de geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 41

Personel giderleri de geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 19,6 artarak 11 milyar 379 milyon lira oldu. Böylece Eylül
2015’te personel giderleri için bütçede
öngörülen 119 milyar 170 milyon lira
ödeneğin yüzde 9,5’i kullanıldı.
Eylülde sosyal güvenlik kurumlarına
devlet primi giderleri geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 16,9 artışla 1 milyar
800 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 20 milyar 325 milyon lira ödeneğin
yüzde 8,9’u söz konusu ayda harcandı.
Mal ve hizmet alım giderleri de ge-
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Bu yılın eylül ayında cari transferler,
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1
arttı ve 18 milyar 840 milyon liraya yükseldi. Böylece bütçede öngörülen 176
milyar 425 milyon lira ödeneğin yüzde 10,7’si söz konusu ayda kullanılmış
oldu.
Eylülde sağlık, emeklilik ve sosyal
yardım giderleri için 9 milyar 844 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık
kısmının Hazine tarafından ödenmesi
amacıyla yapılan transfer tutarı ise 798
milyon lirayı buldu. Geçen ay cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 479 milyon lira, mahalli
idare payları ise 4 milyar 358 milyon lira
olarak gerçekleşti.
Eylülde 4 milyar 782 milyon lira sermaye gideri, 509 milyon lira da sermaye
transferi yapıldı. Borç verme giderleri
ise 1 milyar 189 milyon lira oldu.
Faiz giderleri de geçen ay 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 37,7 artarak
6 milyar 378 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi Tahsilatı Arttı
Bu yılın eylül ayında vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 12,6 artarak, 29 milyar 542 milyon liraya yükseldi.
Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı
diğer gelirleri ise 4,3 azalarak 3 milyar
17 milyon liraya geriledi. Eylülde özel
bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar
147 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 130 milyon
lira oldu.
Vergi türleri itibarıyla eylül ayı gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre, özel tüketim vergisi
yüzde 10,6, dahilde alınan katma değer
vergisi yüzde 38,9, banka ve sigorta
muameleleri vergisi yüzde 27,7, damga

vergisi yüzde 13,2, gelir vergisi yüzde
16,4, ithalde alınan katma değer vergisi
yüzde 4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde
5 artarken, kurumlar vergisi yüzde 21,3,
harçlar yüzde 9,9 azaldı.

Ocak-Eylül Dönemi
Gerçekleşmeleri
Geçen yılın ocak-eylül döneminde
11 milyar 930 milyon lira açık veren
merkezi yönetim bütçesi, bu yılın aynı
döneminde 13 milyar 462 milyon lira
açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla da 31 milyar 303 milyon lira olarak
gerçekleşti.
Geçen yılın ocak-eylül döneminde
325 milyar 435 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde
13 artarak 367 milyar 651 milyon lirayı
buldu. Aynı dönemde faiz hariç bütçe
giderleri de yüzde 12,4 arttı ve 322 milyar 885 milyon lira olarak hesaplandı.
Diğer taraftan, söz konusu dönemde
faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 44 milyar 765
milyon liraya ulaştı.

Personel Giderleri 95 Milyar
Lirayı Geçti
Personel giderleri, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 12,6 artışla 95 milyar 40 milyon
liraya çıktı. Aynı dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise yüzde 9,9 arttı ve 15 milyar 517
milyon lira olarak kaydedildi.
Bu yılın ocak-eylül döneminde mal
ve hizmet alım giderleri, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 15,3 artarak 28
milyar 380 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde cari transferler
yüzde 11,1 artışla 138 milyar 784 milyon
lira oldu. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 63 milyar
298 milyon liralık transfer yapıldı.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi

işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine
tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 7 milyar
166 milyon lira oldu. Ocak-eylül döneminde cari transferler içinde yer alan
tarımsal destekleme ödemeleri 8 milyar
444 milyon lira, mahalli idare payları ise
34 milyar 357 milyon lira olarak hesaplandı.
Ocak-eylül döneminde 29 milyar
934 milyon lira sermaye gideri, 5 milyar
553 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri yılın 9 ayında
9 milyar 677 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri de bu dönemde yüzde 17 artarak 44 milyar 765 milyon lira
oldu.

Bütçe Gelirleri
Geçen yılın ocak-eylül döneminde
313 milyar 504 milyon lira olan bütçe
gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 13 artışla 354 milyar 189 milyon lira
olarak gerçekleşti.
Bu yılın ocak-eylül dönemi vergi
gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 15,3 artarak 298
milyar 270 milyon lira oldu.
Yılın 9 ayında genel bütçe vergi dışı
diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azaldı ve 42 milyar
158 milyon lira olarak hesaplandı. Bu
dönemde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 10 milyar 755 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri
ise 3 milyar 7 milyon lirayı buldu.
Vergi türleri itibarıyla bu yılın ocakeylül dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre,
harçlar yüzde 18,1, banka ve sigorta
muameleleri vergisi yüzde 20,7, özel tüketim vergisi yüzde 18,5, damga vergisi
yüzde 17,9, gelir vergisi yüzde 16,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde
17,8, ithalde alınan katma değer vergisi
yüzde 13,4, kurumlar vergisi yüzde 1,5
ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 15,6 arttı.
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çen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak
3 milyar 60 milyon lira olarak gerçekleşti.
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2016 Yılı Bütçesi TBMM’ye
Sunuldu
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2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM’ye sunuldu. Bütçede giderler 540,9
milyar lira, gelirler ise 525,4 milyar lira olacak.
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016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM
Başkanlığına sunuldu.
Tasarıya göre, bütçe giderleri
540,9 milyar lira, bütçe gelirleri 525,4
milyar lira olacak. Vergi gelirlerinin
444,1 milyar lira, faiz dışı fazlanın 39,6
milyar lira olması beklenen tasarıya

göre, bütçe açığının 15,4 milyar lira olması bekleniyor.
2016 yılında bütçe gelirlerinin, 2015
sonu gerçekleşmelerine göre yüzde 9,8
artması öngörülüyor; gelecek yıl yüzde
4 de büyüme tahmin ediliyor.
Gelecek yıl sosyal yardımların tuta-

rının 41,6 milyar lira, özelleştirme geliri hedefinin ise 10,8 milyar lira olması
beklenen tasarıya göre, personel giderlerinin 2016 bütçesinde 169,3 milyar
lira olması hedefleniyor.
2016 yılında, merkezi yönetim idaresindeki idarelere 74 bin yeni personel
alınması planlanıyor.

YURT’tan

IMF, Türkiye İçin
Büyüme Tahminini
Düşürdü
IMF, Türkiye’ye yönelik büyüme beklentilerini 2015 için yüzde
3,1’den yüzde 3’e ve 2016 için yüzde 3,6’dan yüzde 2,9’a
indirdi.

IMF, bununla birlikte gelişmiş ülkelere yönelik 2015 ve 2016 yılı büyüme beklentilerini de sırasıyla yüzde 2
ve yüzde 2,2’ye revize etti. Söz konusu
tahminler, temmuz ayından güncellenen raporda yüzde 2,1 ve yüzde 2,4
olarak öngörülmüştü.
Aşağı yönlü revizyonlarda, Almanya, Japonya ve Kanada’ya
ilişkin büyüme tahminlerinde yapılan indirim etkili oldu. Öte yandan,
ABD ve

İngiltere’nin bu yılki büyüme beklentileri yüzde 0,1 artırılarak, yüzde 2,6 ve
yüzde 2,5’e yükseltildi.
IMF, raporunda ayrıca gelişmiş
ekonomilerin düşük verimlilik ve deflasyonist baskılara maruz kalmaya devam edeceğini kaydederken, destekleyici para politikalarının sürdürülmesi
çağrısını yineledi.

