


BEKLENTİLER, IŞIĞIMIZ OLACAK 

Sendikamızın 10. Olağan Genel Kurulu’nun ardından, bir yandan şube ziyaret-
lerimizi sürdürürken, bir yandan da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecini başlat-
tık. 

Özel sektör görüşmelerinde epey mesafe katettiğimiz bir dönemde, Kamu Kesi-
mi Toplu İş Sözleşmeleri için de masaya oturduk. Tam da bu süreçte TÜRK-İŞ ile 
Hükümet arasında Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerine temel teşkil edecek olan 
çerçeve protokol imzalandı.

Ama her dönemde olduğu gibi kamu işyerlerine ilişkin sözleşmelerimiz, Sendi-
kamız ile Kamu İşveren Sendikaları arasındaki müzakerelerle bağıtlanacak. Şube 
ziyaretlerimizde, üyelerimizle yaptığımız toplantılar, bizlere beklentiler konusunda 
da ışık tuttu. Amacımız, müzakereleri bu beklentiler ışığında sürdürerek, hedefleri-
mize ulaşmaktır.  

Hiçbir üyemizin şüphesi olmasın ki, gerek özel sektör, gerekse kamu işyerleri için 
sürdürdüğümüz görüşmelerde üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştir-
mek için azami çabayı göstereceğiz  ve en iyi sonuca ulaşmak için elimizden geleni 
yapacağız. 

Türkiye bir genel seçim dönemini yaşamaktadır. Seçimler, hükümetler değişsin ya 
da değişmesin, halkın tutulan nabzı ile birlikte her zaman yeni bir başlangıçtır, her 
zaman için yeni bir umudu içinde barındırır. Biz de bu umutla seçim sonuçlarının 
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.  Yeni dönemde başta taşeron iş-
çiler olmak üzere iş kolumuzun ve  çalışma yaşamının sorunlarının çözümü  konu-
sunda azami duyarlılık beklediğimizi ifade ediyoruz.  

Mustafa Şahin
Genel Başkan
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2015 Yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde 
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TES-İŞ Yöneticileri, Şube Ziyaretlerine Devam Ediyor

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin IndustriALL 
Küresel İcra Kurulu Üyesi Oldu

TÜRK-İŞ Mayıs Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplandı

TES-İŞ Basın Açıklamaları

Şubelerden Haberler





TÜRK-İŞ, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma 
Günü’nü Merkezi 
olarak Zonguldak’ta 
kutladı. TES-İŞ Genel 
Başkanı Mustafa 
Şahin kutlamalara 
Zonguldak’ta katıldı. 
TES-İŞ üyeleri ülkenin 
dört bir yanında 
alanlardaydı. 
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ES-İŞ 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Günü’nü Zonguldak ve 
diğer illerde coşkuyla kutladı. 

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin 
kutlamalara Zonguldak’ta katıldı. TES-
İŞ üyeleri ülkenin dört bir yanında alan-
lardaydı. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun al-
dığı kararla 1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma Günü merkezi olarak Zonguldak’ta 
ve 81 ilde kutlandı. Ayrıca TÜRK-İŞ, 
bağlı sendikaların yoğun katılımıyla 
Taksim Anıtı’na ve Kazancı Yokuşu’na 

çiçek bırakarak 1 Mayıs 1977’de hayatını 
kaybedenleri andı.

Zonguldak kutlamaları, Zonguldak 
Garı’nda toplanılmasıyla başladı. Saat 
09:30’da  Gar’da buluşan on binlerce 
işçi, kortej oluşturup madenci anıtının 
olduğu miting alanına doğru sloganlar 
eşliğinde yürüdü. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlan-
dırma Sekreteri Eyüp Alemdar mitingin 
açış konuşmasını yaptı. Alemdar,  “İş ci-

nayetlerine hayır demek için buradayız, 
Zonguldak’ tayız. Kayıt dışılığa, taşero-
na, 4/B, 4/C adı altında köle gibi çalıştı-
rılmaya, düşük ücret politikalarına, as-
gari ücretin sefalet ücreti olmasına, özel 
istihdam büroları aracılığıyla işçi sim-
sarlığına, kıdem tazminatının kaldırıl-
mak istenmesine, sendikasızlaştırmaya, 
özelleştirmelere artık yeter demek için 
buradayız” diyen Alemdar “ Bugün on 
binlerle geldik, yarın yüzbinlerle gelece-
ğiz, insanca bir yaşama kavuşana kadar 
alanlarda olacağız” dedi.
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Atalay’ın  Konuşması
Alandaki katılımcılara karanfil atan 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 
kürsüye başındaki sarı madenci bare-
tiyle ve Zonguldak Kömürspor atkısıyla 
çıktı. Atalay, konuşmasına Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın  “Memleket İsterim” şiirini 
okuyarak başladı. Atalay, “Bundan 1 ay 
önce TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bir ka-
rar aldı. Bu sene 1 Mayıs’ı Zonguldak’ta 
kutlama kararı aldı. Başkanlar Kurulu’na 
teşekkür ediyorum, öyle isabetli bir karar 
verdik ki bugün bir daha Zonguldak’ın 

TÜRK-İŞ’e, TÜRK-İŞ’in de Zonguldak’a 
ihtiyacı olduğunu anladık. Bu alanda 
işçi sendikaları, memur sendikaları, be-
lediye başkanları, milletvekilleri, siyasi 
parti temsilcileri, dernek ve oda temsil-
cileri var. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 
niye mi buradayız? 13 Mayıs’ta Soma’da, 
28 Ekim’de Ermenek’te 330 kardeşimiz 
iş cinayetine kurban gitti” diye konuştu.

Zonguldak’ın maden havzasında 
geçmişten bu güne 5 bine yakın maden 
şehidi verdiğini hatırlatan Atalay, “Bu 
bölge 5 bin maden şehidi verdi. Onun 

için buradayız. Buradan Türkiye’ye ve 
Ankara’ya sesleniyorum, bu ocaklarda 
15 bin kişi çalışması gerekiyor. Maalesef 
şu anda 9 bin kişi çalışıyor. Bu vilayetin 
5 bin kişiye ihtiyacı var. 2006’da, 2009’da 
işe girip 8 ay çalışan kardeşlerimiz var. 
Onların kadroya girmesi için buradayız. 
Her kardeşimin madenle bir bağı var. Bu 
bölgede 5 bin maden şehidinin torun-
ları var. Ülkeyi yönetenler Zonguldak’a 
ve TÜRK-İŞ’ e, Genel  Maden-İş’e ku-
lak vermelidir. Buradaki sıkıntıları ve 
problemleri bir an evvel çözmelidir. 7 
Haziran’da seçim var. 50 milyonun ta-
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leplerine bu ülkeyi yö-
netenler kulak vermeli-

dir. Yoksa işçinin, çiftçinin, 
memurun dediğini yerine getirmeyeni 
alaşağı ederiz” dedi.

“Her Gün Üç İşçi İş Cinayetine Kurban 
Gidiyor”

64 yıldır işçinin, mazlumdan ve 
emekçiden yana olduklarını ifade eden 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 
şunları söyledi: 

“Her gün 3 işçi iş cinayetine kurban 
gidiyor. Bunların yaşanmaması için bu-
radayız. Biz çalışanlar bu ülkede köle 

mazlumdan, mağdurdan ve emekçiden 
yana olduk. Olmaya da devam edece-
ğiz. Bu bölgede bir emek ve bir gayret 
için mücadele ettiler. Nasip şimdiymiş, 
isabetli bir karar verdik. Bu alandan 
Türkiye’ye sesleniyorum. TÜRK-İŞ 
bugün  İzmir’de, Ankara’da, Afyon’da, 
Antalya’da, İzmit’te her yerde 1 Mayıs’ı 
kutluyor. Kimsenin burnu kanamadan, 
kimseye bir halel gelmeden bu kutla-
maların bitmesi gerekiyor. TÜRK-İŞ iş-
çinin, çiftçinin ve emeklinin sorununu 
gündeme getirmekten yanadır.

Bu ülkede örgütlenme sorunu 
var. Örgütlendiğinde İzmir Bayrak-

özel ocaklar var. Son TBMM toplantı-
sında madenci için bir yasa çıktı. Ma-
denci 2 gün güneşi görsün istedik. 23 
Nisan’da yasa onaylandı, madenci iki 
gün güneşi görecek. Burada özel ocak-
lar vardı. Devlet özel ocağı kapatıyor, 
patron geliyor özel ocağı açıyor. İşçiler 
ölüyor. O yasa da çıktı” 

“Bal Gibi İdamı Konuşurum”

Türkiye’de 20 yıldır geçici olarak ça-
lışan işçiler olduğunu hatırlatan Atalay, 
kadın cinayetlerine de dikkat çekerek 
“idam” açıklaması yaptı. Atalay, “Benim 
ülkemde 20 yıldır 5 ay 29 gün çalışan 
geçici işçiler var. Böyle bir zihniyet ol-
maz. Böyle bir bakış açısı olmaz. Bir an 
evvel bunu değiştirmek zorundayız. Ol-
muyorsa doğruyu yapanları işin başına 
getirmek durumundayız. Bu ülkede 6 
milyona yakın emekli var. Bin liranın al-
tında maaş alıyorlar. Engelliler zor şart-
larda yaşıyorlar. Ülkeyi yönetenler bunu 
düzeltmek durumundadır. Emekliden 
hala katkı payı almaya devam ediliyor. 
Ülkeyi yönetenler bu uygulamadan 
vazgeçmesi gerekiyor. Kadın cinayet-
leri alabildiğine devam ediyor. En son 
örneği Özgecan kardeşimizin katledil-
mesidir. Devlet kendine yapılanla ilgili 
istediği tasarrufu kullansın ama kişiye 
göre tasarrufu kullanmasın. 5 yaşındaki 
çocuğa iğrenç muamele yapılıyor. Son-
ra da TÜRK-İŞ Başkanı idamı konuşur 
mu? Bal gibi konuşurum. Ülkeyi yöne-
tenler aklını başına almalıdır. TÜRK-İŞ 
kitle örgütleri bunların da takipçisi ol-
mak zorundayız” diye konuştu.

 Atalay, taşeron işçiliği eleştirdiği ko-
nuşmasında, “Taşeron uygulamasından 
derhal vazgeçilmesi gerekiyor. Taşeron 
işçisi, ölmek yok, hasta olmak yok, izin 
yok. Bu sene kamuda sözleşme senesi, 
1. ayda 40 bin kişi, 150 bin kişi var. Bu 
sözleşmeleri seçimden önce bitirmemiz 
gerekir. TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon 
Kurulu olarak bu sözleşmeleri tamam-
lamak istiyoruz” dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Ge-
nel Başkanı Ahmet Demirci ise, kürsü 
konuşmasına 1 Mayıs Emek ve Daya-

düzeninde, asgari ücretle yokluk sını-
rında yaşamak istemiyoruz. Bu ülkede 
şekerde, ormanda, madende, demir yol-
larında, kara yollarında 20 yıldır çalışan 
geçiciler var. Onların kadroya geçmesi 
için bu alandayız. Bu ülkede problem 
sıkıntı hep dar gelirlinin üstünde mi 
olacak? Bedel ödemekten bıktık, bunla-
ra mani olmak için bu alandayız. Zon-
guldak, Zonguldak olalı böyle bir kala-
balık görmedi. Burada her siyasi görüş-
ten kardeşimiz var. Biz TÜRK-İŞ olarak 
64 yıldır bu ülkede işçiden, çiftçiden, 

lı Belediyesi’nde, İstanbul Bakırköy 
Belediyesi’nde hala işçiler kapının 
önünde eyleme devam ediyorlar. Patron 
Kastamonu’da haber yolluyor, ‘Sendika-
dan vazgeçin, istediğinizin daha fazla-
sını vereceğim.’ Bu ülkede patronların 
istediği olmayacak. Akçeli iş yapanları 
tutmayın. Görevini yapanları başınızda 
tutun, görevini yapmayan olursa gön-
derin gitsin. Haftaya 3 günlük toplantı 
yapacağız. Arkasında 15-16 Mayıs’ta 
Zonguldak’ta işçi sağlığı ve iş güvenliği 
ile ilgili toplantı yapacağız. Bu bölgede 
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nışma Günü’nü kutlayarak başladı. Ma-
dencinin sesini tüm dünyaya duyuran 
madencilere teşekkür eden Ahmet De-
mirci, şunları söyledi: 

“Geçtiğimiz yıl Soma ve Ermenek’te 
yaşadığımız iş cinayetlerinde kaybet-
tiğimiz madenci arkadaşlarımız başta 
olmak üzere madenlerde kaybettiğimiz 
tüm işçi arkadaşlarımıza rahmet diliyo-
rum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
1 Mayıs’ı burada kutlama önerisini 
kabul eden TÜRK-İŞ’e teşekkür edi-
yorum. Zonguldak taşkömürü havzası 
Türkiye’de başka bir bölgede yok. Bu-
rada en az 110 yıllık kömürümüz var. 
Paramız dışarıya gitmesin, insanlarımız 
işsiz kalmasın. Zonguldak göç verme-
sin diyoruz. TTK, madencilik sektörü-
nün okuludur. Bunu yaşayarak gördük. 
Türkiye’nin TTK’ya ihtiyacı var..

Bölgemizde bulunan Kardemir, 
Erdemir ve enerji santralleri bile ithal 
kömür kullanıyor. Yazıktır günahtır. 
Zonguldak’a sahip çıkmak ve ülkemiz 
sanayisini canlandırmak mecburiyetin-
deyiz. TTK’ya en son 2009 yılında top-
lu olarak 3 bin işçi alındı. Emeklilikler 
artan hızla devam ediyor. Çalışan sayı-
sı 9 bine indi, tarihin en az işçisiyle en 
düşük üretimini yaşıyoruz. Zonguldak 
yıllardır göç veriyor. Zonguldak tari-
hinde ilk kez emekli sayısı çalışan sayı-
sını geçti. TTK 3 bin 200 işçi alınmasını 
istedi. Ama hala alınmadı. Kurum zarar 
ediyor. İşçi almak yatırım yapmak siyasi 
iradenin elindedir. İşçi alınsın üretim 
artsın. Zonguldak göç vermekten kur-
tulsun. Biz ülkemizin doğal kaynakla-
rına sahip çıkanlara, TTK ve MTA’ya 
sahip çıkanlara, işçi alıp üretimi artıra-
cak olanlara Zonguldak ve bölgesinde 
göçü durduracak olanlara sahip çıktık 
ve sahip çıkacağız. İki asgari ücret uy-
gulamasını mahkemelik yapan Enerji 
Bakanlığını ve ilgili bürokratları yasayı 
uygulamaya davet ediyoruz. 1 Mayıs 
İşçi Bayramınızı kutluyorum.”

Demirci, günün anısına TÜRK-İŞ 
Genel Başkanı Ergün Atalay’a maden 
işçileri temalı bir resim hediye etti.

TES-İŞ Genel Başkanı 
Mustafa Şahin’in 

1 Mayıs Mesajı
“1 Mayıs emeğin, uluslararası 

birlik, mücadele, dayanışma gü-
nüdür. Bu ülkenin işçileri olarak 
bizler, 2015 1 Mayıs’ında da  kamu 
emekçileriyle, işsizlerle, emekli-
lerle, kadınlar ve gençlerle, yani 
gönlü emekten yana olan herkesle 
birlikte  alanlardayız.

Barış için, özgürlük için, de-
mokrasi için, ekmek için, daha 
güzel bir dünyada sömürüsüz, 
baskısız, insan onuruna yakışır bir 
yaşam için birlikteyiz. Haklarımız 
ve özgürlüklerimiz için dayanışma 
içindeyiz. Sosyal adalet, eşitlik, öz-
gürlük ve sendikal haklarımız için 
omuz omuzayız. 

1 Mayıs 2015’i, çalışma hayatına 
ilişkin önemli bir dizi sorunla bir-
likte karşılıyoruz. İşsizliğin, yok-
sulluğun, güvencesiz çalışmanın 
varlığını koruduğu günümüzde, 
taşeronlaşmanın, iş cinayetlerinin, 

kayıt dışı çalıştırılmanın sıkıntıla-
rını yaşıyoruz. Kıdem tazminatla-
rımıza göz dikiliyor, düşük asgari 
ücret politikaları sürdürülüyor, 
esnek ve kuralsız çalışma biçimleri 
yaygınlaştırılmak isteniyor. Örgüt-
lenen işçiler işten çıkarılıyor. 

Biz sosyal adalet, eşitlik ve re-
fah istiyoruz. Tüm çalışanlar için 
insan onuruna yakışır yaşama ko-
şulları ve sendikal haklar istiyoruz. 
Özgürlükçü, adaletli, barış içinde 
bir dünya ve ülke istiyoruz.  

Biz kadına şiddetin son bulma-
sını, kadınların hayatın her alanına 
katılmasını istiyoruz. 

Alanlardan yankılanan bu sesi-
mizin iyi anlaşılmasını diliyor, hak 
ve özgürlük taleplerimize kulak 
verilmesini istiyoruz. 

Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçi-
leri Sendikası olarak bu duygu ve 
düşüncelerle tüm emekçilerin ve 
gönlü emekten yana olan herkesin  
1 Mayıs, Birlik, Mücadele ve Daya-
nışma gününü kutluyoruz. “ 
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EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK

ADALET, EŞİTLİK, DEMOKRASİ ve 
DAYANIŞMA İÇİN

1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ

Bugün 1 Mayıs

Bugün işçilerin uluslararası düzey-
de mücadele, dayanışma ve birlikte 
hareket etme kararlılığı gösterdiği 
gündür.  

Bugün tüm dünyada emekçiler, 
hak ve özgürlükleri için hep birlikte 
sesini yükseltiyor. Ülkesi, ulusu, ırkı, 
siyasal görüşü, dini, mezhebi, dili, cin-
siyeti, yaşı, mesleği ne olursa olsun, 
yurdumuzda ve dünyanın dört bir 
yanında emekçiler bir araya gelip ta-
leplerini haykırıyor.