“Yükselen Ekonomilerinde
Büyüme Üst Üste 5 Yıldır
Düşüyor”
Diğer taraftan, Türkiye’yi
de içeren yükselen
piyasa ekonomilerinin yavaşlamaya de-

vam ettiğine işaret eden IMF, raporunda
şu tespitlere yer verdi:
“Yükselen piyasa ekonomilerine
yönelik büyüme beklentileri ülkeler ve
bölgeler arasında farklılık gösteriyor,
ancak genel görünüm 5 yıldır üst üste
düşmeye devam eden büyümeyle birlikte zayıflıyor. Bu durum, petrol üreticilerinin daha yavaş büyümesi, Çin’de
ithalat ağırlıklı yatırımlara bağımlılığın
azalmasıyla gelen yavaşlama, kredi ve
yatırım patlamasından sonraki dengelenme süreci, diğer emtia ihracatçılarının zayıflayan görünümü ile jeopolitik
gerilimler ve bazı ülkelerdeki yerel
çatışmalar gibi faktörleri yansıtıyor.”
IMF, ayrıca düşen sermaye
girişlerinin de gelişmekte olan
ülkelerin para birimlerine
yönelik baskıyı artırdığına işaret ederken,
bu gru-
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luslararası Para Fonu’nun
(IMF), yılda iki kez hazırladığı Dünya Ekonomik
Görünüm Raporu’nun
Ekim 2015 sayısı yayımlandı. Raporda,
dünya ekonomisine yönelik risklerin
düşen emtia fiyatları ve artan finansal
dalgalanmalar ile yükseldiği belirtilirken, küresel büyüme tahminleri 2015
için yüzde 3,3’den yüzde 3,1’e ve 2016
için yüzde 3,8’den yüzde 3,6’ya indirildi.
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YURT’tan
ba ilişkin 2015 büyüme beklentisini yüzde
4,2’den yüzde 4’e, 2016 projeksiyonunu da yüzde 4,7’den yüzde
4,5’e düşürdü.

dirmesinde bulundu.

Raporda, dikkat çeken bir başka tespit son dönemde Çin’in yuanı devalüe
etmesi, gelişmekte olan ülkelerin para
birimlerindeki zayıflama ve artan küresel risklere bağlı olarak ortaya çıkan
finansal dalgalanmaların dünya genelinde varlık fiyatlarında sert düşüşlere
yol açmasıydı.

Dünya
Ekonomik
Görünüm
Raporu’nda, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer veren IMF,
siyasi belirsizliğin iç talebi düşüreceğini
savunarak, büyüme beklentilerini aşağı
yönlü revize etti.

TES-İŞ DERGİSİ, KASIM 2015

IMF, buna ilaveten ABD Merkez
Bankası’nın (FED) beklenen faiz artışı
ve kötüleşen küresel ekonomik görünümün gelişmekte olan ülkelere yönelik
finansal şartları sıkılaştırdığı değerlen-
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Türkiye’nin Büyüme
Beklentileri Düşürüldü

Buna göre, Türkiye’nin bu yıl yüzde
3 ve gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesi bekleniyor. Söz konusu oranlar, bir önceki
raporda yüzde 3,1 ve yüzde 3,6 düzeyindeydi.
IMF, aynı zamanda Türkiye’ye yönelik enflasyon tahminini 2015 için yüzde

6,6’dan yüzde 7,4’e ve 2016 içinse yüzde
6,5’den yüzde 7’ye çıkardı.
Cari açık dengesine (cari açığın
Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı) yönelik IMF tahminleri ise 2015 için yüzde
-4,5 ve 2016 için yüzde -4,7 seviyesinde
bulunuyor. Bu oranlar, önceki raporda
yüzde -4,2 ve yüzde -4,8 olarak belirlenmişti.
IMF, ayrıca geçen yıl yüzde 9,9 seviyesindeki işsizlik oranının bu yıl yüzde
10,8’e ve gelecek yıl yüzde 11,6’ya yükseleceğini öngörüyor.
IMF, aralarında ABD, Almanya, Japonya, İngiltere, İtalya, Rusya, Brezilya
ve Güney Afrika’nın bulunduğu birçok
ülkenin büyüme beklentilerini revize
etti.

YURT’tan

İhracat Ekim’de
12.3 Milyar Dolar Oldu
Ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 12 milyar 351 milyon dolara
geriledi.
ürkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerine göre, ekimde ihracat geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 1,5 azalarak 12 milyar 351 milyon 289 bin dolar
oldu.
TİM, 2015’in ekim ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 7,8 gerileyerek 145 milyar 981 milyon 222 bin dolar
oldu.

Otomotiv Endüstrisi En Fazla
İhracat Yapan Sektör Oldu
2015’in ekim ayında 2 milyar 30
milyon 820 bin dolarlık ihracata imza
atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla
söz konusu ayın en fazla ihracatını gerçekleştirdi.
Hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 595 milyon 901 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, bu sektörü 1
milyar 308 milyon 444 bin dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri
sektörü takip etti.
Ekim ayında Türkiye’nin toplam ih-

racatının yüzde 80,3’ünü gerçekleştiren
sanayi grubunda, yıllık yüzde 2,7’lik düşüşle 9 milyar 918 milyon 204 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Bu dönemde ihracatın yüzde 17,1’ini
oluşturan tarım grubunda geçen yılın
aynı ayına kıyasla yüzde 5,5’lik artışla 2
milyar 116 milyon 684 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Toplam ihracattan yüzde 2,6 pay
alan madencilik grubu ihracatında ise
yıllık bazda yüzde 7,1 gerileme yaşandı ve ihracat 316 milyon 401 bin dolara
indi.

Sanayi Mamullerinde
En Büyük Pay Otomotiv
Endüstrisinin
Sanayi sektörü alt başlığında sanayi
mamulleri ekim ayında toplam ihracattan yüzde 61 payla ilk sırada yer aldı.
Sanayi mamullerinde en büyük paya ise

yüzde 16,4 ile otomotiv endüstrisi sahip
oldu.
Bu dönemde en fazla ihracat artışını yüzde 24,5’le süs bitkileri ve yüzde
18,6’yla otomotiv endüstrisi elde etti.
Yıllık bazda ihracat yüzde 57 ile en fazla
gemi ve yat sektöründe azalırken, bunu
yüzde 40,9’la diğer sanayi ürünleri, yüzde 25,9’la çelik sektörü takip etti.
Ekim ayında en fazla ihracat yapılan
5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak,
İtalya ve Fransa oldu.
İhracatta ekim ayındaki artış geçen yılın aynı ayına göre İtalya’ya yüzde 26,3, Fransa’ya 13,8, İngiltere’ye 7,7,
Almanya’ya yüzde 3,7 ve Irak’a yüzde
3,5 seviyesinde gerçekleşti.
Öte yandan ekim ayında en fazla ihracat yapılan 30 ülke arasında, en yüksek ihracat artışını yüzde 76 ile Fas yakalarken, bunu yüzde 26,3 ile İtalya ve
yüzde 17,6 ile İspanya izledi.

TES-İŞ DERGİSİ, KASIM 2015

Buna göre, ekim ayında ihracat, bir
önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde
1,5 azalarak 12 milyar 351 milyon 289
bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece, Türkiye’nin bu yılın on ayında ihracatı yıllık bazda yüzde 8,6 düşüşle 119
milyar 644 milyon 602 bin dolara indi.
İhracat, 2014’ün ocak-ekim döneminde 130 milyar 916 milyon 740 bin dolar
düzeyindeydi.
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Kredi Kartı Kullanıcılarına
Uyarı!
TÜSODER Genel Başkanı Ağaoğlu, 55 milyon bireysel kredi kartı kullanımı olduğunu belirtip, ‘2
milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür’ dedi.
imkanımızdan fazlasını harcamaktan
uzak durmalıyız. Bugün tüketicilerin
büyük bölümü borcu borçla ödemekte
ve mevcut hayat standardını, temin ettiği tüketici kredisiyle sağlayabilmektedir”