TÜRK-İŞ’in 
1 Mayıs Bildirisi 

Ekmek, barış, özgürlük için bir ara-
ya geldik. 

Herkese ekmek…

Siyasal ve ekonomik demokrasi 
yoluyla özgürlük…

Adalet temeline dayalı toplumsal 
barış…

Çoğulcu ve özgürlükçü demokra-
tik düzenin tüm kural ve kurumlarıyla 
ülkede egemen olması için bir araya 
geldik.

Yine ve yeniden alanlardayız. 

Yine dünyaya ve ülkemize eşitliği, 
barışı, kardeşliği, özgürlüğü çağırıyo-
ruz. Emeğin çıkarının savaşta değil, 
barışta olduğunu biliyor, savaştan 
yana hiç bir politikaya onay verme-
yeceğimizi haykırıyoruz. Biz daha çok 
demokrasiyi herkes için hemen istiyo-
ruz. İnsana yakışır şartlarda yaşamak 
istiyoruz.

Bugün 1 Mayıs 2015.

Tüm dünyada emekçiler, daha dün 
kölelik koşullarında çalışmaya karşı çı-
karken, 8 saatlik çalışma uğruna can-
larını verirken, bugün, hala birçok ül-
kede, benzeri çalışma koşullarının var 
olmasını kabul etmiyoruz.

Ülkemizdeki işsizliğe, yoksulluğa, 
güvencesiz çalışmaya, baskılara kar-
şı çıkıyoruz.  Sağlık ve eğitim, sosyal 
güvenlik hizmetlerinin paralı hale ge-
tirilmesine karşı çıkıyoruz. Sosyal dev-
let uygulamalarının budanmasına, 
sosyal yardımlarla sınırlı tutulmasına 
karşı çıkıyoruz.

Bugün ülkemizde emek karşıtı 
yaklaşımlarla kıdem tazminatımı-
za göz dikiliyor. Asgari ücret düşük 
tutuluyor. Esnek ve kuralsız çalışma 
biçimleri egemen kılınmak isteniyor. 
Taşeron işçiliğini yaygınlaştırma, işçiyi 
özel istihdam bürosu aracılığıyla kira-
lama planları yapılıyor. Örgütlenen iş-
çiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen 
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cinayetler durmak bilmiyor. Sorumlu-
lara hesap sorulmuyor. Özelleştirme 
adı altında talan sürdürülüyor. Sefalet 
sürdürülmek, çocuklarımızın geleceği 
karartılmak isteniyor.

Şimdiye kadar uygulanan eko-
nomik ve sosyal politikalarla, işçiler, 
kamu emekçileri, emekliler, köylüler, 
esnaf, yani iktisaden güçsüz geniş 
halk kesimleri bedel ödemek duru-
munda bırakılıyor.  

Artık bu gidişe “dur” diyoruz. 

Biz insana yakışır koşullarda çalış-
mak ve yaşamak istiyoruz.

Biz sosyal adalet, eşitlik ve refah 
istiyoruz. Tüm çalışanlar için insan 
onuruna yaraşır yaşama koşulları ve 
sendikal haklar istiyoruz.

Özgürlükçü, adaletli, barış içinde 
bir dünya ve ülke istiyoruz.  

Alanlardan yankılanan bu sesimiz 
iyi anlaşılmalıdır. Emekçilerin hak ve 

özgürlük taleplerine kulak verilmeli-
dir. Emek karşıtı politikaların ekono-
mik refah ve toplumsal barış getirme-
yeceği bilinmelidir.

Şimdi karar verme zamanı…

7 Haziran 2015 Genel Seçimle-
rinde, içinde bulunduğumuz şartları 
dikkate alarak geleceğimizi ve nasıl 
bir ülkede yaşamak istediğimizi belir-
leyeceğiz.

1 MAYIS’TA ALANLARDAN BİR KEZ 
DAHA SESLENİYORUZ

• Toplumsal barış ve huzur demok-
ratikleşmeyle sağlanır.  Özgürlükçü 
ve çoğulcu bir demokrasi için gerekli 
adımlar ivedilikle atılmalıdır. 

• Anayasa, katılımcı demokrasinin 
tüm kurum ve kurallarının sağlıklı iş-
leyeceği bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

• Emekçilerin çıkarları savaşta değil 
barıştadır. Barışın her alanda egemen 
olması için çaba gösterilmelidir. 

• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
tüm kurumları, hukuk devleti anlayı-
şıyla hareket etmelidir. Basın, düşün-
ce ve ifade özgürlüğünün önündeki 
kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

• “İnsana yakışır iş” herkesin hak-
kıdır. İstihdamın korunması ve geliş-
tirilmesi, işsizliğin önlenmesi temel 
yaklaşım olmalıdır. 

• Kadına karşı şiddet son bulmalı, 
kadınların ekonomik ve sosyal haya-
tın her alanına katılımının yolları açıl-
malıdır.  

• Taşeronlaşma engellenmeli, asıl 
işin taşeronlara yaptırılması uygu-
lamasından ve bu uygulamanın ya-
salaştırılması girişimlerinden vazge-
çilmelidir. Taşeron çalıştırmayla ilgili 
yargı kararları uygulanmalıdır. 

• Yıllardır geçici işçi statüsünde is-
tihdam edilenler sürekli işçi kadrosu-
na alınmalıdır.

• İş cinayeti haline gelen iş kaza-
ları önlenmeli, iş sağlığı ve güvenliği 
önlemleri artırılmalı, gerekli denetim 
yapılmalıdır. 

• Haksız işten çıkarmalar önlenme-
li, iş güvencesi, işe iadeyi sağlayacak 
biçimde yeniden ve öncelikle düzen-
lenmelidir.

• Kayıt dışı ekonomi, kayıt altına 
alınmalıdır.

• Kıdem tazminatı işçiler bakımın-
dan vazgeçilmez ve tartışılmaz bir 
haktır. Buna el uzatılması, ortadan 
kaldırılması ya da daraltılması yönün-
deki talepler gündeme dahi getiril-
memelidir.

• Asgari ücret insan onuruna yakı-
şır bir biçimde ulusal düzeyde belir-
lenmelidir. 

• Kamu kesimi toplu iş sözleşmele-
ri, işçilerin beklentisi doğrultusunda 
bir an önce bağıtlanmalıdır.

• Esnek ve kuralsız çalışma biçim-
lerini yaygınlaştırma girişimlerine son 
verilmelidir.

• Ücretli çalışanlar üzerindeki ağır 
vergi yükü düşürülmeli, vergi adalet-
sizliği giderilmelidir.

• Doğal yaşam korunmalı, ekolojik 
çevre tahribatına son verilmelidir. Ge-
netiği değiştirilmiş GDO’lu ürünlerin 
tüketilmesi önlenmelidir. 

• Engellilerin toplumsal yaşama 
eşit bireyler olarak katılması sağlan-
malıdır.

• Öğrenim kurumları, demokratik 
yapının ve bilgi toplumunun gerektir-
diği nitelikte özgür bireylerin yetişti-
ği, istihdam edilebilirliği destekleyen 
yapıda olmalıdır.  Üniversitelerimiz 
bilimin üretildiği yapıya kavuşmalıdır.

• İnsan odaklı ekonomik ve sosyal 
politikalar uygulanmalıdır.

• İşçiler, Kamu Emekçileri, Esnaf, 
Emekliler, İşsizler, Yoksullar, Kadınlar, 
Gençler, Öğrenciler

Güzel Yurdumuzun Emek ve De-
mokrasi Sevdalıları

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE 
DAYANIŞMA GÜNÜ TÜM EMEKÇİLERE 
KUTLU OLSUN
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2015 Yılı Kamu Kesimi Toplu İş 
Sözleşmelerinde Anlaşma Sağlanarak, 

Çerçeve Protokolü İmzalandı
ÜRK-İŞ ile Hükümet arasında 
yürütülen müzakereler sonu-
cunda, kamu kesimi toplu iş 

sözleşmelerinde anlaşma sağlanarak, 
çerçeve protokolü imzalandı.

Kamu kesimi işyerlerinde çalışan 
yaklaşık 210 bin işçiyi kapsayan Kamu 
Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve 
Protokolü, Başbakan Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, aralarında TES-İŞ 
Genel Başkanı Mustafa Şahin’in de bu-
lunduğu TÜRK-İŞ Koordinasyon Kuru-
lu Üyeleri ile Kamu İşveren Sendikaları 
Genel Sekreterleri tarafından Başba-
kanlıkta yapılan törenle imzalandı.
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TES-İŞ Özel Sektörün 
Ardından Kamu 
İşyerleri İçin de Toplu İş 
Sözleşmesi Masasında
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin: “Bizim amacımız 
bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Üyelerimizin 
hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek bizim temel 
görevimizdir, varlık nedenimizdir”.  

ES-İŞ, özel sektör işyerlerinin 
ardından yetkili olduğu kamu 
kesimi işyerlerinde de toplu iş 
sözleşmesi masasına oturdu.  

Kamu sektöründe faaliyet gösteren 
EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, TEDAŞ, DSİ, 
Yenilebilir Enerji ve İlbank işyerlerinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
nezdinde yapılan yetki tespit  başvuru-
ları sonuçlandı ve yetki belgeleri düzen-
lendi. 

Kamu’da ilk görüşme 13 Mayıs 2015 
tarihinde TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, TE-
TAŞ işyerleri; İkinci görüşme 14 Mayıs 
tarihinde DSİ, İller Bankası, Yenilene-
bilir Enerji ve İlbank işyerleri için yapıl-
dı.  Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, TES-İŞ Şube 
Başkanları, Kurum Genel Müdürleri, 
Kurum Bürokratları ile İşveren Sendika-

sı Temsilcileri de katıldı. 

Şahin’in Konuşması 

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şa-
hin, bu toplantılarda yaptığı konuşma-
da, sendikaların talep müessesesi oldu-
ğunu belirterek, “Taleplerin en kapsamlı 
bir biçimde dile getirildiği yer toplu iş 
sözleşmesi masasıdır” dedi.  Sözleşme 
sürecinde diyalog içinde olabilmenin 
önemine değinen Şahin,  “Dileğimiz an-
laşma, uzlaşma içinde ortak noktalara 
gelinebilmesidir. Bizim amacımız bağ-
cıyı dövmek değil üzüm yemektir. Üye-
lerimizin hak ve çıkarlarını korumak ve 
geliştirmek bizim temel görevimizdir, 
varlık nedenimizdir” diye konuştu.

TES-İŞ’in her dönemde afaki talep-
lerden kaçındığının altını çizen Şahin, 
“TES-İŞ için önemli olan öncelikle işye-
rinin çarklarının dönmesidir, ama elbet-

te ki çalışanlar da dönen çarktan payını 
alacaktır. Sonuçta, işyeri olmazsa işçi, 
işçi olmazsa da işyeri olamaz.” dedi. Şa-
hin, TES-İŞ’in  bu anlayış doğrultusun-
da sorunların masa başında çözülmesi 
konusundaki duyarlılığını ve sağduyu-
sunu görüşmeler boyunca sergileyece-
ğini, ancak aynı sağduyu ve duyarlılığı 
işverenlerin de göstermesi gerektiğini 
belirtti.  Şahin, “Ortak amacımız; çalı-
şanlarımızın yaşam kalitesinin artırıl-
ması, işletmelerin üretime devam etme-
si, huzurlu, sağlıklı, güvenli bir çalışma 
ortamının yaratılmasıdır. Bu ortak amaç 
için, hep birlikte çaba sarfedeceğimize 
inanıyorum” diye konuştu. Şahin, söz-
leşme görüşmelerinde kayıpların telafi 
edileceğine olan inancını dile getirerek, 
“İnanıyorum ki,  hep birlikte üyelerimi-
zin yüzünü güldüreceğiz. Yeni dönemin 
işçimize, işverenimize, ülkemize  hayırlı 
sonuçlar getirmesini diliyorum” dedi. 
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ES-İŞ, özel sektör işyerlerinin 
ardından yetkili olduğu kamu 
kesimi işyerlerinde de toplu iş 
sözleşmesi masasına oturdu.  

Kamu sektöründe faaliyet gösteren 
EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, TEDAŞ, DSİ, 
Yenilebilir Enerji ve İlbank işyerlerinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
nezdinde yapılan yetki tespit  başvuru-
ları sonuçlandı ve yetki belgeleri düzen-
lendi. 

Kamu’da ilk görüşme 13 Mayıs 2015 
tarihinde TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, TE-
TAŞ işyerleri; İkinci görüşme 14 Mayıs 
tarihinde DSİ, İller Bankası, Yenilene-
bilir Enerji ve İlbank işyerleri için yapıl-
dı.  Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, TES-İŞ Şube 
Başkanları, Kurum Genel Müdürleri, 
Kurum Bürokratları ile İşveren Sendika-

sı Temsilcileri de katıldı. 

Şahin’in Konuşması 

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şa-
hin, bu toplantılarda yaptığı konuşma-
da, sendikaların talep müessesesi oldu-
ğunu belirterek, “Taleplerin en kapsamlı 
bir biçimde dile getirildiği yer toplu iş 
sözleşmesi masasıdır” dedi.  Sözleşme 
sürecinde diyalog içinde olabilmenin 
önemine değinen Şahin,  “Dileğimiz an-
laşma, uzlaşma içinde ortak noktalara 
gelinebilmesidir. Bizim amacımız bağ-
cıyı dövmek değil üzüm yemektir. Üye-
lerimizin hak ve çıkarlarını korumak ve 
geliştirmek bizim temel görevimizdir, 
varlık nedenimizdir” diye konuştu.

TES-İŞ’in her dönemde afaki talep-
lerden kaçındığının altını çizen Şahin, 
“TES-İŞ için önemli olan öncelikle işye-
rinin çarklarının dönmesidir, ama elbet-

te ki çalışanlar da dönen çarktan payını 
alacaktır. Sonuçta, işyeri olmazsa işçi, 
işçi olmazsa da işyeri olamaz.” dedi. Şa-
hin, TES-İŞ’in  bu anlayış doğrultusun-
da sorunların masa başında çözülmesi 
konusundaki duyarlılığını ve sağduyu-
sunu görüşmeler boyunca sergileyece-
ğini, ancak aynı sağduyu ve duyarlılığı 
işverenlerin de göstermesi gerektiğini 
belirtti.  Şahin, “Ortak amacımız; çalı-
şanlarımızın yaşam kalitesinin artırıl-
ması, işletmelerin üretime devam etme-
si, huzurlu, sağlıklı, güvenli bir çalışma 
ortamının yaratılmasıdır. Bu ortak amaç 
için, hep birlikte çaba sarfedeceğimize 
inanıyorum” diye konuştu. Şahin, söz-
leşme görüşmelerinde kayıpların telafi 
edileceğine olan inancını dile getirerek, 
“İnanıyorum ki,  hep birlikte üyelerimi-
zin yüzünü güldüreceğiz. Yeni dönemin 
işçimize, işverenimize, ülkemize  hayırlı 
sonuçlar getirmesini diliyorum” dedi. 
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Mustafa Şahin, gerek kamu kesimin-
deki sözleşmeler, gerekse özel sektör söz-
leşmelerinde masaya getirilecek talep-
lerle ilgili, bölge gezileri yaparak üyelerle 
yüz yüze görüştüklerini ve talepleri biz-
zat üyelerden dinlediklerini ifade ettiği 
konuşmasında, süreç hakkında üyelerin 
sık sık bilgilendirileceğini de kaydetti. 

Özel Sektör Görüşmeleri

Özelleştirme kapsamında, özel sek-
törde faaliyet gösteren perakende ve 
dağıtım şirketlerinden  İstanbul Ana-
dolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aye-
daş), Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., Aras 
Elektrik Dağtım A.Ş.,  Toroslar Elektrik 
Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (Sedaş), Enerjisa Başkent Elektrik 
Dağıtım A.Ş., ve Enerjisa Enerji Hizmet-
leri A.Ş. işyerlerinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı  nezdinde yetki bel-
geleri düzenlendi. 

Yine aynı şekilde özelleştirme kap-
samında, özel sektörde  faaliyet gösteren 
üretim şirketlerinden Yatağan Termik 
Enerji Üretim A.Ş., Park Termik A.Ş., 
Çates (Çatalağzı) Elektrik Üretim A.Ş., 
Kangal Termik Santral Elektrik Üretim 
A.Ş., Heaş (Hamitabat) A.Ş, Yeniköy 
– Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. iş-
yerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı  nezdinde yetki belgeleri dü-
zenlendi. 

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.,  
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Algiz 
Enerji A.Ş, Vangölü Elektrik Dağıtım 
A.Ş. ve Uluğ Enerji Dağıtım ve Pera-
kende Satış Hizmetleri A.Ş. işyerlerinde 
işletme düzeyinde toplu iş  sözleşmeleri 
ise bağıtlandı.

TES-İŞ’in yetki başvurusunda bulun-
duğu işyerleri ve sözleşme sürecinin baş-
ladığı tüm işyerleri ile ilgili olarak Şube 

Başkanlıkları ve üyeler ile bilgi paylaşımı 
ve değerlendirme toplantıları yapılarak, 
üyelerin görüşleri alınırken, Türkiye’nin 
muhtelif illerinde bulunan Sulama Bir-
likleri için yürütülen toplu iş sözleşmesi 
süreçleri, Genel Merkez ve Şube Başkan-
lıkları koordinasyonunda sürdürülüyor.  

22 Ocak 2015 tarih ve 29244 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan  “Personel 
Çalıştırılmasına  Dayalı Hizmet Alımla-
rında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynak-
lanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair 
Yönetmelik” hükümleri gereği Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarınca, Kamu İhale 
Kanunu kapsamında ihale edilen işleri 
alan alt işverenler nezdinde de  yetki tes-
pit  talepleri yapılmaya başlandı.  Yetki 
belgeleri gelen ve yetki devri yapan  alt 
işverenler nezdinde ise Kamu İşletmeleri 
İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) ile mü-
zakere süreci devam ediyor. 
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TES-İŞ Yöneticileri, 
Şube Ziyaretlerine Devam Ediyor

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin ile Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Şanlıurfa, Adana, 
Yatağan, Yeniköy, Kemerköy, Aydın, Soma ,İzmir ve İstanbul Şubelerinden sonra Balıkesir, 

Bursa, Adapazarı, Zonguldak, Van, Eskişehir, Kütahya, Samsun ve Trabzon şubelerini ziyaret 
etti. TES-İŞ Yöneticileri,  ziyaretlerini sürdürecek.

ES-İŞ Genel Başkanı Mustafa 
Şahin ile Şube Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, Şanlıurfa, Adana, 

Yatağan, Yeniköy, Kemerköy, Aydın, 

Soma, İzmir ve İstanbul Şubelerinden 
sonra Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kü-
tahya, Samsun ve Trabzon şubelerini 
ziyaret etti. TES-İŞ Yöneticileri,  ziya-

retlerini sürdürecek. 

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şa-
hin ile Yönetim Kurulu Üyeleri, 23-24-
25 Mart tarihlerinde Balıkesir ve Bur-
sa Şubelerini ziyaret etti. Bu ziyarette, 
Genel Başkan Mustafa Şahin, Genel 
Başkan Yardımcısı Ferudun Yükselir, 
Genel Sekreter Rıfat Pakkan yeraldı.    

Mustafa Şahin ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri 7-8-9 Nisan tarihlerinde Ada-
pazarı ve Zonguldak Şubelerini ziyaret 
etti. Bu ziyarette Genel Başkan Musta-
fa Şahin, Genel Sekreter Rıfat Pakkan, 
Genel Mali Sekreter Sedat Çokol ve 
Genel Eğitim Sekreteri Metin Durdu 
yer aldı. 14 Nisan’da yapılan Van Şube 
ziyaretine ise Genel Başkan Mustafa 
Şahin, Genel Mali Sekreter Sedat Çokol 
ile Genel Mevzuat Sekreteri İsmail Bin-
göl katıldı. 

Samsun ve  Trabzon Şube ziyaret-
leri ise  20-21-22 Nisan tarihlerinde 
gerçekleşti. Bu ziyaretlere, Genel Baş-
kan Mustafa Şahin, Genel Sekreter Rı-
fat Pakkan, Genel Mali Sekreter Sedat 
Çokol, Genel Mevzuat Sekreteri İsmail 
Bingöl katıldı.  

Mustafa Şahin ile beraberindeki 
yöneticiler, gittikleri yerlerde öncelik-
le TES-İŞ Şube’yi  ziyaret etti. İşyeri 
ziyaretlerinin ardından ise temsilci ve 
üyelerle toplantılar yapıldı. Şahin, bu 
toplantılarda yeni dönem hedeflerini 
anlattı. Özelleştirmelerle birlikte üye 
sayısında ciddi bir azalma olduğuna 
dikkat çeken Şahin, örgütlenme konu-
suna verilmesi gereken öneme işaret 

BALIKESİR ŞUBE

BALIKESİR ŞUBE
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etti. Şahin, TES-İŞ yöneticileri olarak 
yeni dönemde tüm şubeleri sık sık ziya-
ret edeceklerini ve temsilci-üye toplan-
tısı yapacaklarını belirtti. Aktif  bir yö-
netim biçimi uygulayacaklarına dikkat 
çeken Şahin,  Genel Merkez-Şube- Üye 
kucaklaşmasını gerçekleştireceklerini 
kaydetti. Şahin, “meseleleri yerinde tes-
pit edip,  sorunlara birlikte çözüm bula-
cağız” dedi. 

Toplantılarda işyeri sorunları, işçi-
lerin Şubelerden ve Genel Merkez’den 
beklentileri, Genel Merkez’in Şubeler-
den ve üyelerden beklentileri gibi ko-
nular konuşuldu. Toplantılarda, yeni 
dönem toplu iş sözleşmeleriyle ilgili fi-
kir alış verişinde de bulunuldu.

ÇAN TERMİK SANTRALI - ÇANAKKALEBALIKESİR ŞUBE

BURSA ŞUBE

BURSA ŞUBE
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ESKİŞEHİR ŞUBE

ESKİŞEHİR ŞUBE

KÜTAHYA ŞUBE
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KÜTAHYA ŞUBE

ADAPAZARI ŞUBE

ADAPAZARI ŞUBE
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ADAPAZARI ŞUBE

ADAPAZARI ŞUBE

ADAPAZARI ŞUBE
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ZONGULDAK ŞUBE

ZONGULDAK ŞUBE

VAN ŞUBE
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VAN ŞUBE

VAN ŞUBE

SAMSUN ŞUBE
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SAMSUN ŞUBE

TRABZON ŞUBE

TRABZON ŞUBE
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TES-İŞ Genel Başkanı 
Mustafa Şahin IndustriALL Küresel Sendika 

Federasyonu’nun İcra Kurulu Üyesi Oldu
Dünya’dan iki yüz delege, 19-20 Mayıs 2015 tarihlerinde IndustriALL Küresel Sendika 

Federasyonu’nun Stokholm’de gerçekleştirilen İcra Kurulu toplantısına katıldı.  Eski bir 
sendikacı olan İsveç Başbakanı Stefan Löfven’in katıldığı toplantıda Sendikamızı Genel Başkan 

Mustafa Şahin ile Genel Mali Sekreter Sedat Çokol temsil etti.

ünyadan iki yüz delege, 19-
20 Mayıs 2015 tarihlerinde 
IndustriALL Küresel Sendika 
Federasyonu’nun Stokholm’de 

gerçekleştirilen İcra Kurulu toplantısı-
na katıldı.  Eski bir sendikacı olan İsveç 
Başbakanı Stefan Löfven’in katıldığı top-
lantıda Sendikamızı Genel Başkan Mus-
tafa Şahin ile Genel Mali Sekreter Sedat 
Çokol temsil etti.  

Genel Başkan Mustafa Şahin katıldığı 
bu ilk İcra Kurulu toplantısında Indust-
riALL Küresel Sendika Federasyonu’nun 
İcra Kurulu üyeliğine getirildi. Şahin, 
Türkiye’ye ayrılan başka İcra Kurulu 
üyeliği olmaması nedeniyle, Türkiye’de 
faaliyet gösteren diğer IndustriALL üye-
si sendikaları da temsil edecek.      

Daha çok  sendikacı kimliği ile de-
legelere seslenen Stefan Löfven, küresel-
leşme düzeni içerisinde adil bir toplu-

mun nasıl yaratılabileceği konusundaki 
tartışmalara katıldı. Löfven yeni, adil ve 
eşitlikçi bir dünya düzeninin mümkün 
olduğunu, tarafların bunun üzerinde 
görüşmelere mutlaka devam etmeleri 
gerektiğini ve sonucunda “kazan, kazan” 
durumunun ortaya çıkacağını söyledi. 
Sorunların çok olduğunu ancak sendi-
kacıların en iyi yaptıkları işin sorunları 
çözmek olduğunu vurguladı.    

Toplantıda, Tunus’ta gerçekleştirilen 
bir önceki İcra Kurulu toplantısından bu 
güne kadar geçen süre içerisinde yaşa-
nan gelişmeler görüşüldü. Meksika’daki 
sendikal hak ve toplu pazarlık sorunları 
tartışılırken, Myanmar’da askeri dikta-
törlükten demokrasiye geçiş süreci de-
ğerlendirildi. Etiyopya’da tekstil sektö-
ründe yaşanan gelişmelerin ve bir Afri-
ka ülkesinde yaşanan endüstrileşmenin, 
yoksul Afrika kıtası açısından önemi 

vurgulandı. Gürcistan’da yeni liberal po-
litikaların oluşturduğu ortamda sendika 
kurma, bir endüstri devi olan Çin’in ça-
lışma hayatına etkileri ve IndustriALL’ın 
Çin’deki sendika örgütleri ile nasıl bir 
ilişki sürdürmesi gerektiği tartışıldı. 

Toplantıda, IndustriALL’ın 2016 yı-
lına kadar izlemesi gereken stratejiler 
tartışılırken Türkiye, Amerika, Kanada, 
Bangladeş, Kamboçya gibi ülkeler de 
dahil olmak üzere küresel ölçekte yaşa-
nan örgütlenme sorunları, sendikal hak 
mücadeleleri, IndustriALL’ın düzenledi-
ği uluslararası kampanya ve faaliyetler 
görüşüldü. Küresel çerçeve anlaşmala-
rında gelinen son duruma ilişkin rapor-
lar sunuldu. Yaşam ücreti, güvencesiz 
istihdamın sona erdirilmesi ve iklim de-
ğişikliği konuları toplantının diğer gün-
dem maddelerini oluşturdu. 

Türkiye’de özellikle Teksif Sendikası-
nın Hugo Boss ve Petrol-İş Sendikasının 
Deva İş Yerlerinde karşılaştığı ihlaller 
ve IndustriALL’ın da katkısıyla bunlara 
karşı verilen mücadele hakkında bilgi 
verildi. Soma kazası sonrası yürütülen 
küresel kampanya ve Türkiye’nin  ma-
denlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında 
176 Sayılı ILO Sözleşmesini onaylaması, 
olumlu bir gelişme olarak toplantı rapo-
rundaki yerini yer aldı. 

Toplantıda son olarak; 3-7 Ekim 2016 
tarihlerinde Rio de Janerio’da yapılacak 
2. IndustriALL Kongresi hazırlıkları ile 
ilgili bilgi verildi.

Mustafa Şahin ve Sedat Çokol İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile birlikte
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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplandı
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 9 Nisan 2015 tarihinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde toplandı. 

Toplantı sonrası yayınlanan Başkanlar Kurulu Bildirisinde şunlar yeraldı:

ÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 09 
Nisan 2015 Perşembe günü 
Ankara’da, Konfederasyon 

Genel Merkezinde olağan toplantısını 
yapmış, gündemindeki konuları görüşe-
rek aşağıdaki hususların duyurulmasına 
karar vermiştir.

Geçmişte acısını ve bedelini toplum 
olarak ağır biçimde ödediğimiz terör ve 
şiddet hareketlerini kınıyoruz. Demok-
rasi ve hukuk devletini ortadan kaldır-
maya, korku ve endişeyi egemen kılarak 
toplumsal dayanışmayı bozmaya yönelik 
bu eylemlere karşı gerekli tüm tedbirler 
alınmalıdır.  

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu “1 Ma-
yıs Emek ve Dayanışma Günü”nün, 
yaşanan tecrübeler ışığında ve Konfe-
derasyonumuz öncülüğünde, toplu-
mun emek ve demokrasiden yana tüm 
kesimlerinin katkı ve katılımıyla 81 

ilde kutlanması kararını almıştır. Geç-
miş yıllarda 1 Mayıs İstanbul Taksim’de 
emek örgütleri tarafından barış içinde 
birlikte kutlanmıştır. Taksim’in emek 
örgütlerine kapatılmış olması doğru ve 
demokratik bir yaklaşım değildir. Emek 
kesiminin sorunlarının, talep ve beklen-
tilerinin kitlesel coşkuyla dile getirile-
ceği “1 Mayıs” bu yıl merkezi düzeyde 
Konfederasyonumuzca, maden işçileri-
nin art arda yaşadığı iş cinayetleri de göz 
önünde bulundurularak, madencilerin 
şehri “emeğin başkenti” Zonguldak’da 
kutlanacaktır.   

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 07 Ha-
ziran 2015 Pazar günü yapılacak Türkiye 
Genel Seçimlerinin, ülke geleceğini be-
lirlemek bakımından yaşamsal öneme 
sahip olduğu görüşündedir. Seçim süre-
cinin barış ve huzur içinde gerçekleşme-
si için, tüm tarafların siyasal söylemle-
rinde ve davranışlarında duyarlı olması, 

başta işçi sınıfı olmak üzere toplumun 
tüm kesimlerinin beklentisidir.

Siyasal Partiler, ülke ve çalışma ha-
yatıyla ilgili görüşlerini ve çözüm öne-
rilerini, seçim döneminde kamuoyu ile 
paylaşacaktır.  Halkımız, yaşadığı hayat 
gerçekliği ve engin sağduyusuyla bunla-
rı değerlendirecek ve kararını verecektir. 
Seçim sürecinin demokratik olgunluk 
içinde sonuçlanmasını temenni ediyo-
ruz.

Ülkemizde 14 milyon sigortalı işçi, 
6,5 milyon işçi emeklisi, dul ve yetimi, 
3,1 milyon işsiz, kayıtdışı istihdam edi-
len 3,4 milyon ücretli bulunmaktadır. 
Üzüntüyle belirtmek gerekir ki, ailele-
riyle birlikte toplumda önemli ağırlı-
ğı bulunan işçilerin ve sendikacıların 
TBMM’de yeterli sayıda temsil edilme 
imkanı bulamaması hayal kırıklığına yol 
açmıştır. 
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TBMM’de görüşü-
len “İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta-
sarısı” kabul edilerek yasalaşmıştır. Ça-
lışma hayatına ilişkin yapılan ve kabul 
edilen düzenlemelerin büyük bir bölü-
mü genel kurulda, Konfederasyonumu-
zun savunduğu görüş ve talepleri dik-
kate alınarak, TBMM’de grubu bulunan 
siyasal partilerin ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’nın olumlu yaklaşımı 
ve katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun 05 
Şubat 2015 günlü toplantısında alınan 
”özellikle kıdem tazminatı ve özel istih-
dam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi 
kurulması konularında dikkat çekmek 
ve kazanılmış hakların korunmasında 

ve geliştirilmesinde kararlığımızı gös-
termek amacıyla” kararına göre, 8 ilde 
yapılan kitlesel basın toplantıları, he-
deflenen sonucun alınmasında etkili 
olmuştur. Tüm teşkilatımızın katkı ve 
katılımları ile Yönetim Kurulu’nun gi-
rişimleri olumlu sonuçlanmıştır. Birlik 
ve dayanışma içinde verilen mücadele 
önümüzdeki günlere olumlu yansıyacak 
ve yol gösterici olacaktır.  

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yürür-
lük süresi 2015 yılında başlayan kamu 
kesimi toplu iş sözleşme müzakerelerin-
de gelinen aşamayı değerlendirmiş, iş-
çilerin beklentisi doğrultusunda, bir an 
önce bağıtlanması için çalışmaların de-
vam ettirilmesi görüşünde birleşmiştir.

Vergideki adaletsiz yapı toplu iş söz-
leşmelerini de çıkmaza sokmakta, vergi 
kesintileri nedeniyle işçilerin eline geçen 

ücreti aylar itibariyle giderek eksilmek-
tedir. Ücretli çalışanlar üzerindeki ağır 
vergi yükünün hafifletilmesi için gerekli 
düzenleme yapılmalıdır.

Kamu kesiminde altı aydan fazla ça-
lışan geçici işçilerin kadroya alınmasına 
karşın, 5 ay 29 günden az çalışan geçici, 
kampanya ve mevsimlik işçiler sürekli 
işçi kadrosuna alınmamıştır. Bu uygu-
lama gözden geçirilmeli, gerektiğinde 
işyerinin ihtiyaç duyduğu durumlarda 6 
aydan fazla süreler için de geçici işçi ça-
lıştırılması imkanı sağlanmalıdır. Geçici 
işçiler eliyle görülecek işler alt işverene 
verilmemelidir.     

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, mu-
vazaalı olarak taşeron işçisi adı altında 
çalıştırılan karayolu işçilerinin, kesin-
leşmiş yargı kararı ve yapılan açıklama-
lar doğrultusunda -bir an önce- kadroya 
alınmaları sürecinin başlatılmasını talep 
etmektedir. Özel güvenlik çalışanları-
nın istihdam dışında bırakılmasına yol 
açabilecek düzenlemeler yerine, sektö-
rün sıkıntılarının çözümü ve çalışan-
larının özlük haklarının güvence altına 
alındığı kapsamlı bir kanun çıkarılma-
lıdır. Ağaç-İş Sendikasının örgütlü ol-
duğu, Kastamonu’da faaliyet gösteren 
Kronospan Grup SFC Entegre Orman 
Ürünleri San. AŞ’nin 230 işçiyle sür-
dürdüğü grevin başarıya ulaşması için, 
manevi desteğin yanı sıra maddi destek 
de sendikalarımız tarafından yerine ge-
tirilmektedir. Bakırköy Belediyesi’nde 
çalışan 12 işçimizin sürdürdüğü grevi 
de destekliyoruz. Son örneklerini TEM 
Kocaeli Araç Muayene İstasyonunda 48 
işçi, İzmir SF Leather Deri Tekstil San. 
Tic. Ltd. Şti.de 14 işçi ile yaşadığımız, 
sendikal örgütlenme nedeniyle işten çı-
karmalara son verilmelidir. Aynı biçim-
de, İzmir Bayraklı Belediyesi’nde çalışan 
taşeron işçilerinin sendika üyesi olma-
ları nedeniyle işten atılmaları sendikal 
örgütlenme hakkına yapılmış saldırının 
yeni bir örneğidir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, işçile-
rimiz tarafından yurdun çeşitli bölgele-
rinde hak ve özgürlükleri için sürdürü-
len haklı ve meşru bütün mücadeleleri 
desteklemekte ve selamlamaktadır.”
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TÜRK-İŞ 
Mayıs Ayı Açlık ve 
Yoksulluk Sınırını 
Açıkladı
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aşta çalışanlar olmak üzere dar 
ve sabit gelirli kesimlerin için-
de bulundukları geçim şartları, 

seçim öncesi ülke gündeminde ağırlık-

lı olarak yer aldı. Asgari ücretin artırıl-
ması, emekli aylıklarında yeni düzen-
leme ve ek ödeme, ücretli çalışanların 
durumlarının iyileştirilmesi gibi birçok 

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

Mayıs 
2014

Aralık 
2014

Nisan 
2015

Mayıs 
2015

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 324,02 342,59 370,34 373,14

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 264,68 281,22 307,09 310,07

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 341,96 365,81 395,47 402,68

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 226,88 242,73 260,62 263,34

Açlık Sınırı 1.157,55 1.232,35 1.333,52 1.349,22

Yoksulluk Sınırı 3.770,52 4.014,17 4.343,70 4.394,87

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

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim 

Mayıs 
2012

Mayıs 
2013

Mayıs 
2014

Mayıs 
2015

Bir önceki aya göre değişim oranı (%) -1,52 -1,69 -0,82 1,18

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) -1,60 1,04 7,02 9,48

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 4,97 7,56 16,30 16,56

12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 7,72 5,39 11,45 14,70

konudaki vaatler kamuoyuna yansıdı.