‘Akıllı Cep Telefonları
Borçlanmaya Değer Mi?’
Aydın Ağaoğlu, günümüzde bir çok
kişinin borçlu olduğuna işaret ederek,
“Alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli veya
en aza indirmeliyiz. Yılda 3 gömlek alan
kişi 1’e düşürsün, yırtılırsa yamasın giysin. Ayakkabısı delindiyse gidip pençe
yaptırsın. Yenisi 100 liraysa tamiri 20
lira. Gösterişten uzak dursun. Yüksek
teknoloji aletleri, akıllı cep telefonları,
tabletler, bilgisayarlar, bunları almak
için borçlanmaya değer mi?” değerlendirmesinde bulundu.
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üketici Sorunları Derneği
(TÜSODER) Genel Başkanı
Aydın Ağaoğlu, “Günümüzde tüketiciler sanal bir refah
yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf
bilincinden uzaklaşma ve plastik parayı (kredi kartı) kullanmanın cazibesine
kapılmalarıdır” dedi.
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Ağaoğlu, “31 Ekim Dünya Tasarruf
Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada,
tasarruflu ve tutumlu olmanın önemine
değindi.
Ülkenin zenginleşmesi ile gelir seviyesinin yükselmesinin, daha çok istihdam, üretim ve ihracatla mümkün
olduğuna işaret eden Ağaoğlu, Dünya

Tasarruf Günü’nün de bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Kredi kartı kullananlara uyarılarda
bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti:
“Günümüzde tüketiciler sanal bir
refah yaşıyor. Bunun temel nedeni, tasarruf bilincinden uzaklaşma ve plastik
parayı kullanmanın cazibesine kapılmalarıdır. Ülkemizde yaklaşık 55 milyon
bireysel kredi kartı kullanımda olup 2
milyon kişi kart borçlarını ödeyemediklerinden yasal takibe düşmüştür.
Bu noktada, yıllar önce unuttuğumuz,
‘Cimri olma, tutumlu ol’ felsefesine milletçe sarılmalı, ihtiyacımızdan ve ödeme

Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de tüketicilerin tasarrufa yönelmesini gerektiğini söyledi.
Vatandaşlardan ihtiyacı olduğu malı
almadan önce, araştırma yapmasını isteyen İmrek, ekonomik duruma göre en
uygun şekilde ihtiyaçların giderilmesini
tavsiye etti.
Tüketicilerin aşırı ve uzun vadeli
borçlanmadan kaçınmaları gerektiğini
vurgulayan İmrek, “Çünkü ekonomik
alım gücü gün geçtikçe pahalılaşıyor.
Tüketicilerin alım gücü düştükçe, uzun
vadeli borçlanmalarda borcunu ödeyemez hale geliyor. Bunun için mümkün
mertebe ihtiyacından fazlasını tüketmemelerini öneriyoruz” dedi.

YURT’tan

Konut Fiyatları Yüzde 18
Arttı
Türkiye Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 arttı.
ürkiye Konut Fiyat Endeksi,
2015 yılı Ağustos ayında bir
önceki aya göre yüzde 0.86
oranında artarak 192.39
seviyesinde gerçekleşti. Endeks, geçen
yılın aynı oranına göre ise 18.23 artış
gösterdi
Merkez Bankası, Ağustos ayı Konut
Fiyat Endeksini açıkladı. Türkiye Konut
Fiyat Endeksi (TKFE) (2010=100), 2015
yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre
yüzde 0.86 oranında artarak 192.39 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 18.23 oranında
artan TKFE, aynı dönemde reel olarak
yüzde 10.35 oranında arttı. Metrekare
başına konut değeri olarak hesaplanan
birim fiyatlar 2014 yılı Ağustos ayında
1448.15 TL/metrekare iken 2015 yılı
Ağustos ayında 1689.09 TL/metrekare
olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde, 45 ilde son iki
yılda yapımı gerçekleşen konutların
değerleme raporları analiz edilerek
hesaplanan TYKFE (2010=100) 2015
yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre
yüzde 1.22 oranında artarak 187.90 düzeyinde gerçekleşti. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 16.86 oranında, reel olarak ise yüzde 9.07 oranında arttı.
Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat
endeksleri değerlendirildiğinde, 2015
yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre,
İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla
yüzde 1.59, yüzde 0.75 ve yüzde 0.49
oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre
ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla
yüzde 23.08, 13.93 ve 19.66 oranlarında

artış gösterdi.
TKFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler yüzde 25.69
ile Aydın, Denizli ile Muğla ve yüzde
24.58 ile İstanbul olurken, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler ise
yüzde 3.17 ile Ağrı, Ardahan, Kars ve
Iğdır ve yüzde 3.80 ile Kilis, Adıyaman
ve Gaziantep oldu.
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Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde,
2015 yılı Ağustos ayında bir önceki aya
göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0.49, yüzde 1.17 ve yüzde
1.29 oranlarında artış görüldü. Endeks
değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre
ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla
yüzde 24.58, 12.26 ve 17.78 oranlarında
artış gösterdi.
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Kurdaki Yükseliş Tarımda
Kayıp Yaratacak
Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin “Tarım Sektörü 2015 Yılı Değerlendirmesi” raporunda, kurdaki
yükselişin tarımda en az 10 milyar dolar kayıp yaratacağı belirtildi.
düşmesi beklenirken, kurdaki yükseliş
tarım sektöründe asgari 10 milyar dolara mal olacak. Türkiye’de tarıma verilen yıllık desteklemenin 10 milyar lira
civarında olduğu düşünülürse, çiftçi,
dolardaki yükseliş nedeniyle bir yıllık
desteklemenin üç katı miktarında gelir
kaybına uğramış durumda.
Dolar cinsinden tarımsal milli hasıladaki bu düşme sonucu tarım kesiminde kişi başına düşen milli gelir 2 bin 800
dolara kadar geriledi. Türkiye ortalaması ise 10 bin dolar civarında. Yani tarımsal nüfusun yaşam standardı kentsel
nüfusun çok altında bulunuyor.

Tarımda Yılda 3,3 Milyon Ton
Mazot Kullanılıyor
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ürkiye’de 60 milyar dolar
civarında olan tarımsal milli gelirin, dolar kurundaki
yükselişin sektör maliyetlerine etkisi nedeniyle 45-50 milyar dolara düşmesi beklenirken, kurdaki yükseliş tarım sektöründe asgari 10 milyar
dolara mal olacak.
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Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin
(TZD) “Tarım Sektörü 2015 Yılı Değerlendirmesi” raporuna göre; bu senenin
bütçesinden çiftçiye doğrudan 10 milyar
lira kaynak ayrıldı. Ancak kamu iktisadi
teşebbüslerinin (KİT) finansmanı, diğer
müdahale alımları, kredi sübvansiyonu
gibi kalemler de dikkate alındığında bu
miktarın 13,1 milyar lirayı bulması bekleniyor.
Açıklanan bütçe, Tarım Yasası’nın

öngördüğü milli gelirin yüzde 1’inin altında kaldı.
Türkiye’de tarımsal girdilerde dışa
bağımlılık oranının yüksek olması üreticilerin döviz fiyatlarındaki dalgalanmalardan doğrudan zarar görmesine yol
açıyor. Doların yükselmesinden olumsuz etkilenen çiftçiler özellikle mazot,
gübre, yem ve ilaç gibi ithal girdilerdeki
artış nedeniyle desteğe ihtiyaç duyuyor.
Rapora göre, bu talepler tüketicileri
de ilgilendiriyor, çünkü girdilerdeki fiyat artışları, yüksek aracı karlarıyla birleşince tüketiciye katlanarak yansıyor.
Türkiye’de 60 milyar dolar civarında olan tarımsal milli gelirin, dolar kurundaki yükselişin sektör maliyetlerine
etkisi nedeniyle 45-50 milyar dolara

Tarım sektöründe yılda 3,3 milyon ton civarında mazot kullanılıyor.
Mazottan, yüzde 36,57 ÖTV ve yüzde
15,07 KDV alınıyor. Bu rakam, çiftçiye
bu yıl verilen 10 milyar liralık toplam
desteğe yakın bir miktarı oluşturuyor.
Yani salt mazottan alınan dolaylı vergilerle, çiftçiye bir yılda verilen tüm destek geri alınıyor.
Gübreden yüzde 18 KDV, kırsal
elektrikte yüzde 1 enerji fonu, yüzde 2
TRT payı ve yüzde 18 KDV, tarımsal
ilaçlardan, tarım makinaları ve traktörlerden, tohumluk ve hayvan yemlerinden yüzde 8 KDV alınıyor.
Rapora göre, gelinen noktada tarımsal girdilerde vergi oranlarının düşürülmesi ve fiyat dalgalanmalarına karşı
girdi sübvansiyonlarının artırılması zorunluluk arz ediyor.

YURT’tan

Rus Gazında Anlaşma
Sağlanamadı
Rusya ile doğalgaz fiyatında indirim konusunda anlaşma sağlanamadı. BOTAŞ’ın Gazprom’a
karşı uluslararası tahkime gittiği öğrenildi.

BOTAŞ, Rusya ile doğalgazda fiyat
indirimi konusunda anlaşmanın sağlanamaması üzerine tahkime gitme kararı
alındığını ve bunun Gazprom’a iletildiğini bildirdi.
Rusya’dan kontratlar kapsamında
yılda 20 milyar metreküp doğalgaz alan
BOTAŞ, Gazprom ile 1 Ocak 2015’ten
geçerli olacak şekilde yüzde 10.25’lik
indirim konusunda anlaşmış ancak imzalar atılmamıştı.
BOTAŞ’tan yapılan açıklamada, yürütülen görüşmelerde anlaşmaya rağmen Gazprom’un imzalanması gereken
zeyilnameleri imzalamadığı belirtilerek,
“BOTAŞ, söz konusu zeyilnamelerin
Gazprom Export tarafından imzalanması için iyi niyetli çabalarda bulunmuş
ve aradan dört ay geçmesine rağmen konuya ilişkin bir gelişme kaydedilmemesi

nedeniyle, BOTAŞ tarafından Gazprom
Export 6 Ekim 2015’te son kez bir yazı
ile fiyat revizyonuna ilişkin varılan mutabakat çerçevesinde zeyilnamelerin
imzalanması için davet edilmiştir” denildi.
Gazprom’dan gönderilen yazıya
da bir cevap alınmaması neticesinde,
anlaşmanın verdiği hak kapsamında
konuyu uluslararası tahkime götürme
kararı alındığı kaydedilen açıklamada,
“BOTAŞ, 29 Aralık 2014’ten geçerli olacak şekilde, Rusya’dan aldığı doğalgazın
fiyat revizyonu için tahkim sürecini başlatacağını Gazprom Export’a 26 Ekim
2015’te yazılı olarak bildirmiş olup, bu
aşamadan sonra konu tahkim heyetinin
kararıyla çözüme kavuşacaktır” denildi.

Resmi İmzalar Atılamamıştı
Türkiye ile Rusya arasında doğalgaz
fiyatlarında 1 Ocak 2015’ten geçerli olacak fiyat indirimi konusunda mutabakat sağlanmasına rağmen resmi imzalar
atılamamıştı.
Reuters’ta 27 Haziran’da yer alan bir
haberde bir hafta içinde imza işleminin
tamamlanamaması halinde BOTAŞ’ın
Gazprom’a karşı uluslararası tahkime
gitme hakkı doğacağı ve Türkiye’nin
bunu değerlendirebileceği yer almıştı.
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ürkiye, Rusya ile doğalgaz
fiyatında indirim konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine dün uluslararası
tahkime başvurdu.
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Trafo Merkezlerinin
İşletilmesi ‘İhale’ Edilecek
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 3. ve 12. bölge
müdürlüklerince, bazı trafo merkezlerinin hizmet alım yoluyla
işletilmesi işi ihaleye çıkarılacak.

ürkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi (TEİAŞ) 3. ve 12. bölge müdürlüklerince, bazı trafo
merkezlerinin hizmet alım yoluyla
işletilmesi işi ihaleye çıkarılacak.
TEİAŞ’ın söz konusu ilanı Resmi
Gazete’de yayımlandı. Buna göre,
TEİAŞ’ın 154 kV. TMİ/16.3-4 grubunda yer alan Hatay, Ulucak, Bozyaka, Ilıca, Karabağlar iletim trafo
merkezlerinin işletilmesi işinin,
bakım ve güvenlik hizmetleri hariç olmak üzere ihalesi, 6 Kasım’da
İzmir’deki TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünde yapılacak.
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Ayrıca aynı gün, TEİAŞ’ın 380
kV Atatürk Şalt Trafo Merkezinin,
bakım ve güvenlik hizmetleri hariç
olmak üzere işletilmesi işi ihalesi de
Şanlıurfa’daki TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.
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Elektrik İletim Ek Ücreti Belirlendi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 2016 yılında uygulanacak iletim ek ücretini, Türkiye Elektrik
İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde 5’i olarak belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-

lunun, 2016 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin kararı, Resmi
Gazete’ de yayımlanarak, 1 Ocak 2016
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, gelecek yıl uygulanacak
iletim ek ücretinin, TEİAŞ’ın iletim ta-

rifesinin binde 5’i olarak belirlenmesi
kararlaştırıldı.
İletim ek ücretleri, TEİAŞ tarafından aylık hesaplanacak ve takip eden
ayın 25’ine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırılacak.
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nerji Piyasası Düzenleme
Kurulu, 2016 yılında uygulanacak iletim ek ücretini, Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketinin (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde 5’i olarak belirledi.
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YURT’tan

Kapasite Kullanım Oranı
Azaldı
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı, ekimde 0,4 puan düşüşle yüzde 75,5’e geriledi
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evsimsel
etkilerden
arındırılmış kapasite
kullanım oranı da aynı
dönemde 0,8 puan düşüşle yüzde 74,6 oldu. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı, ekimde bir
önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde
75,5 seviyesine indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen ve

ekim ayında imalat sanayinde faaliyet
gösteren 2 bin 659 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen imalat sanayi kapasite kullanım oranı çalışması sonuçları
açıklandı.
Buna göre, 2015 Ekim ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanımı,
bir önceki aya kıyasla 0,4 puan gerileyerek yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde imalat sanayi genelinde

mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0,8 puan düşüşle yüzde 74,6 oldu.
Ekim ayında mal gruplarına göre
kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıklı
tüketim malları ve dayanıksız tüketim
mallarında artış, ara mallar ve yatırım
mallarında ise azalış görüldü.

konomik güven endeksi
Ekim ayında bir önceki
aya göre %13 oranında
artarak 72,13 değerinden
81,48 değerine yükseldi. Ekonomik
güven endeksindeki artış, tüketici,
reel kesim (imalat sanayi), perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü
güven endekslerindeki artışlardan
kaynaklandı.
Tüketici ve üreticilerin genel
ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini
özetleyen Ekonomik Güven Endeksi
TÜİK verilerine göre, Ekim ayında

bir önceki aya göre %7,3 oranında artarak 62,78 değerine yükseldi.
Reel kesim güven endeksi %3,7 artarak 103,20 değerini aldı. Perakende
ticaret sektörü güven endeksi %2,7
artarak 98,68 değerine yükseldi.
Hizmet sektörü güven endeksi %0,1
artarak 97,63 değerine ulaştı. İnşaat sektörü güven endeksi ise Eylül
ayına göre %0,5 oranında azalarak
80,02 değerine düştü.
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Ekonomik Güven Endeksi
Ekim ayında bir önceki aya
göre %13 oranında artarak
72,13 değerinden 81,48
değerine yükseldi.
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YURT’tan

BDDK’dan Taksit Artırma
Teklifi
BDDK, beyaz eşya, mobilya ve eğitim harcamalarında azami taksit süresinin 12 aya
yükseltilmesine ilişkin teklif yaptı.
ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
kurumsal olanlar dahil olmak üzere, tüm kredi kartı
ile yapılan beyaz eşya, mobilya ve eğitim
harcamalarında taksitlendirme süresinin azami 12 aya yükseltilmesini teklif
etti.
Üç harcama alanındaki azami taksit
süresindeki değişiklik banka kartları ve
kredi kartları hakkında yönetmelikte
değişiklik yapılmasına ilişkin yayımlanan yönetmelik taslağında yer aldı.
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Mevcut tebliğde beyaz eşya, mobilya
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ve eğitim/öğretim harcamaları hakkında özel bir ifade bulunmuyor ve kuyum
dışındaki harcamaların taksitlendirilmesi dokuz ay ile sınırlandırılıyor. Gıda,
telekomünikasyon ve akaryakıt harcamalarının taksitlendirilmesine ise izin
verilmiyor.