TÜRK-İŞ’in yirmi sekiz yıldan bu 
yana, her ay düzenli olarak yaptığı 
“açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması, 
ülkedeki ekonomik ve sosyal durumu 
ortaya koyan, çalışanların geçim koşul-
larını yansıtan önemli bir göstergedir.

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan 
açlık ve yoksulluk tutarları, ortalama 
dört kişilik bir ailenin yaşadığı ha-
neye, temel ve zorunlu ihtiyaçlarının 
karşılanması için, aylık olarak girmesi 
gereken toplam gelirdir. Ele geçmesi 
gereken ücret düzeyi değildir. Ancak 
ülkemiz şartlarında, ücretli çalışanla-
rın hanesinde çalışan sayısı genellikle 
bir kişidir. Haneye giren başka bir gelir 
kaynağı da oldukça sınırlı kalmaktadır. 
Bu durum “çalışanların yoksunluğu” 
tartışmasını da beraberinde getirmek-
tedir. Elde edilen gelirin yetersizliği, 
devletin sosyal devlet uygulamalarıyla, 
vatandaşlık hakkı kapsamında, dar ve 
sabit gelirli kesimlerin desteklenmesini 
zorunlu kılmaktadır.

Uygulanan ekonomik ve sosyal 
politikalarda temel öncelik, yaşanan 
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fiyat artışlarının geriletilmesinin öte-
sinde, insan onuruna yaraşır bir gelirin 
güvenceye kavuşturulması olmalıdır. 
Sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı kal-
kınma, üretken istihdam ve yetecek 
ücretin bir arada olduğu bütüncül bir 
politika çerçevesinde izlenecek gelirler 
politikası dengeli ve adil gelir dağılımı-
nı sağlayacaktır.

TÜRK-İŞ araştırmasına göre 2015 
Mayıs ayı itibariyle;

• Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 

yapması gereken gıda harcaması tutarı 
(açlık sınırı) 1.349,22 TL,

• Gıda harcaması ile birlikte giyim, 
konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için 
yapılması zorunlu diğer harcamala-
rın toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 
4.394,87 TL olarak hesaplandı.

Gıda fiyatlarında görülen artış ça-
lışanların geçim koşullarına olumsuz 
yansıdı. Özellikle dar ve sabit gelirli ke-
simlerin aile bütçelerinde ağırlıklı ola-
rak yer alan “mutfak harcaması”ndaki 

artış oranı tüketici fiyatlarındaki artı-
şın üzerinde bir seyir izliyor.

Aşağıdaki grafikte, TÜRK-İŞ ve 
TÜİK gıda endeksindeki değişim ile 
TÜİK tüketici fiyatları endeksindeki 
değişim oniki aylık artış olarak gö-
rülmektedir. Gıda endeksi ile tüketici 
fiyatları arasındaki fark giderek açıl-
maktadır.

İstatistiksel olarak ortaya konulan 
bu durum, yaşamda çalışanların daha 
da yoksullaşması anlamına gelmek-
tedir. Hedeflenen enflasyon (tüketici 

      Grafik 1: TÜRK-İŞ ve TÜİK Gıda, TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi
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fiyatları endeksi) te-
mel alınarak belirlenen 

ücret-maaş-aylıklar, ger-
çekleşen enflasyon ve özellikle halkın 
tüketiminde ağırlıklı yer kaplayan gıda 
fiyatlarındaki artış geçim koşullarını 
giderek ağırlaştırmaktadır.

TÜRK-İŞ hesaplamasına göre, sağ-
lıklı ve dengeli beslenebilmek için dört 
kişilik bir ailenin yapması gereken ay-
lık gıda harcaması tutarı, 2015 yılının 
ilk beş ayı sonunda 117 TL artış göster-
di. Ailenin yaşam maliyetindeki artış 
ise yılbaşına göre dört ayın sonunda 
381 TL’dir.

Bekar olan bir çalışanın yaşama ma-
liyeti ise bu ay 1.644 TL olarak hesap-
landı. Oysa asgari ücret halen 949,08 
TL’dir. Yaşama ücreti olarak tanımla-
nan asgari ücretin satın alma gücü bir 
aileyi geçindirmeye yetmemektedir. 
Dört kişilik ailenin mutfak harcaması-
nı bile karşılamaktan uzaktır.

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındı-
ğında 2015 Mayıs ayı itibariyle “mut-
fak enflasyonu”ndaki değişim şöyle 
olmuştur:

• Ankara’da yaşayan dört kişilik bir 
ailenin “gıda için” yapması gereken as-
gari harcama tutarı bir önceki aya göre 
yüzde 1,18 oranında artış gösterdi.

• Yılın ilk beş ayında artış oranı 
yüzde 9,48 oldu.

• Gıda enflasyonunda oniki ay iti-
bariyle artış oranı yüzde 16,56’dır.

• Yıllık ortalama artış oranı ise yüz-
de 14,70 olarak hesaplandı.

Gıda harcaması çalışmasına temel 
alınan beslenme kalıbında yer alan 
ürünlerin fiyatlarında Mayıs 2015 iti-
bariyle gözlenen değişim şöyledir:

• Süt, yoğurt, peynir grubunda; bazı 
marketlerde yürütülen kampanyalar 
nedeniyle süt litre fiyatı değişiklik gös-
termesine karşın ortalamada aynı kal-
dı. Yoğurt ve peynir fiyatı da geçen aya 

göre fazla değişmedi. Peynirde fiyatlar 
14-16 TL fiyat bandında yoğunlaştı.

• Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat 
ürünlerinin bulunduğu grupta; kıyma 
ve kuşbaşı etin fiyatı artış gösterdi ve 
mutfak harcamasına yük bindi. Et fi-
yatındaki yüzde 11,50’lere ulaşan ar-
tış, meyve-sebze ortalama fiyatındaki 
gerilemenin olumlu etkisini ortadan 

kaldırdı (izleyenler için bonfilenin ki-
logram fiyatının 75,90 TL seviyesine 
geldiğini not edelim). Balık mevsimi 
sona ererken, kültür balıklarının satışı 
devam ediyor. Çoğu tezgah ise kapan-
ma hazırlığına başladı. Tavuk fiyatı 
yine değişmedi. Yumurta fiyatı da aynı 
kaldı. Bakliyat (nohut, mercimek, kuru 
fasulye, barbunya vb) ürünlerinin fiya-
tı da farklı olmadı.

• Yaş sebze-meyve grubunda; ha-
vaların ısınması ve mevsim ürünleri-
nin çoğalmasıyla bu grupta ortalama 
fiyatlar biraz geriledi ve bu gelişme 
mutfak harcamasına olumlu yansıdı. 
Geçtiğimiz ay 4,15 TL olarak hesapla-
nan yaş sebze-meyve ortalama kilog-
ram fiyatı bu ay 3,52 TL’ye geriledi. Bu 
ay sebze fiyatlarında gerileme, meyve 
fiyatlarında ise artış görüldü. Ortala-

ma kilogram fiyatı olarak bu ay sebze 
3,06 TL ve meyve 4,39 TL oldu. Oysa 
geçen ay bu tutarlar sırasıyla 4,26 TL ve 
3,86 TL olarak hesaplandı. Hesaplama 
yapılırken -her zaman olduğu gibi- pa-
zardaki mevsim ürünleri esas alındı ve 
ürünlerin tek tek ağırlığı yerine genel 
meyve-sebze tüketimi miktarından ha-
reket edildi.

• Ekmek, pirinç, un, makarna, ir-
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göre fazla değişmedi. Peynirde fiyatlar 
14-16 TL fiyat bandında yoğunlaştı.

• Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat 
ürünlerinin bulunduğu grupta; kıyma 
ve kuşbaşı etin fiyatı artış gösterdi ve 
mutfak harcamasına yük bindi. Et fi-
yatındaki yüzde 11,50’lere ulaşan ar-
tış, meyve-sebze ortalama fiyatındaki 
gerilemenin olumlu etkisini ortadan 

kaldırdı (izleyenler için bonfilenin ki-
logram fiyatının 75,90 TL seviyesine 
geldiğini not edelim). Balık mevsimi 
sona ererken, kültür balıklarının satışı 
devam ediyor. Çoğu tezgah ise kapan-
ma hazırlığına başladı. Tavuk fiyatı 
yine değişmedi. Yumurta fiyatı da aynı 
kaldı. Bakliyat (nohut, mercimek, kuru 
fasulye, barbunya vb) ürünlerinin fiya-
tı da farklı olmadı.

• Yaş sebze-meyve grubunda; ha-
vaların ısınması ve mevsim ürünleri-
nin çoğalmasıyla bu grupta ortalama 
fiyatlar biraz geriledi ve bu gelişme 
mutfak harcamasına olumlu yansıdı. 
Geçtiğimiz ay 4,15 TL olarak hesapla-
nan yaş sebze-meyve ortalama kilog-
ram fiyatı bu ay 3,52 TL’ye geriledi. Bu 
ay sebze fiyatlarında gerileme, meyve 
fiyatlarında ise artış görüldü. Ortala-

ma kilogram fiyatı olarak bu ay sebze 
3,06 TL ve meyve 4,39 TL oldu. Oysa 
geçen ay bu tutarlar sırasıyla 4,26 TL ve 
3,86 TL olarak hesaplandı. Hesaplama 
yapılırken -her zaman olduğu gibi- pa-
zardaki mevsim ürünleri esas alındı ve 
ürünlerin tek tek ağırlığı yerine genel 
meyve-sebze tüketimi miktarından ha-
reket edildi.

• Ekmek, pirinç, un, makarna, ir-

mik gibi ürünlerin 
bulunduğu grupta; un 
fiyatlarında artış görülür-
ken, diğerlerinde önemli bir fiyat deği-
şikliğine rastlanmadı.

• Son grup içinde yer alan gıda 
maddelerinden; tereyağı ve margarin 
ile zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı yine 
aynı kaldı. Zeytin fiyatı da değişmedi. 
Reçel, pekmez, bal, şeker ve tuz fiyatı 
genelde aynı kaldı (sadece reçelde ka-
vanozda gramaj ayarlaması nedeniyle 
fiyat farkı oldu). Kamuoyunda “çerez” 
olarak tanımlanan yağlı tohum (ceviz, 
fındık, fıstık, ayçekirdeği vb) ürünle-
rinden fındık ve antepfıstığı fiyatı arttı. 
Baharat (kimyon, nane, karabiber, vb) 
ürünlerinin fiyatı aynı kaldı. Çay ve ıh-
lamur fiyatı da değişmedi. Salça fiyatı 
ise artış gösterdi.

Konfederasyonumuzca hesaplanan 
tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye 
girmesi gereken toplam gelir miktarı-
dır. Çoğu zaman haneye girmesi gere-
ken gelir ile ele geçen gelir arasındaki 
fark arttıkça geçim koşullarının yükü 
de artmaktadır.

TÜRK-İŞ’in bu araştırması alanın-
da ilktir. Daha sonra bu alanda yapılan 
benzeri çalışmalara da örnek olmuştur/
olmaktadır. “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” 
çalışmasında hesaplamaya temel alı-
nan gıda maddelerinin fiyatları, Kon-
federasyonumuzca piyasadan, market 
ve semt pazarları sürekli ve düzenli do-
laşılarak doğrudan tespit edilmektedir. 
TÜİK tarafından derlenen fiyat verileri 
kullanılmamakta ve fakat, gelişmeleri 
değerlendirmek ve kıyaslama yapmak 
için sonradan izlenmektedir. Çalışma 
bu niteliğiyle bağımsızdır.

Konfederasyonumuz her ayın son 
haftasında ve TÜİK açıklamasından 
yaklaşık bir hafta önce hesaplama so-
nuçlarını kamuoyuna açıklamaktadır 
ve bu yönüyle, tüketici fiyatlarındaki 
artış eğilimini yansıtan “öncü gösterge” 
niteliğini de taşımaktadır.
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Çankırı’da Yaran Gecesi 
Enerjisa Çankırı İşletme Müdürlüğü çalışanları 11 Mayıs 2015 tarihinde Yaran Gecesi 

düzenlendi.

nerjisa Çankırı İşletme Müdür-
lüğü çalışanları 11 Mayıs 2015 
tarihinde Yaran Gecesi düzen-

lendi.

Çankırı  Valisi Vahdettin Özcan, 
Kaymakamlar, TES-İŞ Genel Başkanı 

Mustafa Şahin, TES-İŞ Yöneticilerin-
den Genel Başkan Yardımcısı Ferudun 
Yükselir, Genel Başkan Yardımcısı Ersin 
Akma, Genel Mali Sekreter Sedat Ço-
kol, Genel Eğitim Sekreteri Metin Dur-
du ile Enerjisa İl Müdürlerinin de katıl-

dığı yaran gecesinde yöresel etkinlikler 
gerçekleştirildi. 

Geleneksel bir sofrada “Yaran 
Yemeği”nin ikram edildiği gecede, oku-
nan manilerin yanı sıra misafirlerin de 
katılımıyla çeşitli oyunlar oynandı.
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Adana Şube’de Futbol Turnuvaları
TES-İŞ Adana Şube faaliyet alanı kapsamındaki DSİ 6. Bölge Müdürlüğü  ile EÜAŞ,TEİAŞ Bölge Müdürlüğünde futbol turnuvası düzenlendi. 

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’ndeki  turnuva, 20 Mayıs tarihinde başladı. Turnuvaya toplam 10 takım katıldı. Turnuvada, DSİ 6. Bölge Müdür Muavini 
Ömer Kavaf ve Makine İkmal Şube Müdürü Necati Karacan ile TES-İŞ Sendikası Şube Yöneticileri de yer aldı. 

EÜAŞ ve TEİAŞ Bölge Müdürlüğü turnuvası ise 17 Nisan tarihinde başladı. Turnuvaya toplam 11 takım katıldı. Turnuvada  EÜAŞ  Adana Bölge 
Müdürü Nevzat Erdem, TEİAŞ 18. Bölge Müdürü Yılmaz Eyerci, TES-İŞ Adana Şube Başkanı Mustafa Öğüt ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.  

Futbol turnuvaları henüz devam ediyor. 

ADANA ŞUBE

Afşin Şube’de Bahar Turnuvası
TES-İŞ Afşin Şube’nin düzenlemiş olduğu bahar futbol turnuvasına, Afşin Şube’nin faaliyet alanı içinde bulunan EÜAŞ Afşin-Elbistan A ve B Termik 

Santrali İşletme Müdürlüğü; Ünal Bilgi İletişim A.Ş; Türem-Güvenay  LTD.ŞTİ. ve Afşin Elbistan İşletme Bakım Müdürlüğü’nde çalışan TES-İŞ üyelerinin 
kurmuş olduğu 30 takım katıldı. 

Turnuva açılış maçına ve kupa merasimi törenine Afşin kaymakamı Fatih Aksoy, Afşin İlçe Emniyet Müdürü Recep Emol, Afşin İlçe Jandarma Ko-
mutanı Mehmet Demir, EÜAŞ Afşin Elbistan A ve B Termik Santrali İşletme Müdürleri ve Afşin Ticaret Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can da katıldı. Turnuva 
birincisi B Termik Santrali Güvenlik Servisi olurken, turnuva ikinciliğini Berksan A.Ş; üçüncülüğünü ise B Termik A vardiyası kazandı. Turnuva’nın gol 
kralı Özkan Gök oldu.

AFŞİN ŞUBE



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

Bayram GÜMÜŞ
Adana Şube

(03.04.2015)

M. Hakan SEKİTMEZ
Adana Şube

(10.03.2015)

Alaattin GÜNGÖR
Adana Şube

(13.01.2015)

Öztürk AKSOY
İstanbul 1 No’lu Şube

(18.02.2015)

Ali DOĞAN
İstanbul 1 No’lu Şube

(25.04.2015)

Mehmet GÜVENÇLİ
Yatağan Şube
(10.01.2015)

Arslan ŞAHİN
Sivas Şube

(08.04.2015)

M. Mehmet TAYLAN
Van Şube

(21.01.2015)

İbrahim BALUTLU 
Samsun Şube
(23.04.2015)

Savaş KILIÇ
İstanbul 1 No’lu Şube

(08.01.2015)

Ahmet Bayraktar
İstanbul 1 No’lu Şube

(22.02.2015)

Sinan AKSOY
İstanbul 1 No’lu Şube

(18.01.2015)
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DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Futbol Turnuvası
DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Futbol turnuvası 13 Nisan’da başlayıp 5 Mayısta sona erdi. İki şube arasında oynanan futbol turnuvası toplamda 7 

takımdan oluştu. Turnuvanın birincisi Afşin DSİ 204 Şube Müdürlüğü oldu.

Futbol turnuvası töreni, DSİ 20. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın ve Müdür yardımcıları ile TES-İŞ Sendikası Şube Başkanı Ömer Lütfi Ergin’in katılım-
larıyla gerçekleşti.

KAHRAMANMARAŞ ŞUBE



TES-İŞ Basın Açıklamaları
TES-İŞ Genel Başkanı 
Mustafa ŞAHİN’den 
Şehit Pilotlar İçin 

Açıklama
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin 

askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 
iki pilotumuzun şehit olması ile ilgili 
bir açıklama yaptı. Şahin açıklamasında 
şöyle dedi: 

“Eskişehir 1’inci Ana Jet Üssü’nden 
havalanan F-4E 2020 askeri eğitim uça-
ğının, Konya atış sahası yakınında düş-
mesi ve iki pilotumuzun şehit olması 
teşkilatımızda büyük bir üzüntüye ne-
den olmuştur. 

Kahraman pilotlarımıza Allah’tan 

TES-İŞ Genel Başkanı 
Mustafa ŞAHİN: “Acımız 

Büyük”
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şa-

hin Malatya’da düşen keşif uçağı ile ilgili 
bir açıklama yaptı. Şahin açıklamasında 
şunları söyledi:

“Malatya 7. Hava Jet Komutanlığı’ndan 
eğitim amaçlı havalanan keşif uçağının 
düşmesi ve dört kahraman pilotumuzun 
şehit olması teşkilatımızda büyük bir 
üzüntüye neden olmuştur. Acımız bü-
yüktür.

Pilotlarımıza Allah’tan rahmet, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine, ailelelerine ve mil-
letimize başsağlığı diliyoruz.”

TES-İŞ Genel Başkanı 
Mustafa ŞAHİN: 

“Başımız Sağolsun”
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şa-

hin, Yaşar Kemal’in vefatı nedeniyle bir 
açıklama yaptı. Şahin açıklamasında 
şunlara yer verdi:

“Edebiyatımızın dev ismi Yaşar 
Kemal’in vefatı teşkilatımızda büyük bir 
üzüntüye neden olmuştur. Yaşar Kemal, 
yaşadıklarıyla, yaşattıklarıyla ve edebi-
yatçı kimliği ile toplumsal hafızamızda 
eşsiz bir yere sahiptir ve eserleriyle ya-
şayacaktır.

Merhum’a Allah’tan rahmet, seven-
lerine ve milletimize başsağlığı ve sabır 
dileriz.”



rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı 
ve sabır dileriz.” 

TES-İŞ’ten “8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü” Mesajı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü, ülkemizde kadına yönelik ayrım-
cılığın, tacizin, şiddetin daha çok tartı-
şıldığı ve kadın mağduriyetine ilişkin 
duyarlılığın toplumsal tepkilere dönü-
şebildiği bir dönemde kutlanmaktadır. 

Temennimiz, bu duyarlılığın artırı-
larak geliştirilmesinin tüm kurum, ku-
ruluş ve bireyler tarafından görev kabul 
edilmesidir. 

Kadınlar için yürütülen mücadele-
nin temelinde, tıpkı yüz yıl önce olduğu 
gibi bugün de, kadının bulunduğu her 
alanda kendisini bir şekilde gösteren ve 
cinsiyet ayrımcılığını temel alan yakla-
şımlar bulunmaktadır. 

Ülkemizde, çalışan erkek ve kadının 
ortak sorunları vardır, ama kadınlar bu 
sorunları daha fazla yaşamakta, kadın 
iş gücü, “ucuz emeğin”, “kayıt dışının”, 
“merdiven altı ekonominin”, “güvence-
siz ve esnek çalışma biçimlerinin” en 
önemli unsurunu oluşturmaktadır.

Kadın ve kadına dair sorunların çö-
zümünde yasal düzenlemelerin ve yap-
tırımların önemi elbette çok büyüktür. 
Ama sorunların bu denli yaygın yaşan-
masındaki en önemli etkenlerden biri 
kadını birey olarak görmek istemeyen 
zihniyetin varlığıdır. Bu zihniyet değiş-
mediği sürece sorunların sürgit yaşan-
ması kaçınılmazdır. 

Şu bir gerçektir ki kadınlarına acı 
çektiren bir dünyada, erkeklerin ve ço-
cukların mutluluğundan da bahsedi-
lebilmesi mümkün değildir. Ülkelerin 
yüzü, ancak ve ancak, kadınların yüzü 
güldüğü zaman güler. 

Dünyada adalet ve barış, ancak ve 
ancak kadına yapılan negatif ayrımcılı-
ğın son bulmasıyla sağlanabilecektir. 

Kadın’a dair tüm sorunların aşıldı-

ğı bir Türkiye ve dünya özlemiyle başta 
kadın üyelerimiz olmak üzere tüm ka-
dınların Dünya Kadınlar Günü’nü kut-
luyor, kadınlarımıza şükranlarımı, sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum.

TES-İŞ’ten Çanakkale 
Zaferi Mesajı

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şa-
hin Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü 
nedeniyle bir açıklama yaptı. Şahin 
açıklamasında şunları söyledi: 

“Kasım 1914 ve 18 Mart 1915 ta-
rihleri arasında Çanakkale Boğazı’nda 
cereyan eden bir dizi deniz savaşı, Türk 
tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran 
birer zafer destanıdır. 

Çanakkale Zaferini, büyük Türk 
Ulusuna, Atatürk gibi dahi bir li-
der hediye etmiştir. Türk bağımsız-
lık savaşı Çanakkale’nin sularında, 
Conkbayırı’nda ve Anafartalar’da veri-
len mücadele üzerine şekillenmiş; bu 
zaferler Türk Kurtuluş Savaşının mayası 
olmuştur. Dünya tarihine mal olmuş bu 
büyük zaferle, Türk Milleti vatan top-
raklarına nasıl sahip çıktığını en anlam-
lı bir şekilde göstermiştir. 

Şehitleri Anma Günü olarak da kut-
lanan bu anlamlı günde, bu zaferi bize 
armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü 
saygıyla anıyor, Çanakkale savaşların-
da canlarını bağımsızlık ve vatan için 
feda eden kahramanlarımızı rahmetle, 
şükranla yad ediyoruz. Türk Ulusu, bu 
dirilişi gerçekleştirenleri asla unutma-
yacaktır.”

Şahin’den Saldırıyı 
Kınama ve Başsağlığı

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şa-
hin, Savcı Mehmet Selim Kiraz’a yapılan 
saldırı ile ilgili bir açıklama yaptı. Şahin 
açıklamasında şunları söyledi: 

“Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin 
alınması suretiyle gerçekleştirilen terör 
saldırısı teşkilatımızda büyük bir üzün-
tüye neden olmuştur. 

Savcımız nezdinde demokrasimize 

ve adalete karşı yapılmak istenen bu te-
rör saldırısını şiddetle kınıyor, kan dök-
menin hiç bir haklı gerekçesi olamaya-
cağına olan inancımızı tekrarlıyoruz. 

Ülkemizin bir daha böyle büyük acı-
lar yaşamamasını diliyor, Şehit Savcımı-
za Allahtan Rahmet, yakınlarına, ailesi-
ne ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”

Şahin: “Fenerbahçe’ye 
Yapılan Saldırıyı 

Kınıyoruz”
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şa-

hin, Fenerbahçe kafilesini taşıyan oto-
büse yönelik saldırıyla ilgili bir açıkla-
ma yaptı. Şahin açıklamasında şunları 
söyledi: 

“Çaykur Rizespor maçı sonrası Fe-
nerbahçe kafilesini taşıyan otobüse ya-
pılan silahlı saldırı, teşkilatımızda bü-
yük bir üzüntüye neden olmuştur. 

Futbol tüm renkleriyle barış ve kar-
deşliktir. Sporun özündeki birleştirici 
rekabet duygusunu, “birleştiren” değil, 
“ayrıştıran” olarak algılayan ve kaybet-
meyi sporun ruhuna aykırı bir biçimde 
saldırganlıkla özdeşleştiren bu ve ben-
zeri anlayışların tümünü kınıyor Fener-
bahçe camiasına ve tüm sporseverlere 
geçmiş olsun diyoruz. 

Saldırıda yaralanan otobüs şoförüne 
acil şifalar diliyor, bu saldırıyı yapanla-
rın biran önce emniyet güçlerimiz tara-
fından bulunup, adalete teslim edilme-
sini bekliyoruz.”

Şahin’den Papa’ya 
Tepki: “ ‘Soykırım’ 

Kelimesi Kabul 
Edilemez”

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şa-
hin, Papa Franciscus’un 1915 olayla-
rında ölenleri anmak için düzenlediği 
ayinde ‘soykırım’ kelimesini kullanma-
sını, “kabul edilemez” sözleriyle yorum-
ladı.

 Şahin yaptığı açıklamada, din 



adamlarının tarihi dine alet etmemeleri 
gerektiğine vurgu yaptı. Ermeni olayla-
rının kendi tarihsel çerçevesi içinde de-
ğerlendirilmesinin önemine işaret eden 
Şahin, “ Bir din adamının hoşgörü, kar-
deşlik barış mesajı vermesi gerekirken, 
bir iftiraya alet olarak ayrımcılığı, kin 
ve nefreti körüklemesi üzücüdür” diye 
konuştu.

Genel Başkan Şahin: 
“Çocuklarımız Aydınlık 

Yarınlarımızdır”
TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şa-

hin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı nedeniyle bir açıklama 
yaptı. Şahin açıklamasında şunlara yer 
verdi:

“23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, yoklukların ve güçlük-
lerin yaşandığı bir dönemde açılmış, 
bu başlangıçla Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin temelleri atılmıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günü 
bayram ilan etmesi ve daha sonra ço-
cuklara armağan etmesi, çocuklara 
verdiği değerin ve duyduğu güvenin en 
büyük göstergesidir. 

Çocuklarımızın, uygarlığın tüm 
ürünlerinden yararlanarak en iyi bi-
çimde yetişmesi amacıyla gösterilen ça-
balar, aydınlık yarınların kurulmasıyla 
eşdeğerdir.

Türkiye, bu bilinç ve inançla, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kardeşlik, sevgi, barış için-
de bir dünya özlemi içinde kutlamakta, 
bu özlemi ve dileği tüm dünya ve dünya 
çocuklarıyla paylaşmaktadır. 

Başta çocuklarımız olmak üzere tüm 
halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, esenlik-
ler diliyoruz.”

Şahin: “Anneler Günü 
Kutlu Olsun”

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şa-
hin, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj 

yayınladı. Şahin mesajında şunlara yer 
verdi:

Anneler, şefkatin, fedakarlığın, ko-
şulsuz sevginin yeryüzündeki temsilci-
si, aile hayatının birleştirici unsurudur. 

Annelerimizin varlığı bizler için 
yaşam enerjisi; yokluğu içimizde ömür 
boyu sürecek bir sızı, bir özlemdir. 

Annelerimiz için söylenecek her söz 
kifayetsiz ve onları anmak için bir ömür 
yetersiz kalır. 

Varlığımızın kaynağı, hayatımızın 
dayanağı annelerimizin ve anne olan 
üyelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, 
onları bir kez daha sevgi ve saygımızla 
selamlıyoruz. Vefat eden annelerimi-
zi rahmetle anıyor, evladını kaybetmiş 
tüm annelerimize sabır diliyoruz.

Şahin: Maden 
Şehitlerini Rahmetle 

Anıyoruz
Türkiye 13 Mayıs 2014 tarihinde 

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan fa-
cia ile sarsılmış, Soma A.Ş’ye ait kömür 
madeninde bir dizi ihmal sonucu 301 
madencimiz hayatını kaybetmiştir. 

Bu facianın ardından madenlere 
ilişkin devlet denetiminin yanı sıra, 
madencilerin çalışma koşulları, özel-
leştirme ve taşeronlaşmanın verdiği 
zarar, bu iş kolunda alınması gereken 
önlemlerin de içinde olduğu bir dizi 
konu gündemi belirlemiş ve yasal an-
lamda da bazı mesafeler katedilmiştir. 
Facianın ardından başlatılan yargılama 
sürecinden ise henüz bir sonuç alınma-
mıştır.

Gelinen noktada, Soma’da kapa-
nan ocaklar nedeniyle işsiz kalan ma-
den işçileri ile şehit maden işçilerinin 
ödenmeyen kıdem tazminatı ve diğer 
alacaklarının ödenmesi, işsiz kalan ma-
dencilerimizin özel ya da kamu işyer-
lerinde bir an önce işbaşı yapabilmesi, 
Soma’da yaşamın devam edebilmesi 
için bir zarurettir. 

Böylesi faciaların bir daha yaşanma-

ması için gerekli önlemlerin alınması 
dileğiyle faciada hayatını kaybedenlere 
bir kez daha Allah’tan rahmet, aileleri-
ne, Soma halkına ve milletimize bir kez 
daha başsağlığı diliyoruz.

TES-İŞ’ten 19 Mayıs 
Mesajı

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şa-
hin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı nedeniyle bir açıkla-
ma yaptı. Şahin mesajında şunlara yer 
verdi: 

“19 Mayıs, ülkesinin yabancı devlet-
ler tarafından işgaline başkaldıran mil-
letimizin Mustafa Kemal Atatürk ön-
cülüğünde girdiği o şanlı mücadelenin 
ilk adımıdır. Canını dişine takan mil-
letimiz, düşmanı vatan topraklarından 
atabilmek için, tüm dünyaya parmak 
ısırtan bir mücadele vermiş, yokluklar 
ve zorluklar içinde verilen bu mücadele 
ile zaferin destanı yazılmıştır. 

19 Mayıs, Cumhuriyetimizin ilan 
edilmesine giden o zorlu yolun başlan-
gıcıdır. 

Geleceğimizin anahtarı, 19 Mayıs 
1919’da başlatılan bu mücadelenin ru-
hunda saklıdır. Geleceğimizin mimarı 
ise gençlerimiz olacaktır. Bu nedenledir 
ki, mücadelenin askeri ve siyasi önderi 
Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin 
kanıyla, canıyla kurulan Cumhuriyeti 
gençliğe emanet etmiştir. 

Bu kutsal emaneti korumak ve ya-
şatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde 
aktarmak, gençlerimizin en başta gelen 
görev ve sorumluluğudur. 

Bu ruhu taşıyan gençlerimizin de-
mokrasiye, özgürlüklere bağlı, hukuka 
ve insan haklarına saygılı, kendine gü-
venen ve çözüm üreten bireyler olması 
hepimizin ortak arzusudur. 

Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı’nın tüm 
kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazile-
rimizi saygı ve gönül borcuyla anıyor, 
milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyo-
ruz.”
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Şubat döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 401 bin kişi artarak 3 milyon 226 bin kişi oldu.

ÜİK’in açıklamasına göre, 
Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 

2015 yılı Şubat döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 401 bin kişi arta-
rak 3 milyon 226 bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı ise 1 puanlık artış ile %11,2 sevi-
yesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; ta-
rım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artış 
ile %13,2 olarak tahmin edildi. 15-24 
yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 
puanlık artış ile %20 olurken,15-64 yaş 
grubunda bu oran 1,1 puanlık artış ile 
%11,4 olarak gerçekleşti. 

İstihdam Oranı %44,4 Oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı 
Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 577 bin kişi artarak 25 
milyon 576 bin kişi, istihdam oranı ise 
0,3 puanlık artış ile %44,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe ça-
lışan sayısı 272 bin kişi azalırken, ta-
rım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 
850 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin 
%18,7’si tarım, %20,9’u sanayi, %6,4’ü 
inşaat, %54’ü ise hizmetler sektöründe 
yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile 

karşılaştırıldığında hizmet sektörünün 
istihdam edilenler içindeki payı 2,7 
puan artarken, tarım sektörünün payı 
1,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,6, 
sanayi sektörünün payı 0,5 puan azal-
dı. 

İşgücüne Katılma Oranı %50,1 
Olarak Gerçekleşti

İşgücü 2015 yılı Şubat döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
979 bin kişi artarak 28 milyon 803 bin 
kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan 
artarak %50,1 olarak gerçekleşti. Aynı 
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dönemler için yapılan kıyaslamalara 
göre; erkeklerde işgücüne katılma ora-
nı 0,6 puanlık artışla %70,6, kadınlarda 
ise 1,3 puanlık artışla %30 olarak ger-
çekleşti.

Kayıt Dışı Çalışanların Oranı %31,7 
Olarak Gerçekleşti 

Şubat 2015 döneminde herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olma-
dan çalışanların oranı, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 2,1 puan azalarak 
%31,7 olarak gerçekleşti. 

Kamu İstihdamı %2,1 Arttı

Maliye Bakanlığı tarafından derle-
nen verilere göre, 2015 yılı I. dönemin-
de toplam kamu istihdamı 2014 yılının 
aynı dönemine göre %2,1 oranında ar-
tarak 3 milyon 419 bin kişi olarak ger-
çekleşti. 

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış 
İstihdam ve İşsiz Sayısı Azaldı 

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
istihdam sayısı bir önceki döneme göre 
58 bin kişi azalarak 26 milyon 334 bin 
kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı 

ise 0,1 puanlık azalış ile %45,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş-
sizlerin sayısında 2015 yılı Şubat döne-
minde, bir önceki döneme göre 28 bin 
kişilik azalış gerçekleşti. İşsizlik oranı 
ise değişim göstermeyerek %10,2 oldu. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
işgücüne katılma oranı bir önceki dö-
neme göre 0,3 puanlık azalış ile %50,9 
olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete 
göre istihdam edilenlerde en fazla artış 
118 bin kişi ile hizmet sektöründe ger-
çekleşti.
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Asgari Ücrette OECD 20’ncisiyiz
Türkiye, 2013 itibarıyla satın alma gücü paritesine göre, dolar bazında, yüksek net asgari ücret 
sıralamasında 26 OECD ülkesi içinde 20’nci sırada yer aldı. Türkiye OECD bünyesinde, medyan 

ücretlere göre en yüksek asgari ücret ilan eden ülke konumuna da geldi.

lıkla, asgari ücreti ücret spektrumunun 
tam ortasıyla (medyan ücret) karşılaştı-
rarak gösteriliyor. Buna göre asgari ücret, 
medyan ücretin yüzde 40’ına ya da daha 
azına karşılık geldiği Çek Cumhuriyeti, 
Meksika, ABD, Estonya ve Japonya ile 
yüzde 60’ına karşılık geldiği Slovenya, 
Fransa, Şili ve Türkiye’deki oranlar ara-
sındaki spektrumda farklı uygulanıyor. 
Kayıtlı sektörde medyan ücretin yüzde 
80’inden fazlasının uygulandığı, henüz 
OECD üyesi olmayan Kolombiya ise 
üye devletlerin tümünden daha yüksek 
asgari ücret ödüyor.”

görüşler bulunduğunu belirten OECD, 
düşük gelirli işçileri destekleme politi-
kası tercihinde dengeli bir değerlendir-
me yapmak için “Asgari ücretle çalışan 
işçilerin maliyeti, eve götürdükleri net 
ücret ve bundan yararlanan işçi sayısı” 
gibi üç konunun değerlendirilmesi ge-
rektiğini kaydetti. Notta şöyle denildi:

“Asgari ücret seviyeleri ülkeler ara-
sında önemli ölçüde değişiyor. Bu sık-

konomik İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı (OECD) “Kriz Sonra-
sında Asgari Ücretleri Ödenir 

Kılma” başlıklı bir Politika Notu hazırla-
dı. Asgari ücretin yaygın ama tartışmalı 
bir yöntem olduğunu belirten OECD, 
asgari ücretin “kapsayıcı büyüme” çer-
çevesinde düşük kazançlı işçileri des-
tekleme amaçlı kullanıldığını bildirdi.