Taslakta,
değişikliğin
Resmi
Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe
gireceği belirtildi.

YURT’tan

Konut Satışları Yüzde 20
Düştü
Türkiye’de konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında
azalarak 92 bin 483 oldu.
ve 2.032 konut satışı ile İzmir izledi.

ylülde konut satışı bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde
20,1 oranında azalarak 92
bin 483 oldu.

İkinci El Konut Satışları
Yüzde 22 Azaldı

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2015 Eylül ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
20,1 oranında azalarak 92.483 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15.994 konut
satışı ile en yüksek paya (yüzde 17,3) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u,
9.810 konut satışı (yüzde 10,6) ile Ankara, 5.251 konut satışı (yüzde 5,7) ile
İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük
olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Hakkari, 16 konut ile Şırnak ve 19 konut ile
Ardahan oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut
satışları bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 21,7 azalış göstererek 49 bin 150
oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8.439 konut satışı ve yüzde 17,2
pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki
toplam konut satışları içinde ikinci el
satışların payı yüzde 52,8 oldu. Ankara
5.626 konut satışı ile ikinci sırada yer
aldı. Ankara’yı 3.219 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara Konut Satışları
Geriledi

Türkiye genelinde ipotekli konut
satışları bir önceki yılın aynı ayına göre
33,5 oranında azalış göstererek 28 bin
684 oldu. Toplam konut satışları içinde
ipotekli satışların payı yüzde 31 olarak
gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5
bin 844 konut satışı ve yüzde 20,4 pay
ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en
yüksek olduğu il yüzde 45,7 ile Bilecik
oldu.

64 Bin Konut El Değiştirdi
Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 12,2 oranında azalarak 63 bin 799
oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul
10.150 konut satışı ve yüde 15,9 pay ile

ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam
konut satışları içinde diğer satışların
payı yüzde 63,5 oldu. Ankara 6.238 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.
Ankara’yı 3.443 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu
iller, 11 konut ile Hakkari ve Ardahan
oldu.

43 Bin Konut İlk Defa Satıldı
Türkiye genelinde ilk defa satılan
konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalarak 43 bin 333
oldu. Toplam konut satışları içinde ilk
satışın payı yüzde 46,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 555 konut satışı ile en
yüksek paya (yüzde 17,4) sahip olurken,
İstanbul’u 4.184 konut satışı ile Ankara

Yabancılara yapılan konut satışları
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
4,8 azalarak bin 768 oldu. Yabancılara
yapılan konut satışlarında, Eylül 2015’te
ilk sırayı 561 konut satışı ile İstanbul
aldı. İstanbul ilini sırasıyla 440 konut
satışı ile Antalya, 126 konut satışı ile Yalova, 112 konut satışı ile Bursa, 105 konut satışı ile Trabzon ve 85 konut satışı
ile Muğla izledi.

En Çok Konut Satışı Irak
Vatandaşlarına
Eylül ayında Irak vatandaşları
Türkiye’den 359 konut satın aldı. Irak’ı
sırasıyla, 204 konut ile Suudi Arabistan,
160 konut ile Kuveyt, 115 konut ile Rusya Federasyonu ve 109 konut ile İngiltere izledi.
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İpotekli Konut Satışları
Düştü
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YURT’tan

Eğitimli Türklerin Göçü
Hızlı Arttı
OECD, üye ülkelerin göç alma verme durumlarıyla ilgili yayınladığı raporda, Türkiye’nin iyi
eğitimli vatandaşlarının yurt dışına göç hızının arttığını belirtti.
göçmen veren ülke 12 milyon işçi ile
Meksika olurken, ardından 3.9 milyon
kişi ile Birleşik Krallık geldi. Bu iki ülkeyi OECD dışından 3.9 milyon kişi ile
Çin, 3.8 milyon kişi ile Hindistan ve 3.6
milyon kişi ile Almanya izledi.

Türkler’de işsizlik artıyor
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konomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD),
Türkiye’nin geleneksel olarak yüksek sayıda ‘eğitimsiz
işgücü’ ihraç ettiğini ancak son 10 yıl
içinde iyi eğitimlilerin ülke dışına çıkışının hızlandığını açıkladı. OECD ülkelerine göç eden yüksek eğitimli kişilerin
sayısı 2001 yılında 99 bin 500 kişiyken,
2011 sonunda yüzde 83 artışla 182 bin
kişiye ulaştı.
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OECD, üye ülkelerin göç alma ve verme durumuna ilişkin bir çalışma yayınladı. Örgütün verilerine göre, 2011 sonu
itibariyle OECD ülkelerinde göç etmiş
durumdaki ve çalışan Türk vatandaşı
sayısı 1 milyon 281 bin kişi. 2001 yılına
göre toplamda artış oranı ise 25.2 sevi-

yesinde. Buna karşılık yüksek eğitimli
kişilerin sayısı 2001 yılındaki 99 bin 500
kişiden, 2011 sonunda yüzde 83 artışla
182 bin kişiye çıktı. İyi eğitimli erkeklerde artış yüzde 69, kadınlardaki artış
ise yüzde 82 seviyesinde gerçekleşti. İyi
eğitimli Türklerin tercihleri Almanya,
ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve en hızlı
artan ülke durumundaki Hollanda oldu.
Çalışmaya göre, Türkiye’den OECD ülkelerine giden ve çalışma çağında ancak
istihdam piyasası dışında kalanlarla birlikte Türk işgücü 1 milyon 656 bin kişi
oldu. Çocuk ve yaşlılarla birlikte OECD
ülkelerindeki toplam ‘Türk diasporası’
ise 2 milyon 683 bin kişi olarak yer aldı.
Türkiye bu sayı ile OECD içinde göç veren ülkeler içinde 9’uncu sırada yer aldı.
Örgüt içinde OECD üyelerine en fazla

Raporda Türkiye’nin genel durumuna ilişkin olarak, düşük eğitimli Türk işçilerin OECD içinde ağırlık oluşturduğu kaydedilirken, Sahra Altı Afrika ve
Romanya gibi ülkelerde ise gelen göçmenler içinde yüksek eğitimli kişilerin
göreli olarak çok daha yüksek ağırlıkta
olduğu belirtildi. Yurt dışında yüksek
eğitimli Türklerin yüzde 79.9’unun çalışıyor olduğu, bu kesim arasında işsizlik
oranının yüzde 8.1 seviyesinde kaldığı
belirtilen OECD raporunda, istihdam
oranının erkeklerde yüzde 81.1, kadınlarda ise 60.8 seviyesinde gerçekleştiği
belirtildi. İşsizlik oranı 2001’de yüzde
5.1 düzeyindeydi.
OECD ülkeleri içinde Türk öğrenci sayısı da yükselmeye devam ediyor.
OECD raporuna göre, 2008’de OECD
ülkelerinde Türkiye’den 28 bin 607
öğrenci bulunurken, bu sayı 2012 itibariyle 32 bin 777’e ulaştı. Çalışmada,
Türkiye’den ‘fırsat çıkması halinde yurt
dışında çalışma amaçlı gideceğini’ belirten kişilerin oranı yüzde 11 olarak
ölçülürken, yüksek eğitimli olanlarda ve
gençlerde (15-24 yaş) bu oran yüzde 16
olarak belirlendi. OECD çalışması, işgücü hareketliliğine ve göçmenliğe ilişkin
ekonomik analizlere veri oluşturmak
için en son 2011 verileriyle hazırlandığından, Suriye savaşı sonrası durumu
içermiyor.