Bu tür desteğin asgari ücret dışında 
kamu transferleri gibi benzer politika-
larla yapılıp yapılamayacağı konusunda 
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“Türkiye’de Asgari Ücret/Medyan 
Ücret Oranı Önemli Ölçüde Azaldı”

OECD’ye göre son yıllarda birçok 
üye ülkede asgari ücret yüksek tutuldu 
ve artan kalıcı işsizliğe, durgun hatta 
azalan ücretlere ve özellikle en yoksul 
aileler arasında daha sık görülen ücret 
düşüşleri bağlamında düzenlendi.

Not’ta, “OECD ülkelerinde reel sa-
atlik ücretler 2013 öncesi dört yılda 
ortalama yüzde 0.2 arttı ve işlerini kay-
betmeyen işçilerin yarısı kriz öncesi 
dönemde reel ücret kesintisine maruz 
kaldı. Yunanistan, asgari ücreti kriz ön-
lemi çerçevesinde düşürdü ve asgari üc-
ret/medyan ücret oranı İrlanda, İspanya 
ve Türkiye’de de önemli ölçüde azaldı. 
Ancak diğer ülkelerdeki asgari ücretler 
kimi zaman yavaşladı ya da en düşük 
ücretle çalışan işçilerin reel ücret kayıp-
larını engelledi” denildi.

Asgari ücrette 2007-2013 arası en 
büyük görece artışlar, asgari ve medyan 
ücretler arasındaki farkın yüzde 10’a ge-
rilediği Slovenya ve Polonya ile OECD 
üyesi olmayan Letonya’da yapıldı.

Medyan Ücrete Göre İlan Edilen Brüt 
Asgari Ücrette Türkiye OECD Birincisi

Nota göre, bir ülkedeki medyan üc-
rete oranla kriz öncesi (2007) ve kriz 
sonrası (2013) itibarıyla en yüksek ver-
gi öncesi asgari ücret sıralamasında ilk 
sırada Türkiye yer aldı. Yani medyan 
ücrete göre en yüksek asgari ücret ve-
ren OECD ülkesi Türkiye oldu. Ancak 
bu oran Türkiye’de 2013’te 2007’ye göre 
azaldı. 2007’de daha yüksek, yani med-
yan ücretin yüzde 71’i oranında asgari 
ücret ilan eden Türkiye’de oran kriz son-
rasında yüzde 70’in altına indi.

İrlanda, Yunanistan, İspanya ve Çek 
Cumhuriyeti’nde de krizde asgari ücret 
oranı düştü.

Asgari ücretleri, medyan ücretlerine 
göre en yüksek OECD ülkeleri şöyle: 1. 
Türkiye, 2. Şili, 3. Fransa, 4. Slovenya, 
5. Yeni Zelanda, 6. İsrail, 7. Portekiz, 8. 
Avustralya, 9. Macaristan, 10. Belçika, 
11. Polonya, 12. İrlanda, 13. Almanya, 

14. Hollanda, 15. İngiltere, 16. Slovakya, 
17. Yunanistan, 18. Kore, 19. Kanada, 
20. Lüksemburg, 21. İspanya, 22. Japon-
ya, 23. Estonya, 24. ABD, 25. Meksika, 
26. Çek Cumhuriyeti.

Dolar Bazında Türkiye OECD 20’ncisi

Türkiye satın alma gücü paritesine 

göre, dolar bazında, 
2013 itibarıyla net asgari 
ücrette ise 26 ülkeli OECD 
sıralamasında 20’nci oldu. Saat başına 
net asgari ücret sıralaması şöyle (dolar/
saat): 1. Avustralya (9.5), 2. Lüksemburg 
(9.1), 3. Belçika (8.8), 4. İrlanda (8.5), 5. 
Fransa (8.2), 6. Hollanda (8.1), 7. Yeni 
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Zelanda (7.5), 8. Al-
manya (7.2), 9. Kanada 

(7.1), 10. İngiltere (7), 11. 
ABD (6.2), 12. Kore (5.9), 13. Japonya 
(5.5), 14. İspanya (5.4), 15. Slovenya 
(5.1), 16. İsrail (4.9), 17. Yunanistan 
(4.5), 18. Portekiz (4.4), 19. Polonya 
(3.6), 20. Türkiye (3.5), 21. Slovak Cum-
huriyeti (3), 22. Çek Cumhuriyeti (2.9), 
23. Macaristan (2.6), 24. Estonya (2.5), 
25. Şili (2.2), 26. Meksika (1).

İncelemeye 27’nci ülke olarak katılan 

henüz OECD üyesi olmayan Letonya’da 
asgari ücretli saatte 1.5 dolar kazanıyor.

Türkiye Asgari Ücrete Yüksek Vergide 
OECD 6’ncısı

Brüt asgari ücrette “işçinin ödediği 
vergi ve sosyal katkı payının” büyük-
lüğü açısından Türkiye OECD 6’ncısı 
oldu. OECD üyesi olmayan Letonya 
dâhil edilirse Türkiye 7’nciliğe iniyor. 
Türkiye’de asgari ücretten kesilen vergi 
ve prim oranı brütün yüzde 21’i dola-

yında. Brüt asgari ücrette işçinin vergi 
ve prim yükü, ülkelerin medyan ücret-
lerinden düşük. Asgari ücrette işçiye en 
fazla vergi ve prim yükü binen OECD 
ülkeleri şöyle sıralandı: 1. Macaristan, 
2. Polonya, 3. Almanya, 4. Slovenya, 5. 
Fransa, 6. Türkiye, 7. Hollanda, 8. Şili, 
9. Belçika, 10. Japonya, 11. Yunanistan, 
12. Lüksemburg, 13. Estonya, 14. Yeni 
Zelanda, 15. ABD, 16. Slovak Cumhuri-
yeti, 17. Kanada, 18. Çek Cumhuriyeti, 
19. Portekiz, 20. İngiltere, 21. Kore, 22. 
İsrail, 23. Avustralya, 24. İspanya, 25. İr-
landa, 26. Meksika.

Brüt asgari ücrette “işverenin ücret 
vergileri ve sosyal katkı payının” bü-
yüklüğü sıralamasında ise Türkiye, 27 
OECD ülkesi arasında 12’nci (adaylık 
başvurusu olan Letonya dâhil edilirse 
13’üncü) durumda. Birçok ülkede işve-
rene medyan ücrette uygulanan vergiler 
asgari ücret için de geçerli.

Asgari Ücretli Yoksulluğu Aşabilmek 
İçin Haftada 50 Saat Çalışmalı

Notta, asgari ücret alan bir işçinin 
yoksulluk sınırını aşmak için haftada 
kaç saat çalışması gerektiğini inceleyen 
bölüm de yer aldı. Buna göre Türkiye’de 
“asgari ücretli bir kişinin çalıştığı, iki 
çocuklu ailenin” yoksulluk sınırını aşa-
bilmesi için haftada 50 saat çalışılması 
gerekiyor. Türkiye bu sonuçla OECD 
içinde en fazla çalışması gereken işçileri 
bulunduran 15’inci ülke oldu.

OECD üyesi ülkelerde 2013’te asga-
ri ücretlilerin yoksulluk sınırını aşmak 
için haftada çalışmak zorunda olduk-
ları saat sayısına göre yapılan sıralama 
şöyle (çalışılması gereken saat sayısı): 1. 
Çek Cumhuriyeti (86), 2. Estonya (75), 
3. İspanya (73), 4. Slovak Cumhuriyeti 
(71), 5. Yunanistan (70), 6. İsrail (69), 
7. Güney Kore (68), 8. Slovenya (66), 9. 
Portekiz (64), 10. Polonya (64), 11. ABD 
(61), 12. Hollanda (60), 13. Şili (56), 14. 
Kanada (55), 15. Türkiye (50), 16. Maca-
ristan (49), 17. Belçika (49), 18. Yeni Ze-
landa (43), 19. Almanya (44), 20. Fransa 
(40), 21. İngiltere (26), 22. İrlanda (20), 
23.Avustralya (19), 24. Lüksemburg (9). 
(anka)
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 Hanelerin Yaklaşık Yarısında 
Tek Kişi Çalışıyor  

TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Araştırması 2013 yılı  sonuçlarına göre; hanelerin  %44,1’ini  tek kişinin 
çalıştığı haneler oluştururken, bu  hanelerin toplam harcamadan aldıkları pay %42,9.  

olmadığı hanelerin özellikle zorunlu 
harcamalar olarak nitelendirilen gıda ve 
konut harcamalarına daha çok pay ayır-
dığı görüldü.

Türkiye genelindeki harcamaların 
dağılımına paralel olarak; dört kişilik 
hanelerde de toplam harcama içinde-
ki payı en yüksek gruplar; “Konut, Su, 
Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar”, “Gıda 
ve Alkolsüz İçecekler” ile “Ulaştırma” 
olarak sıralanırken, “Sağlık” ile “Eğlence 
ve Kültür”, toplam harcama içinde payı 
en düşük gruplar oldu.

ferdin olduğu haneler toplam hanelerin 
%10,4’ünü temsil ederken, bu hanelerin 
toplam harcamalar içindeki payı %11,9 
oldu. 

Araştırma sonuçlarına göre, ülke-
mizde 2013 yılında ortalama hanehal-
kı büyüklüğü 3,6 olarak tahmin edildi. 
Bu çerçevede dört kişilik hanehalkı te-
melinde çalışan sayısına göre harcama 
türleri incelendiğinde; çalışan ferdin 

ÜİK’in Hanehalkı Bütçe Araş-
tırması 2013 yılı  sonuçlarına 
göre; hanelerin  %44,1’ini  tek 

kişinin çalıştığı haneler oluştururken, 
bu  hanelerin toplam harcamadan al-
dıkları pay %42,9.  

Araştırmaya göre, iki çalışan ferdin 
bulunduğu hanelerin toplam içindeki 
oranı %28,1 iken, bu hanelerin toplam 
harcamadan aldığı pay %33,1 olarak 
gerçekleşti.  Üç ve daha fazla çalışan 
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Gençlerin Gelecekten Umudu
 Azaldı

Gelecekten umutlu olan genç oranı 2013 yılında yüzde 83.9 iken 2014 yılında yüzde 78 oldu. 
Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, genç erkekler, 2014 yılında yüzde 79.7 

oranında geleceklerinden umutlu iken, genç kadınlarda bu oran yüzde 76.4 olarak gerçekleşti.

releri, üçüncü sırada önem verdikleri 
konu ise yüzde 36.6 ile diğer insanların 
eve giriş çıkış saatleri oldu.

Genç Kadınların Siyasete Olan İlgisi 
Arttı

YMA sonuçlarına göre, 2013 yılında 
genç kadınların siyasete olan ilgisi yüz-
de 12 iken bu oran 3.6 puan artarak yüz-
de 15.6’ya yükseldi. Genç erkeklerde ise 
siyasete olan ilgi 2.3 puan azalarak 2014 
yılında yüzde 20.8’e düştü. Gençlerin 
yüzde 45.2’si 2013 yılında bilim tekno-
lojiye ilgi duyarken bu oran her iki cin-
siyette de artış göstererek 2014 yılında 
yüzde 46.6’ya yükseldi.

Gençleri En Çok Aileleri Mutlu Etti

YMA sonuçlarına göre gençleri 2014 
yılında mutlu eden kişiler incelendiğin-
de, kendisini en çok ailesinin mutlu et-
tiğini ifade eden gençlerin oranı bir ön-
ceki yıla göre 1.7 puan artış göstererek 
yüzde 74.5 oldu. Bu oranın 2014 yılında 
genç erkeklerde yüzde 76.9, genç kadın-
larda ise yüzde 72.1 olduğu görüldü.

Gençleri 2014 yılında mutlu eden 
değerler incelendiğinde, bu değerlerin 
dağılımı yüzde 49 oranında sağlık, yüz-
de 21.5 oranında sevgi ve yüzde 18.3 
oranında başarı olarak gerçekleşti. Ken-
dilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu 
ettiğini ifade eden genç erkeklerin oranı 
yüzde 45.7 oldu. Sağlıklı olmayı yüzde 
23.6 ile başarı ve yüzde 14.6 ile sevgi iz-
ledi. Genç kadınlarda bu oranlar sağlık 
için yüzde 52.2, sevgi için yüzde 28.1 ve 
başarı için yüzde 13.1 oldu.(anka)

erkeklerde yüzde 60 genç kadınlarda ise 
yüzde 62.4 olarak gerçekleşti.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na 
göre, gençlere çevrelerindeki kişilerin 
hangi durumlarına önem verdikleri so-
rulduğunda, 2014 yılında gençlerin yüz-
de 50.5’i diğer insanların aile yaşam bi-
çimlerine önem verdiğini belirtti. Genç 
erkekler bu konuya yüzde 49.5 oranında 
önem verirken genç kadınlarda bu oran 
yüzde 51.5 oldu. Gençlerin 2014 yılında 
ikinci sırada önem verdikleri konu yüz-
de 50.2 ile diğer insanların arkadaş çev-

ÜİK’in yaptığı “Yaşam Mem-
nuniyeti Araştırması” (YMA) 
sonuçlarına göre gelecekten 

umutlu olan genç oranı 2013 yılında 
yüzde 83.9 iken 2014 yılında yüzde 78 
oldu. Genç erkekler, 2014 yılında yüzde 
79.7 oranında geleceklerinden umutlu 
iken, genç kadınlarda bu oran yüzde 
76.4 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 65.1’i, 2013 yılın-
da kendini mutlu hissederken, bu oran 
2014 yılında 4 puan düşerek yüzde 61.2 
oldu. Mutluluk oranı 2014 yılında genç 
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Ev Hanımlarının Önemli Bir 
Bölümü Lise ve Daha Düşük Eğitimli

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının 2013 yılı sonuçlarına göre; genel faaliyet durumunu “ev 
hanımı” olarak değerlendiren en az bir ferdin bulunduğu hanelerin toplam haneler içerisindeki 

payı %59,8 oldu. 

muyor. Bu hanelerin sadece %4,4’ünde 
dört veya daha fazla çocuk mevcut.

Ev Hanımlarının Genel Olarak 
Sağlık Durumu İyi

Araştırma sonuçlarına göre; 
Türkiye’de ev hanımı olan fertlerin 
%7,1’i sağlık durumunu “çok iyi” ola-
rak değerlendirirken, %54,3’ü iyi ola-
rak değerlendirdi.

Ev hanımlarının %26’sı sağlık du-
rumunu “ne iyi ne kötü” olarak değer-
lendirirken, %11,6’sı sağlık durumunu 
kötü, %0,9’u ise çok kötü olduğunu be-
yan etti.

larının %14’ü 15-24 yaş grubunda 
yer alırken,  %24,6’sı 25-34, %21,8’i 
35-44 yaş grubunda. Ev hanımlarının 
%39,6’sı ise 45 yaş ve üzerinde.

Ev Hanımlarının Olduğu Hanelerin 
Yarısına Yakını Küçük Çocuksuz

Araştırma sonuçlarına göre, ev 
hanımlarının bulunduğu hanelerin 
%44,7’sinde 14 yaş ve altında çocuk 
bulunmuyor. 14 yaş ve altında çocuk 
olmayan hanelerdeki ev hanımlarının 
yaş ortalaması 50.

Ev hanımlarının bulunduğu hane-
lerin %23,1’inde bir çocuk, %19,8’inde 
iki çocuk, %8’inde ise üç çocuk bulun-

ÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları 
Araştırmasının 2013 yılı so-
nuçlarına göre; genel faaliyet 

durumunu “ev hanımı” olarak değer-
lendiren en az bir ferdin bulunduğu 
hanelerin toplam haneler içerisindeki 
payı %59,8 oldu.   

Ev hanımlarının mezuniyet du-
rumları incelendiğinde; %29,9’unun 
bir okul bitirmediği, %54,7’sinin lise 
altı eğitimli olduğu, %6,9’unun genel 
lise, %5,2’sinin ise mesleki veya teknik 
lise mezunu olduğu görüldü. Ev ha-
nımlarının %3,3’ü yüksekokul/fakülte 
ve daha üst eğitim seviyesine sahip.

Yaş dağılımı itibarıyla, ev hanım-
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Enflasyon Artıyor
Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefini yüzde 5.5’ten yüzde 6.8’e yükseltmesine karşın daha 

ilk dört ayda enflasyon yüzde 8’e dayandı. Nisan ayında zam şampiyonu kadın ceketi oldu. 
Gıdadaki fiyat artışı 12 yılın rekorunu kırdı.

erkez Bankası’nın enflas-
yonda 2015 yıl sonu hede-
fini yüzde 6.8 olarak açık-

lamasına karşın, ilk dört ayda enflasyon 
yüzde 8’e dayandı. Ocak ayında yüzde 
7.24 olan tüketici enflasyonu, Şubat’ta 
7.55’e, Mart’ta 7.61’e çıktı. Enflasyon ni-
sanda da yükselişini sürdürerek yüzde 
7.91 oranıyla yüzde 8’e yaklaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) 
Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 
1.63, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
yüzde 4.71, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 7.91 ve on iki aylık ortala-
malara göre yüzde 8.57 artış gösterdi-
ğini açıkladı. Üretici Fiyatları Endeksi 
(ÜFE) Nisan ayında yüzde 1.43; yıllık 
ÜFE de yüzde 4.80 olarak gerçekleş-
ti. Nisan ayında ana harcama grupları 
itibariyle en yüksek artış yüzde 12.30 
ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. 
Endekste yer alan gruplardan gıda ve 

alkolsüz içeceklerde yüzde 1.63, ev eş-
yasında yüzde 1.35, lokanta ve otellerde 
yüzde 1.27 ve çeşitli mal ve hizmetlerde 
yüzde 1.24 artış gerçekleşti.