YURT’tan

İstanbullu Kira,
Güneydoğulu Gıda İçin Çalışıyor
Hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 24,5’i İstanbul’da gerçekleşirken, konut ve kira
harcamaları en yüksek payı alıyor.
anehalkı Bütçe Araştırmasının 2012, 2013 ve 2014
yıllarına ait verilerinin
birleştirilmiş sonuçlarına
göre, toplam tüketim harcamasının yüzde 24,5’i İstanbul’da oturan hanehalkları
tarafından yapılırken, Ege Bölgesi yüzde 14,6’lık oranla ikinci sırada yer aldı.
Bunu yüzde 12 oranı ile Akdeniz Bölgesi
izledi. Harcamaların sadece yüzde 1,9’u
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki hanehalkları tarafından gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
gıdaya harcıyor
Harcama gruplarının bölge içindeki
dağılımına bakıldığında hanehalklarının
tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde
gıda ve alkolsüz içecekler harcaması payının en yüksek olduğu bölge yüzde 26
ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, en
düşük olan bölge yüzde 16,1 oranıyla İstanbul oldu.
Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 28,9 oranıyla İstanbul olurken, Ortadoğu Anadolu
Bölgesi’nde bu pay yüzde 22,3 olarak
gerçekleşti.

Eğitim harcamalarına yüzde 3,2 oranıyla en yüksek payı İstanbul ayırırken,
Doğu Karadeniz, Ortadoğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ise yüzde 1,4 ile en düşük payı ayıran bölgeler
oldu.
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Ulaştırma harcamalarına yüzde 19,6
oranıyla en yüksek payı ayıran bölge Batı
Anadolu Bölgesi iken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 13,9 ile Doğu Karadeniz
Bölgesi oldu.
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DÜNYA’dan*
Küresel Isınma, Dünya Ekonomisini
Yüzde 23 Eritecek!
OECD’ye Göre Türkiye’de Ortalama Yaşam
Süresi 76,6 Yıl
OECD: Enerji Fiyatları Enflasyonu
Düşürdü
Her Beş Günde Bir Gazeteci
Öldürülüyor
6 Milyon Çalışan Geçim Sınırının Altında
Belçika’da Yüz Bin Kişi ‘Kemer Sıkma’
Programına Karşı Yürüdü
2 Bin 900 Kişiyi İşten Atmaya Hazırlanan Air
France Yöneticilerine İşçi Dayağı
İtalya’da Binlerce Liseli Sokakta
Peru’da Maden Direnişine Karşı
Olağanüstü Hal

* Dünya Gazetesi, ANKA, Sendikaorg’dan yararlanılmıştır

Küresel Isınma, Dünya
Ekonomisini Yüzde 23 Eritecek!
Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre üretim ve hava sıcaklığı arasında ters
orantı var. Araştırmaya göre iklim değişikliği kontrol altına alınmazsa 2100’de ülkelerin
%77’sinde kişi başına gelir düşecek ve üretim %20’den fazla gerileyecek.

TES-İŞ DERGİSİ, KASIM 2015

üresel ısınmanın azaltılmasına yönelik bir
anlaşmaya imza koymak için aralık ayında
Paris’te gerçekleşecek İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’da bir araya
gelecek binlerce bilim insanı, ekonomist ve politikacının tartışmalarında
“İklim değişikliği nelere mal oluyor”
sorusunun öne çıkması beklenirken,
yayınlanan bir araştırma ile bu soruya yanıt verildi.
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Araştırmanın sonuçlarına göre
iklim değişikliği yavaşlatılamadığı
takdirde küresel ekonomik üretim
hızlı bir gerileme gösterecek, birçok
ülke 2100 yılından itibaren ekonomik yavaşlama ile karşı karşıya kalacak.
Nature Dergisi’nde yayınlanan

araştırma, dünyada sıcakların artmasının küresel ekonomiye daha
önce sanılandan daha fazla zarar
vereceğine işaret ediyor. Standford
Üniversitesi’nden Profesör Marshall
Burke ile Kaliforniya’daki Berkeley
Üniversitesi’nden Solomon Hsiang
ve Oxfam’da Çevre ve Doğal Kaynaklar Profesörü Edward Miguel tarafından kaleme alınan araştırma iklim değişikliğinin küresel ekonomiyi
nasıl şekillendireceğine´ dair net bir
tablo ortaya koyuyor.

55 Fahrenheit’ın Geçilmesi
Üretimi Kötü Etkiliyor
Araştırmanın sonuçlarına göre
iklim değişikliğinin kontrol altına
alınmaması halinde birçok ülkede

kişi başına gelirde önemli düşüşler
yaşanacak. Zengin ülkelerin kısa
vadeli bir ekonomik büyüme yaşayabileceği ancak sıcaklıklar belli bir
seviyeyi aştıktan sonra büyümenin
bu ülkelerde de hızla düşüşe geçeceği öngörülüyor.
Araştırmada şunlar deniyor:
“Veriler bize, insanların daha
verimli üretim yaptıkları sıcaklık
seviyeleri bulunduğunu gösteriyor.
Genellikle soğuk iklime sahip ülkelerde yani çoğunlukla zengin kuzey
ülkelerinde yüksek sıcaklıklar hızlı
ekonomik büyüme ile özdeşleştiriliyor ama bir noktaya kadar. Bu noktadan sonra büyüme hızlı bir düşüşe
geçiyor. Bu seviye yıllık ortalama 55
Fahrenheit derece (12.7 Santigrat

Ortalama sıcaklık bu seviyenin
üzerine çıktıkça, zengin ülkelerin
de üretimlerinde düşüş gözlenmeye
başlayacak. Daha çok tropik bölgelerde yer alan yoksul ülkeler, zaten
çoktan bu seviyenin üzerine çıkmış
olduklarından çok daha büyük bir
üretim kaybına uğrayacak. Bu da
küresel eşitsizlikleri büyütecek.”
Hsiang da raporla ilgili değerlendirmesinde şunları söylüyor:
“1960- 2010 yılları arasındaki 50
yıllık süreçte 166 ülkeden elde edilen
verileri analiz edildi. Her bir ülkede
hava sıcaklarının normal olduğu yıllarla çok sıcak ya da çok soğuk yıllar
arasındaki üretim farkına bakıldı.
Veriler, ekonomik üretim ile sıcaklık

arasında önemli bir bağ olduğunu
ortaya koydu; Ortalama sıcaklık 55
Fahrenheit dereceye kadarken üretim artıyor ancak sıcaklık bu seviyenin ne kadar üzerine çıkarsa üretim
o kadar sert gerilemeye başlıyor.”
Isının 13 Santigrat derece ya da
biraz üzerinde olduğu ABD, Çin, Japonya gibi ülkelerin küresel ısınmadan kaynaklanacak kayıplara karşı
hassas olduğu uyarısı yapılıyor.

Kişi Başı Gelir Azalacak
Araştırmacılar şu tespitlere yer
veriyorlar: İklim değişikliğinin
yavaşlatılmadığı senaryoya göre,
2100’de dünya ülkelerinin yüzde
77’sinde kişi başına gelir şu anki seviyenin çok altına inecek. Araştırma

ekibinin tahminlerine göre, 2100’de
küresel gelirler, iklim değişikliğinin
yaşanmadığı bir dünyaya göre yüzde
23 düşük olacak. Araştırma sonuçları, 2100 itibariyle küresel ekonomide
yüzde 10 düşüş yaşanma olasılığını
yüzde 63, yüzde 20’den fazla düşme
olasılığını yüzde 51 gösteriyor.

40 Bin Katılımcı
İklim
Değişikliği
Taraflar
Konferansı’nda, daha öncekilerden
farklı olarak tüm katılımcı ülkelerin
onayıyla küresel ısınmaya neden olan
sıcaklık artışının 2 santigrat dereceye
düşürülmesine yönelik anlaşmanın
imzalanması bekleniyor. Konferansta 195 ülkeden 40 bin katılımcının
yer alması planlanıyor. (dünya)
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OECD’ye Göre Türkiye’de
Ortalama Yaşam Süresi 76,6 Yıl
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OECD tarafından açıklanan yıllık sağlık raporunda, üye ülkelerdeki sağlık hizmetinin
kalitesinin düştüğü belirtildi.
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konomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yayınladığı yıllık sağlık raporunda,
üye ülkelerdeki sağlık hizmetinin, yaşlanan nüfus ve artan hastalıklar nedeniyle yetersiz kaldığı belirtildi.
OECD’ye göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi 76,6 yıl.
OECD tarafından açıklanan yıllık
sağlık raporunda, üye ülkelerde sağlık
hizmeti harcamalarının, Gayri Safi Mili

Hasıla (GSMH) ile aynı hızda artmadığı
tespitinde bulunuldu.
Raporda, mali kriz içindeki İtalya,
Portekiz ve Yunanistan’da sağlık hizmeti
harcamalarının düştüğü belirtildi.
Aşırı şişmanlık, sigara ve alkol tüketiminin düşürülmesi konusunda üye
ülkelerdeki yoğun kampanyalarının
sağlıklı yaşam için önemli sonuçlar doğurduğuna işaret edilen raporda, hasta-

lıkların erken teşhisi konusunda bütün
ülkelerin atması gereken önemli adımlar bulunduğu vurgulandı.
Raporda, kalp krizi ile hastaneye
başvuranların kurtarılmasında ABD en
başarılı ülke olarak gösterilirken, aynı
ülkenin şeker ile astım hastalarını hastaneye kabulünde yeterli ve etkili davranamadığı eleştirisi yapıldı.
Portekiz, İspanya ve İsviçre’de ise bu

DÜNYA’dan

Raporda, Finlandiya ve İsveç, rahim, göğüs ve kalın bağırsak kanserine
yakalananların hayatının kurtarılması
açısından başarılı bulunurken, Şili, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere ile
İrlanda bu hastalıklara yakalananların
yaşama oranlarının en düşük olduğu
ülkeler arasında gösterildi.

800 Milyar Dolar İlaç
Harcaması
OECD raporuna göre, 2013 yılı rakamları temel alındığında üye ülkelerin
ilaç harcamaları 800 milyar dolar civarında ve bu miktar, sağlık harcamalarının yüzde 20’sini oluşturuyor.
Üye ülkelerin eşdeğer ilaç üretimine son yıllarda oldukça ağırlık verdiği
kaydedilen raporda, İsviçre, İtalya, Yu-

nanistan ve Japonya’daki eşdeğer ilaç
üretimi payının kısmen düşük olduğu
belirtildi.
Raporda, yaşlı nüfusun artması,
kanser ve hepatit gibi hastalıkların tedavisinin pahalı olmasının, üye ülkelerde sağlık harcamalarının artmasına yol
açacağı uyarısında da bulundu.

yılda 510 dolar harcadığına işaret edilen raporda, ilaca 1.026 dolar veren ABD’liler birinci sırada, 752 dolarla
da Japonlar ikinci sırada yer aldı.
Türkiye ile ilgili bu alanda rakamlara yer verilmeyen raporda, Danimarkalılar ise 240 dolar ile son sırada yer
aldı.

Sakinleştirici (anti-depresant) ilaçla-

rın tüketiminin de 2000 yılından bu yana
iki misli arttığı ifade edilen raporda, bu
tür ilaçları en fazla kullanan ülkelerin
başında Avustralya ve İngiltere’nin geldiği, iki ülkede de doktorların bu ilaçları
içeren reçeteleri hastalarına daha kolay
verebildiği tespitinde bulunuldu.
Raporda, Kore ve Estonya’da ise sakinleştirici ilaçlardan daha az tüketildiği belirtildi.
OECD ülkelerinin ilaca kişi başına

OECD’de Ortalama Yaşam
Üye ülkelerde 2013 rakamlarına
göre ortalama yaşam süresinin 80,5 yıl
olduğu kaydedildi.
Erkek ve kadınların ortalama yaşam
süresi birlikte ele alındığında Japonya
83,4 yıl ile ilk iki sırayı aldı. Son sıralarda 76,6 yıl ile Türkiye, 75,7 yıl ile Macaristan, 74,6 yıl ile Meksika bulunuyor.
(AA)

TES-İŞ DERGİSİ, KASIM 2015

konuda ABD’nin tersi bir durumun yaşandığı ifade edildi.
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OECD: Enerji Fiyatları
Enflasyonu Düşürdü
OECD üye ülkelerle ilgili eylül ayı tüketici fiyat endeksi raporunu açıkladı. Rapora göre enerji
fiyatlarındaki düşüş enflasyonun inmesine yol açtı.
olarak yüzde 0,4’e geriledi.
Enerji fiyatlarının ağustos ayında
yıllık bazda yüzde 10,2 düştüğü hatırlatılan raporda, yine yıllık bazda eylül
ayında enerji fiyatlarının 12,4’e indiği
kaydedildi. Raporda, ‘’enerji fiyatlarındaki düşüşün, enflasyon oranın gerilemesinde etkili olduğu’’ yorumunda
bulunuldu.
OECD raporuna göre eylül ayında
yıllık bazda gıda fiyatlarındaki enflasyon oranı yüzde 1,4 artış gösterdi.
Gıda ve enerji dışındaki enflasyon
oranı ise eylül ayında, ağustos ayına
oranla yıllık olarak ortalama yüzde 0,1
puan artarak yüzde 1,8 olarak belirlendi. AB ülkeleri için ise bu oranın yüzde
0.9 olduğu kaydedildi.
Avro bölgeleri ülkeleri içinde gıda
ve enerji fiyatları da dahil olmak üzere
tüketici fiyatları endeksi eylül ayında
yıllık olarak yüzde eksi 0.1 olarak kayda
geçti. Bu oran ağustos ayında yüzde 0,1
olarak belirlenmişti.
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OECD raporuna göre, eylül ayında
Türkiye’de yıllık enflasyon oranı 7,8 olarak kayıtlara geçti.
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konomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), enerji
fiyatlarındaki düşüşün, üye
ülkelerde enflasyon oranının
da inmesine yol açtığını bildirdi.

OECD üye ülkelerle ilgili eylül ayı
tüketici fiyat endeksi raporunu açıkladı. Rapora göre, üye ülkelerde Ağustos
ayında yıllık bazda ortalama yüzde 0.6
olan enflasyon oranı, eylül ayında yıllık

Raporda G-20 ülkeleri içinde yine
eylül ayından Rusya’daki enflasyon
oranı yüzde 15,7 olarak belirlenirken
Arjantin’de yüzde 14,4 ve Brezilya’da ise
yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti.
G-20 ülkelerinin tamamında ise
ağustos ayında yüzde 2.5 oranındaki
yıllık enflasyon oranı eylül ayından yüzde 2,4’e indi.(AA)

Her Beş Günde Bir Gazeteci
Öldürülüyor
Son 10 yılda 700’den fazla gazetecinin öldürüldüğünü belirterek BM Genel Sekreteri Ban Kimun, işlenen suçların cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.