Patlıcan Fiyatı Düştü

Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürün-
lerin başında ise patlıcan geldi. Nisanda 
patlıcanın fiyatı yüzde 37.46 düştü. Bu 
ürünü, yüzde 24.40 ile kabak, yüzde 
23.37 ile sivri biber, yüzde 21.43 ile sala-
talık, yüzde 19.04 ile yeşil soğan, yüzde 
8.46 ile yumurta, yüzde 3.66 ile yurtiçi 
bir hafta veya daha fazla süreli turlar, 
yüzde 3.38 ile yatak odası takımı, yüzde 
2.73 ile fırınlı ocaklar izledi.

Ana harcama grupları itibariyle sa-
dece haberleşme grubunda yüzde 0.28 
oranında düşüş gerçekleşti.

Gıda Zamlarında 12 Yılın Rekoru

Gıda enflasyonu yüzde 1.72 ile 

2003’ten sonraki en yüksek nisan ayı ar-
tışını kaydetti. Gıda fiyatları nisan ayın-
da da enflasyon üzerinde etkili olmaya 
devam etti. Gıda enflasyonu yüzde 1.72 
ile 2003 yılından sonraki en yüksek ni-
san ayı artışını kaydetti. Yıllık gıda enf-
lasyonu da yüzde 14.4’ten yüzde 14.7’ye 
yükseldi. Yıllık gıda enflasyonunu yük-
seltici unsur işlenmemiş gıda fiyatları 
olurken; yıllık işlenmiş gıda enflasyo-
nunda Aralık 2014 itibariyle gözlenen 
düşüş trendi bu ay da devam etti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına 
göre lokanta ve oteller (yüzde 13.34), 
çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 9.90), 
konut (yüzde 8.21), eğitim (yüzde 7.88) 
artışın yüksek olduğu diğer ana harca-
ma grupları oldu.

En Yüksek Fiyat Artışı Etek-Cekette

Tüketici fiyatları bazında nisan ayın-
da en yüksek fiyat artışı, yüzde 32.91 ile 
kadın ceketinde gerçekleşti. Fiyat ar-
tışında kadın ceketini yüzde 28.51 ile 
patates, yüzde 24.03 ile portakal izledi. 
Fiyatı en çok artış gösteren diğer ürün-
ler arasında yüzde 22.32 ile etek, yüzde 
20.76 ile domates, yüzde 15.66 ile erkek 
gömleği, yüzde 15.16 ile erkek takım 
elbisesi, yüzde 13.91 ile çocuk pantolo-
nu, yüzde 12.46 ile kadın tişörtü, yüzde 
11.34 ile kahve, yüzde 11.12 ile kadın 
ayakkabısı yer aldı.

296 Maddenin Fiyatı Arttı

Nisan 2015’te endekste kapsanan 
426 maddeden; 57 maddenin ortala-
ma fiyatlarında değişim olmazken, 296 
maddenin ortalama fiyatlarında artış, 
73 maddenin ortalama fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti.



YURT’tan

TE
S-

İŞ
 D

ER
G

İS
İ, 

M
AY

IS
 2

01
5

57

Tüketici Güveni 6 Yılın En 
Düşüğüne İndi

Tüketici güven endeksi Mayıs ayında Mart 2009’dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. 
Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 azaldı. 

ürkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Mayıs ayına ilişkin 
tüketici güven endeksini açık-

ladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle 
yürütülen anket sonuçlarından hesap-
lanan tüketici güven endeksi, Mayıs’ta 
bir önceki aya göre yüzde 1.6 geriledi. 
Nisan’da 65.35 olan endeks, Mayıs’ta 
64.29’a düştü. Böylelikle güven, Mart 
2009’dan bu yana en düşük seviyesine 
geriledi.

Bloomberg’in anketine katılan eko-
nomistlerin tahminlerine  göre, tüketi-
ci güveni endeksinin 66.1 seviyesinde 
gerçekleşmesi bekleniyordu.

Nisan’da 86.16 olan hanenin maddi 
durum beklentisi endeksi ise Mayıs’ta 
86.18 oldu. Bu durum, gelecek 12 aylık 
dönemde hanenin maddi durumunda 
bir önceki aya göre önemli bir değişik-
lik beklenmemesinden kaynaklandı.

Nisan’da 86.12 olan genel ekonomik 
durum beklentisi endeksi yüzde 0.7 
azalarak, Mayıs’ta 85.50’ye geriledi. Bu 
azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel 
ekonomik durumun daha iyi olacağı 
yönünde beklentisi olan tüketicilerin 
sayısının bir önceki aya göre azaldığını 
gösterdi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir 
önceki aya göre yüzde 1.6 azalarak, 
Mayıs’ta 65.70 değerine düştü. Bu dü-
şüş, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sa-
yısında artış bekleyenlerin oranındaki 
artıştan kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüz-

de 11.6 azaldı. Nisan ayında 22.37 olan 
endeks, Mayıs’ta 19.79 değerine geri-
ledi. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 

aylık dönemde tasarruf etme ihtimal-
lerinin bir önceki aya göre azaldığını 
gösteriyor.



YURT’tan

TE
S-

İŞ
 D

ER
G

İS
İ, 

M
AY

IS
 2

01
5

58



TE
S-

İŞ
 D

ER
G

İS
İ, 

M
AY

IS
 2

01
5

59

TÜİK, ‘İstatistiklerle Aile’ 
Verilerini Açıkladı
TÜİK’in İstatistiklerle Aile Araştırması’na 
göre hanehalklarının yüzde 22’si yoksulluk 
sınırının altında yaşıyor

ürkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK)  “İstatistiklerle Aile, 
2014” verilerini açıkladı. Buna 

göre, ortalama hanehalkı büyüklüğü 
2014 yılında değişmeyerek 3,6 oldu. 
Ortalama hanehalkı büyüklüğü illere 
göre incelendiğinde, en yüksek olduğu 
ilin, 7,3 kişi ile Şırnak olduğu görüldü. 
Şırnak’ı 6,6 kişi ile Hakkari, 6,1 kişi ile 
Şanlıurfa ve Batman, 6,0 kişi ile Siirt iz-
ledi. 

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün 
en düşük olduğu il ise 2,7 kişi ile Ça-
nakkale oldu. Çanakkale’yi 2,8 kişi ile 
Balıkesir ve Eskişehir, 2,9 kişi ile Burdur 
ve Edirne takip etti.  

Hanehalklarının yapısı incelendi-
ğinde, 2012 yılında yüzde 8,6 olan tek 
kişilik hanehalkı oranının 2013 yılında 
yüzde 8,9’a, 2012 yılında yüzde 8,1 olan 
tek ebeveynli hanehalkı oranının 2013 
yılında yüzde 8,2’ye yükseldiği, üç ku-
şağı içeren geniş hanehalkı oranının ise 
2012 yılında yüzde 13,5’ten, 2013 yılın-
da yüzde 13,1’e düştüğü görüldü. 

Yoksulluk sınırının altında yaşayan 
hanehalklarının oranı yüzde 22,4 oldu. 

Çocuklu Aileler Daha Yoksul 

Hanehalkı tipine göre yoksulluk 
oranı incelendiğinde; 2013 yılında tek 
ebeveynli ve en az bir çocuğu olan ha-
nehalklarının yüzde 28,9’unun hesap-
lanan göreli yoksulluk sınırının altında 
yaşadığı tespit edildi. 

Türkiye’de 25 yaşından küçük olan 

ekonomik açıdan pasif ve ebeveynlerin-
den en az biri ile yaşayan bağımlı çocu-
ğu olan hanehalklarının yoksulluk oranı 
yüzde 27,2 olarak hesaplanırken bu ora-
nın, bağımlı çocuğu olmayan hanehalk-
larının yoksulluk oranından (yüzde 7,7) 
yaklaşık 3,5 kat fazla olduğu görüldü. 

İki yetişkinli, üç ya da daha fazla 
bağımlı çocuğu olan hanehalklarının 
yoksulluk oranı 2013 yılında yüzde 49,6 
olarak hesaplandı. Tek başına yaşayıp 65 
ve daha yukarı yaşta olan kişilerin yok-
sulluk oranı ise 2009 yılında yüzde 15,1 
iken 2013 yılında yüzde 17,9’a yükseldi. 
Bu hane tipi ve yaş grubundaki erkek-
lerin yoksulluk oranı yüzde 9,1 iken bu 
oran kadınlar için yüzde 13,0 oldu. 

Boşanmaların Yüzde 39,6’Sı Evliliğin 
İlk Beş Yılında Gerçekleşti 

Evlenen çift sayısı, geçen sene itiba-
rıyla 599 bin 704 oldu. Kaba evlenme 
hızının 2014 yılında en yüksek olduğu 
il, binde 10,78 ile Kilis oldu. Kilis’i bin-
de 9,97 ile Adıyaman, binde 9,65 ile Van 
izledi.  

Boşanan çift sayısı da geçen sene bir 
önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 130 
bin 913 oldu. Kaba boşanma hızının 
2014 yılında en yüksek olduğu il, binde 
2,87 ile Antalya oldu. Antalya’yı binde 
2,72 ile İzmir, binde 2,53 ile Muğla iz-
ledi. 

Türkiye’de geçen sene boşanmala-
rın yüzde 39,6’sı evliliğin ilk 5 yılında, 
yüzde 21,8’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde 
gerçekleşti. 
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En Fazla Koruyucu 
Ailenin Bulunduğu İl 

Yüzde 9,7 İle İstanbul Oldu 

Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın Nisan 2015 tarihli veri-
lerine göre, Türkiye genelinde mevcut 
koruyucu aile sayısı 3 bin 459 olarak 

hesaplandı. 

Koruyucu aile oranı incelendiğinde, 
en fazla koruyucu ailenin yüzde 9,7 ile 
İstanbul’da olduğu görüldü. İstanbul’u 
yüzde 8,4 ile İzmir, yüzde 5,5 ile Anka-
ra, yüzde 4,7 ile Kayseri ve yüzde 3,3 ile 
Bursa takip etti. 

İtibarı Düzgün Aile Yaşamı Getirdi 

Yaşam Memnuniyeti Araştırması so-
nuçlarına göre de geçen sene itibarıyla 
kendilerini en fazla ailelerinin mutlu et-
tiğini ifade eden bireylerin oranı yüzde 
73,3’e yükseldi. Erkeklerin yüzde 77,3’ü 
kendilerini en fazla ailelerinin mutlu et-
tiğini ifade ederken, bu oranın kadınlar 
için %69,3 olduğu görüldü. 

Toplumda itibarlı olmayı sağlayan 
en önemli nedenin düzgün aile yaşamı 
olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 
42,9 oldu. Bu oranın erkeklerde yüzde 
38,6 kadınlarda ise yüzde 47,2 olduğu 
görüldü. 

Düzgün aile yaşamını toplumda iti-
barlı olmayı sağlayan en önemli neden 
olarak görenlerin en yüksek olduğu yaş 
grubu yüzde 50,2 ile 65 ve daha üzeri 
yaş grubu iken, bu oranın en düşük ol-
duğu yaş grubunun yüzde 37,8 ile 25-34 
yaş olduğu görüldü. 

Çevresindeki diğer kişilerin aile ya-
şam biçimlerinin kendileri için önemli 
olduğunu ifade eden bireylerin oranı 
2013 yılında yüzde 50,9 iken 2014 yı-
lında yüzde 51,1’e yükseldi. Bu oranın 
2014 yılında erkeklerde yüzde 51,9 ka-
dınlarda ise yüzde 50,3 olduğu görüldü. 

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetten 
Çocuklar Olumsuz Etkileniyor 

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi 
Şiddet Araştırması, 2014 sonuçlarına 
göre, eş veya birlikte olduğu erkeklerin 
fiziksel veya cinsel şiddetine maruz kal-
mış ve kalmamış kadınların 6-14 yaş-
ları arasındaki çocuklarında görülen 
bazı davranış sorunları incelendiğinde, 
şiddete maruz kalmış kadınların yüzde 
30,6’sının çocuğunda “Anneye veya di-
ğer çocuklara saldırgan olma” davranışı 
görülürken, aynı davranış için bu oran 
şiddete maruz kalmamış kadınların ço-
cuklarında yüzde 17,2 oldu. 

Şiddete maruz kalmış kadınların 
yüzde 51,9’unun çocuğunda “Hırçın-
laşarak ağlama” davranışı görülürken, 
şiddete maruz kalmamış kadınların ço-
cukları arasında aynı davranış yüzde 35 
oranında görüldü. 
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Emekliler Geçinemiyor
Türkiye’de sayıları 7 milyona ulaşan emekli vatandaşların yaklaşık 2.5 milyonu geçim 

sıkıntısından başka bir işte çalışmak zorunda kalıyor 

ıllarını çalışarak geçiren mil-
yonlarca emekli vatandaş 
maaşlarıyla ay sonunu geti-

remiyor. Yıllarca çabalayıp emekli olan 
vatandaşların yaklaşık üçte biri çalışma-
ya devam ediyor. Çalışmak durumunda 
kalan emeklilerin de yüzde 30.4’ünü 65 
ve daha yukarı yaştaki emekliler oluştu-
ruyor. 

TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları 
Araştırması 2013 yılı sonuçlarına göre 
Türkiye’de hanelerde ikamet eden yak-
laşık 7 milyon fert emekli maaşı alıyor. 
Emekli olan fertlerin yüzde 82.5’ini 
erkekler, yüzde 17.5’ini kadınlar oluş-
turuyor. Emekli maaşı alanların yüzde 
12.3’ünü bir okul bitirmeyenler, yüzde 

61.1’ini ilkokul/ortaokul mezunları; 
yüzde 13.9’unu lise mezunları; yüzde 
12.7’sini ise yüksekokul/fakülte ve daha 
üst eğitime sahip olanlar oluşturuyor.

Her Üç Emekliden Biri Çalışmak 
Zorunda

Emekli olup çalışanların oranı yüz-
de 33 olarak gerçekleşti. Emekli ve ça-
lışan fertlerin işteki durumları incelen-
diğinde; yüzde 26.6’sının ücretli maaşlı, 
yüzde 7.6’sının yevmiyeli olarak bir işte 
çalıştığı, yüzde 11.5’inin işveren, yüz-
de 49.2’sinin kendi hesabına çalışan ve 
yüzde 5.2’sinin ise ücretsiz aile işçisi ol-
duğu görüldü. Bu fertlerin yüzde 39.1’i 
tarım, ormancılık ve balıkçılık, yüzde 

15.1’i toptan ve perakende ticaret, yüz-
de 12’si imalat, yüzde 8.5’i ulaştırma 
ve depolama, yüzde 5.4’ü inşaat, yüzde 
4.2’si ise konaklama ve yiyecek hizmeti 
sektöründe çalıştı. Bunların dışında ka-
lan sektörlerde çalışan emeklilerin oranı 
ise yüzde 15.6 oldu. Emekli olup, çalış-
maya devam edenlerin yüzde 30.4’ü 65 
ve daha yukarı yaştaki fertlerden olu-
şuyor. Emekli olan fertler yaş grupla-
rına ve cinsiyete göre incelendiğinde, 
erkeklerin yüzde 40.7’sini, kadınların 
ise yüzde 41.5’ini 55-64 yaş grubundaki 
fertlerin oluşturarak ilk sırada yer aldı-
ğı, bu grubu erkeklerin yüzde 26.9’unu, 
kadınların ise yüzde 32.2’sini oluşturan 
45-54 yaş grubundaki fertlerin takip et-
tiği görüldü. (anka) 
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Türk İşçisi Köle Gibi Çalışıyor
OECD’nin “Daha İyi Bir Yaşam Endeksi”ne kaynaklık eden İş-Yaşam Dengesi alt endeksinde 

Türkiye 36 ülke içinde “Çok Uzun Saat Çalışan İşçiler”, “Cinsiyet Eşitsizliği” gibi sıralamaların 
tümünde en kötü sonuçları elde etti. 

ürk işçisi “aşırı çalışma”da 
OECD rekorları kırdı. 
OECD’nin verilerini paylaştığı 

endekste iş ve hayat arasında uygun bir 
denge sağlamanın tüm işçiler için sorun 
oluşturduğu belirtildi. Bulgular uzun 

çalışma saatlerinin kişisel sağlığa zarar 
verebileceğini, güvenliği tehlikeye dü-
şürebileceğini ve stresi artırabileceğini 
gösteriyor. 

Türkiye’de insanlar yılda 1855 saat 
çalışıyor. Bu OECD ortalaması olan 
1765 saatten daha fazla. Haftada 50 saat 
ya da fazla çalışan işçilerin genel çalı-
şanlar içindeki payı OECD ülkelerinde 
çok fazla değil. Ancak Türkiye’de işçile-
rin yüzde 43’ü, OECD’deki yüzde 9 orta-
lamanın kat kat fazlası olarak çok uzun 
saatler çalışıyor. Genel olarak Türkiye’de 
erkekler ücretli işlerde daha fazla zaman 
geçiriyor.

Türkiye’de ‘ücretli işlerde’ erkeklerin 
yüzde 47’si, kadınların ise yüzde 33’ü 
çok uzun saatler çalışıyor.” Raporda çok 
uzun saatler çalışan işçilerin oranı sı-
ralamasında birinci Türkiye’nin yüzde 
43’lük bir paya, ardındaki Meksika’nın 
yüzde 29, İsrail’in ise yüzde 20 orana sa-
hip olduğuna dikkat çekildi.