Genel Sekreter Ban, “Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasının
Önlenmesi Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında “gerçeği duyurma”
görevi sırasında öldürülen
basın çalışanlarını andı.
Gazetecilere daha güvenli çalışma imkanı sağlanması gerektiğini vurgulayan
Ban, “Son 10 yılda halka bilgi ve haber sağlamaya çalışan
700’den fazla gazeteci (beş günde
bir gazeteci) öldürüldü. Bir çoğu
korkusuzca çatışmaları haber yapmaya
çalışırken can verdi. Gerçeği duyurmaya çalışan çok

sayıda gazeteci kasıtlı olarak susturuldu” ifadelerini kullandı.
Gazetecilere karşı işlenen suçların ancak yüzde
7’sinde gerekli
hukuki iş-

lemin tamamlandığına işaret eden Ban,
bu suçların cezasız kalmasının gazetecilerin korkusunu artırdığını kaydetti.
“Gazeteciler hayatlarından endişe ederek oto sansür yapmak zorunda
kalmamalılar” ifadesini kullanan Ban,
gazetecilerin korunması için kolektif
çalışma yapılmasını istedi.
UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova da, yaptığı açıklamada,
“Gazetecilere yönelik suçların cezalandırılmaması savunduğumuz
tüm ortak değerlere ve hedeflere
karşıdır” ifadesini kullandı.
Gazetecilere saldırının artışta olduğunu vurgulayan Bokova, tüm ülkeleri, görevi başında
öldürülen ve saldırıya uğrayan
gazetecilerin yasal süreçlerine
destek vermeye ve hukukun uygulanmasını temin etmeye çağırdı. (AA)
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Genel Sekreteri Ban
Ki-mun, son
10 yılda görev sırasında 700’den fazla gazetecinin
öldürüldüğünü belirterek, gazetecilere
karşı işlenen suçların cezasız kalmamasını istedi.
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6 Milyon Çalışan
Geçim Sınırının Altında
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İngiltere’de yaklaşık 6
milyon çalışan geçimlerini
sağlamaya yetecek seviyenin
altında
ücret alıyor.
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ngiltere’de yaklaşık 6 milyon
çalışanın geçim sağlamaya
yetecek gelirin altında ücret
aldığı açıklandı.
Merkezi Londra’da bulunan
“Yaşamsal Gelir Vakfı” (LWG)
tarafından yapılan araştırmada
İngiltere’de yaklaşık 6 milyon çalışanın saat ücretinin ülke çapında
7,85 sterlin, Londra’da 9,15 sterlin
seviyesinde olan “geçim ücretinin”
altında olduğu belirtildi. Bu ücret
seviyesi gösterge niteliğinde olmakla birlikte asgari ücretten farklı
olarak işveren için ödeme zorunluluğu getirmiyor.
Halihazırda İngiltere’de her yıl

belirlenen asgari ücret ise 2014 yılının ekim ayından bu yana 21 yaş
üstü çalışanlar için saat başına 6,50
sterlin seviyesinde. İngiltere’de 1820 yaş arası çalışanlar için ise asgari saat ücreti ise 5,15 sterlin olarak
ödeniyor.
Öte yandan İngiliz hükümeti
çalışanların ücretlerinin artırılmasını sağlayarak, sosyal konut ve çocuk yardımlarını azaltmayı hedefliyor. İngiliz hükümeti ülke çapında
zorunlu asgari ücretin gelecek yıl
nisan ayında 25 yaş ve üstü çalışanlar önce 7,20 sterline, 2020 yılına
kadar ise saatlik 9 sterline çıkarılmasını planlıyor.(AA)

Belçika’da Yüz Bin Kişi ‘Kemer Sıkma’
Programına Karşı Yürüdü
Belçika’da hükümet tarafından uygulamaya konulan kemer sıkma programına karşı
sendikaların çağrısıyla yüz bine yakın kişi sokağa çıktı.

Belçika’da sendikaların çağrısıyla kemer sıkma programlarına karşı 7 Ekim
2015 tarihinde bir eylem düzenledi.
Yaklaşık yüz bin eylemci Midi Tren İstasyonu civarında hükümeti protesto etti.
Eylemciler,
hükü-

metin maaş artışları ve emeklilik haklarına ilişkin kemer sıkma politikalarına
karşı yürüdüklerini belirtti.
İktidara geleli henüz
bir yıl olan Belçika Başbakanı Charles Michel
kemer sıkma programlarını uygulamaya çalışıyor. Eylemin
sonunda
eylemci

gruplar ile polis arasında yer yer çatışmalar çıktı. Polisin saldırısı sonucu bazı
eylemcilerin yaralandığı belirtildi.(sendika.org)
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elçika’da hükümet tarafından uygulamaya konulan
kemer sıkma programına
karşı sendikaların çağrısıyla
yüz bine yakın kişi sokağa çıktı. Başkent
Brüksel’de yapılan eyleme 100 bin kişinin katıldığı belirtildi.
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2 Bin 900 Kişiyi İşten Atmaya
Hazırlanan Air France Yöneticilerine
İşçi Dayağı
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Air France’da 2 bin 900 işçinin işten atılacağının açıklanmasının ardından işçiler toplantı
salonunu bastı, şirket yetkililerini tekme tokat dövdü.
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ir France’da 2 bin 900 işçinin işten atılacağının
açıklanmasının ardından
işçiler toplantı salonunu
bastı, şirket yetkililerini tekme tokat
dövdü.
Fransız havayolu şirketi Air
France’da pilot maaşlarının sabit tutulup çalışma saatlerinin artırılması,
işçilerin maaşlarında kesinti yapılması
gibi uygulamalardan sonra şirket pat-

ronu 2 bin 900 işçiyi işten çıkaracaklarını duyurdu. İşçilerin karara tepki
göstermesi üzerine sendika devreye
girdi ve şirket yöneticileri ile sendika
temsilcileri arasında Charles de Gaulle
Havaalanı’ndaki toplantı salonunda bir
toplantı gerçekleştirildi.
Şirket yöneticisi “gönüllü ayrılmalara” öncelik vereceklerini ancak bunun
yeterli olmaması halinde toplu işten
çıkarmalar yapacaklarını söylerken,

kapının önünde bekleyen yüzlerce işçi
gelişmeleri haber alarak toplantı salonunu bastı. “Burası bizim evimiz, yönetim istifa” sloganları atan işçiler, şirket
yöneticilerini tekme tokat dövdü.
Şirket yöneticileri toplantı salonundan karga tulumba çıkarken dayak
dışarıda da sürdü. Özel güvenlikler şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Xavier
Broseta’yı yırtık kıyafetleriyle tellerin
üzerinden atarak kurtarabildi.(sendika.org)

İtalya’da Binlerce Liseli Sokakta
İtalya’da binlerce liseli, hükümetin eğitimi piyasalaştırma paketine karşı sokaklara çıktı.
öğrencisi sokağa çıktı.
Roma, Torino, Bologna ve
Pisa’da yapılan eylemlerde neoliberal politikaların eğitim ayağında
yarattığı tahribatın halkı ve öğrencileri yoksullaştırdığı, hükümetin
eğitim alanında iyileştirmeye yönelik adımlar atması gerekirken

öğrencilerin taleplerini görmezden
geldiği belirtildi.
Roma’daki eylemde liseliler, ellerinde meşalelerle Eğitim
Bakanlığı’na yürürken, bakanlığın
önüne gelmelerinin ardından ellerindeki boya dolu balonları binaya
fırlattı.(sendika.org)
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talya’da Matto Renzi’nin başında olduğu hükümetin,
eğitim sistemini paralı hale
getirmek ve okulların öğrencileri doğrudan fabrikalara ucuz
işgücü olarak pazarlamasının önünü açmak amacıyla gerçekleştirdiği
eğitim reformuna karşı binlerce lise
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Peru’da
Maden Direnişine Karşı
Olağanüstü Hal
Peru’da çevreye zarar veren madeni protesto eden halka
müdahale eden polis 4 kişiyi öldürdü.. Devlet başkanı
çatışmaları gerekçe göstererek OHAL ilan etti.

eru’nun Cusco bölgesinde
bakır madeni projesine
karşı çıkan binlerce kişiye
polis saldırdı. Çatışmalarda 4 kişi yaşamını yitirdi, en az 22
kişi de yaralandı. Peru Devlet Başkanı Ollanta Humala, çatışmaları gerekçe göstererek bölgede 30 günlük
olağanüstü hal ilan etti.
Dünyanın en büyük bakır üreticileri arasında yer alan Peru, Çin ile
yapılan anlaşmalarla 7 milyar dolarlık yeni maden projesiyle yıllık 400
bin metrik ton bakır üretmeyi hedefliyor.

Bir milyon sığır, 40 insan
yaşamını yitirdi
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Çevre katliamına yol açan proje
yüzünden milyonlarca ağacın yanı
sıra bir milyondan fazla sığır yaşamını yitirdi. Bölge halkının maden
şirketlerine karşı direnişi yaklaşık 4
yıldır devam ediyor. 4 yıl boyunca
yaşanan çatışmalarda 40’tan fazla
kişi hayatını kaybetti.(sendika.org)
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