Endekslerin Hepsinde En Kötü Türkiye

Açıklaması yapılan bu verilere göre 
Türkiye “Çok Uzun Saat Çalışan İşçiler” 
sıralamasında 36 ülke arasında ilk sıra-
da yer aldı. Günde uyku ve yemek dâhil 
“Boş Zaman ve Kişisel Bakım İçin Ay-
rılan Zaman” sıralamasında da 36 ülke 
içinde, sonuncu olan Türkiye’de bir işçi 
bu konulara günde 13 saat 42 dakika 
harcıyor. Sıralamada birinci İspanya’daki 
bir işçi ise günde 16.1 saatini kendine 
ayırıyor. Türkiye’de çalışma saatlerinin 
kadınlar aleyhine dengesizliği açısından 
yapılan “Cinsiyet Eşitsizliği” sıralama-
sında da 32 ülke arasında sonuncu oldu. 
Raporda Türk ve Meksikalı kadınların 
ev işlerinde erkeklerden 4.3 saat daha 
fazla çalıştıkları, kuzey ülkelerinde ise 
farkın bir saate indiği bildirildi. (ANKA)
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İhracat Azalıyor, İthalat Artıyor
TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre ekonomik krizin etkileri 

Batı Akdeniz’de ihracatta düşüş oranını yükseltirken, ithalatta artışa neden oldu.

ÜİK verilerine göre Antalya, 
Isparta ve Burdur’un oluştur-
duğu Batı Akdeniz’in 2015 yılı 

Mart ayı Dış Ticaret istatistiklerine göre 
üç ilde de ihracat düştü, ithalat yükseldi. 
TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle oluşturulan dış ticaret verile-
rine göre Türkiye’de 2015 yılı Mart ayın-
da ihracat yüzde 14,4 azalarak 12 milyar 
570 milyon dolar olarak gerçekleşti. İt-
halatta da yüzde 6,1 azalma yaşandı ve 
18 milyar 723 milyon dolar olarak ger-
çekleşti.

Bölgede İthalat İhracat Farkı 
Kapanıyor

Dış ticarette ihracat gelirleri ithalatı-
nın üstünde olan Antalya’da ise mart ayı 
rakamlarına bakıldığında çok yüksek 

olan dış ticaret fazlası rakamlarının ge-
rilediği görüldü.

Antalya’da mart ayında ihracat ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 
oranında düşerek 83,9 milyon dolara 
geriledi. İthalat ise yüzde 2,2 artarak 
78,2 milyon dolara yükseldi.

Isparta’da ihracat yüzde 9,9 oranında 
düşüşle 8,5 milyon dolar olurken, itha-
lat yüzde 1,5 artışla 4,9 milyon dolara 
yükseldi. Burdur’da ise ihracat yüzde 
14,4 oranında düşüşle 15,4 milyon dolar 
olurken, ithalat ise yüzde 38,5 artışla 3,2 
milyon dolara çıktı.
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Banka Hesapları İçin 
Süre 15 Haziran’da Doluyor

Mayıs ayı sonuna kadar zaman aşımına uğramış bir banka hesabını öğrenmek mümkün 
olacak. Zaman aşımına uğramış bir hesap 15 Hazirana kadar kapılabilecek aksi takdirde 

hesap, gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecek.

ayıs ayı sonuna kadar za-
man aşımına uğramış bir 
banka hesabını öğrenmek 

mümkün olacak. Zaman aşımına uğra-
mış bir hesap 15 Hazirana kadar kapıla-
bilecek aksi takdirde hesap, gelir kayde-
dilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu’na devredilecek.

Bankalar nezdindeki mevduat, ka-
tılım fonu, emanet ve alacaklar, on yıl 
içinde aranmadıkları takdirde, 5411 

Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. mad-
desine göre zamanaşımına tabi oluyor. 
Zaman aşımına uğrayan hesaplar, gelir 
kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı 
sigorta Fonu’na devrediliyor. 

Zaman Aşımına Uğrayan Hesapların 
Listesi TBB’nin Listesinde

Türkiye Bankalar Birliği’nin her yıl 
Şubat ayında aktif hale getirdiği http://
www.zamanasimi.org/tbb internet si-

tesindeki arama motorunu kullanarak 
zaman aşımına uğrayan hesap olup ol-
madığı öğrenilebiliyor. Site üzerinden 
zaman aşımına uğramış bir hesabın 
öğrenilebilmesi Mayıs ayı sonuna ka-
dar mümkün olacak. Yapılan aramada 
zaman aşımına uğramış hesapları ol-
duğunu öğrenenler, bu hesapları kapa-
tabilmek için, 15 Haziran 2015 tarihine 
kadar, ilgili banka şubelerine, kimlik 
kartı ile başvurabilecek.
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Gümrük Bakanlığı: 
İhracat Yüzde 0.95 Arttı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, nisanda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 0,95 artarak 13 milyar 337 milyon dolara ulaştı.

ümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
resmi olmayan geçici dış tica-
ret verilerine göre, nisanda ih-

racat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
0,95 artarak 13 milyar 337 milyon dola-
ra çıkarken, ithalat yüzde 12,33 azalarak 
18 milyar 110 milyon dolara geriledi.

Bakanlığın nisan ayı dış ticaret, şir-
ket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin 
bülteni yayımlandı.

Buna göre, nisanda ihracat, geçen yı-
lın aynı ayına göre yüzde 0,95 artarak 13 
milyar 337 milyon dolar, ithalat da yüz-
de 12,33 azalarak 18 milyar 110 milyon 
dolar oldu. Geçen ay dış ticaret hacmi 
yüzde 7,15 azalarak 31 milyar 447 mil-
yon dolar olurken, dış ticaret açığı ise 
yüzde 35,9 azalarak 4 milyar 773 milyon 
dolara geriledi. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı da 
geçen yılın nisan ayında yüzde 64 iken, 
bu yılın aynı ayında yüzde 73,6 olarak 
gerçekleşti.

En Çok İhracat Yapılan Fasıllar

Nisanda en çok ihracat yapılan fasıl-
lar, 1 milyar 745 milyon dolar ile “kıy-
metli veya yarı kıymetli taşlar”, 1 milyar 
497 milyon dolar ile “motorlu kara taşıt-
ları, traktörler, bisikletler, motosikletler 
ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, 
parça, aksesuarı” ve 1 milyar 99 milyon 
dolar ile “kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 
bunların aksam ve parçaları” olarak be-
lirlendi.

Nisan ayında en çok ithalat yapı-
lan fasıl ise 3 milyar 109 milyon dolar 
ile “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 

müstahzarları” oldu.

Ülkelere Göre İhracat Ve İthalat

Bu ayda en fazla ihracat 1 milyar 
203 milyon dolarla İsviçre’ye yapıldı. 
Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 147 milyon 
dolarla Almanya ve 805 milyon dolarla 
İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 910 mil-
yon dolar ile Çin’den gerçekleştirildi. 
Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 900 milyon 
dolarla Almanya ve 1 milyar 710 milyon 
dolarla Rusya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından nisan 
ayında tahsil edilen vergiler, bir önceki 
aya göre yüzde 1,14 azalarak 7 milyar 
239 milyon lira oldu.

Toplam 1 milyon 588 bin 794 esnaf 
ve sanatkar bulunduğu Türkiye’de nisan 
ayında 4 bin 766 limited şirket, 2 bin 
103 şube, bin 148 anonim şirket, 98 ko-
operatif ve 1 kolektif şirket kuruldu.

Söz konusu ayda en fazla artış gös-
teren meslek, “bakkallık, bayilik, büfeci-
lik”, en çok azalan meslek ise “şoförlük” 
oldu.(aa)





DÜNYA’dan

Brezilya’da 
Öğretmen Eylemi

Nepal Depreminde Ölü Sayısı 
5 Bini Aştı

Fransa’da İşsizlik Yine 
Rekor Kırdı

Şili’de 150 Bin Öğrenci Harçlara ve 
Yolsuzluklara Karşı Yürüdü

Fransız Hava Trafik Kontrolörlerinden 
Bir Haftada  İki Grev

İspanya’da Yasağa Karşı Tarihte 
İlk Hologram Eylemi

McDonald’s İşçisi Kazandı: 
‘Mücadele Sürecek’

Avrupa Merkez Başkanı’na 
Konfetili Protesto

Kanada’da Onbinlerce Öğrenci 
Sokağa Çıktı

Gazzeli Emekçiler “Grev” 
Dedi

Küresel Gıda Fiyatları 5 Yılın 
En Düşük Düzeyine İndi

Almanya’da Makinistler 
Greve Gitti

Dünyadan 
1 Mayıs Manzaraları
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Dünyadan 
1 Mayıs Manzaraları
1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü Dünyanın 
Çeşitli Ülkelerinde Coşkuyla Kutlandı.

Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanış-
ma Günü, Türkiye’de olduğu gibi 
dünyanın dört bir yanında kutlan-
dı. ABD’deki kutlamalara Baltimo-

re direnişi damgasını vururken Kuzey 
Avrupa ülkelerinde ise otobüs şoförleri 

1 Mayıs’ı grevle karşıladı

ABD
ABD’nin New York kentinde ger-

çekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 

Günü etkinliğine, Baltimore kentinde 
gözaltındayken hayatını kaybeden siya-
hi genç Freddie Gray’in ölümü üzerine 
gündeme gelen polis şiddeti damgasını 
vurdu.

Union Meydanı’nda toplanan yakla-
şık bin kişi, çalışma hayatındaki sorun-
larının yanı sıra ülke genelinde çeşitli 
protestolara hedef olan polis şiddetine 
tepki gösterdi.

Renkli kostümleri ve makyajla-
rıyla dikkat çeken kalabalık, Union 
Meydanı’na yaklaşık üç kilometre me-
safedeki Foley Meydanı’na kadar demir 
barikatlardan oluşturulan parkur içinde 
yürüdü. Baltimore’da yaşananların ar-
dından gösterilere karşı taviz verme-
yeceğini açıklayan New York polisinin 
yol boyunca aldığı güvenlik önlemleri 
dikkati çekti. Eylemde 1 kişi gözaltına 
alındı.

Etkinlik boyunca ve yürüyüş sırasın-
da “Adalet istiyoruz, şimdi istiyoruz” ve 
“Adalet yoksa barış da yok” sloganları 
atıldı.

Küba
Küba’nın başkenti Havana’da 1 Ma-

yıs yine görkemli kutlamaya sahne oldu. 
Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı Dev-
rim Meydanı’ndaki kutlamaya Venezu-
ela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da 
katıldı.

Venezuela
En kitlesel 1 Mayıs yürüyüşle-

rinden biri Latin Amerika ülkesi 
olan Venezuela’da yapıldı. ABD’nin 
Venezuela’ya yönelik siyasi müdahale-
lerine tepkinin de öne çıktığı yürüyüş 
önce Devlet Başkanı Nicolas Maduro 
asgari ücrete yüzde 30, emekli maaşları-
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na ise yüzde 60’a varan zam yapıldığını 
açıkladı.

Yunanistan
AB ve IMF’nin kemer sıkma ve hak 

gaspları altında yapılan 1 Mayıs etkin-
liklerine binlerce kişi katılarak, tepkile-
rini sokağa taşıdı.

Sabah saatlerinde kitlelerin Atina’nın 
dört farklı noktasında toplanmasıyla 
etkinlikler başladı. YKP (M-L) Omo-
nia Meydanı’nda, bazı sol ve otonom 
gruplar Müze Meydanı’nda, işçi ve me-
mur konfederasyonları Klavtmonos 
Meydanı’nda, YKP (Yunanistan Komü-
nist Partisi) ise Sindagma Meydanı’nda 
toplandı. Sabah saat 10.00’da başlayan 
mitinglerde yapılan konuşmalarda ke-
mer sıkma politikaları ve AB politikaları 
protesto edildi.

Mitinglerin sona ermesiyle önce mec-
lise ardından ise Akadimia Meydanı’na 
yürüyüşe geçildi. Yürüyüş boyunca AB 
karşıtı sloganlar öne çıkarken göçmen 
katliamlarına tepki de yoğundu. Eylem-
ler, Akadimia Meydanı’na ulaştıktan 
sonra sona erdi.

Atina 1 Mayıs kutlamalarının dışın-
da ülkenin pek çok şehrinde de eylemler 
gerçekleştirildi.

Tayland
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 5 gün 

sürecek 1 Mayıs kutlamaları dün başla-
dı. Yoğunluğunu tekstil işçilerinin oluş-
turduğu emekçiler başkentte toplandı. 
Tekstil işçilerinin öncelikli talepleri ara-
sında çalışma koşullarının değişmesi ve 
ücretlerinin artırılması vardı.

Belçika
Belçika İşçi Partisi (PTB) üyeleri, 1 

Mayıs’ta  Brüksel’de yürüyüş yaptı.

Bourse Meydanı’nda toplanan göste-
riciler, Roupe Meydanı’na kadar gelerek 
yürüyüşlerini tamamladı.

Belçika İşçi Partisi (PTB) Brüksel 
sorumlusu Dirk Deblock, ”Yüz yıl önce 
işçilerin direnişi olmasaydı günlük ça-
lışma saati 14’ten 8 saate düşmezdi. 
Belçika’da işçilerin haftalık çalışma sa-
atinin 38 saatten 30 saate indirilmesini 
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istiyoruz” dedi. Deblock, böyle olması 
durumunda işsizlik oranının düşeceğini 
belirtti.

Malezya
Malezyalı işçiler 1 Mayıs’ı kutlamak 

için başkentte Kuala Lumpur’da toplan-
dı. Kitle örgütlerinin ve işçi sendikaları-
nın çağrısıyla bir araya gelen işçiler ver-
gi kesintilerinin bitirilmesini ve çalışma 
koşullarının düzeltilmesini talep ettiler.

Hong Kong
‘Kapitalizmin Cenneti’ olarak adlan-

dırılan Hong Kong’ta işçiler 1 Mayıs’ta 
yoğun iş sömürüsüne karşı çıktılar. Bin-
lerce işçi meydanlarda ‘Çocuklarımızı 
bile görmeden çalışıyoruz’ diyerek çalış-
ma koşullarına dikkat çekti.

Geçtiğimiz senenin başında ‘demok-
rasi’ talebiyle büyük meydan işgallerinin 
yaşandığı kette bu kez işçiler meydanları 
zapt etti. Ülkede 1.3 milyon işçi açlık sı-
nırının altında yaşıyor.

Norveç
Norveç Sendikalar Konfederasyo-

nu LO bu yılkı 1 Mayıs’ta sağ koalisyon 
hükümetin Çalışma Ortamı Yasası’nda 
değişme yapma girişimine karşı çıkarak 
“Çalışma Ortamı Yasasını Güçlendir” 
talebini öne çıkardı. Başkent Oslo’daki 
kutlamaya binlerce işçi katıldı. İşçi Par-
tisi, Sol Parti ve RÖDT partileri temsil-
cileri birer konuşma yaptı. Ardından 1 
Mayıs yürüyüşü yapıldı, “Avrupa Eko-
nomik Alanından çıkın” sloganı dikkat 
çekti.

Rusya
Rusya’nın başkenti Moskova’da 1 Ma-

yıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutla-
maları kapsamında yaklaşık 140 bin kişi 
tarihi Kızıl Meydan’da toplandı.

Almanya
Almanya’nın Essen kentinde 1 Ma-

yıs bayramı coşkulu bir şekilde kutlan-
dı. Essen’deki  1 Mayıs etkinliğine üç 
bine yakın kişi katıldı. Girardet Haus’da 
toplanan kitle, çarşı merkezinde bulu-
nan Halk Eğitim Merkezine kadar bir 
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yürüyüş gerçekleştirdi.Mitingin yapıl-
dığı alanda Sendika başkanları ve Bü-
yükşehir belediye başkanı Reiland Pass 
günün anlam ve önemine ilişkin konuş-
malarda bulundu. Benzeri kutlamalar, 
başta Münih ve Oldenburg olmak üzere 
Almanya’nın bir çok şehrinde gerçekleş-
tirildi. 

Fransa
Fransa’da sendikaların ayrışmasıyla 

farklı meydanlarda 1 Mayıs eylemle-
ri gerçekleşti. Birliktelik çağrısı yapan 
CGT, FSU, Solidaires ve Unsa sendikala-
rı hükümetin kemer sıkma politikaları-
nı protesto etmek amacıyla Republique 
meydanında toplandı. Saat 15.00’de baş-
layan yürüyüşte, sendika üyeleri slogan-
lar eşliğinde Nation meydanına yürüdü.

Geçen sene diğer sendikalarla ortak 
yürüyüşe katılan Kuvvetli İşgücü (FO) 
sendikası ise bu yıl farklı yürüyüş dü-
zenledi. FO Genel Sekreteri Jean-Claude 
Mailly, ”Eğer aynı görüşü savunuyorsak 
birlikte gösteri yapmamız mümkün. 
Ama anlaşmazlık varken ortak yürüme-
nin bir anlamı yok” dedi. Fransa’da en 
çok üye sayısı bulunan CFDT Sendikası 
ise bu yıl yürüyüş düzenlemedi. Hükü-
mete yakınlığıyla bilinen sendika, genç-
lerin katılımıyla festival yaptı.

Fransa’da sendikacılığın geldiği nok-
tanın kendisine acı verdiğini söyleyen 
UNSE Sendikası Genel Başkanı Luc Be-
rille, senede bir kez ortak organizasyon 
düzenlemekten bile aciz olduklarını ak-
tardı.

Aşırı sağ parti Milli Cephe’nin (FN) 
1 Mayıs kutlamaları için seçtiği adres 
ise her yıl olduğu gibi Opera meydanı 
oldu. Yürüyüş sonra konuşma yapan 
FN lideri Marine Le Pen’in sözleri, Fe-
men üyelerinin protestosu ile kesildi. 
Marine Le Pen konuşma yaptığı sırada 
aynı meydandaki bir binanın balkonun-
dan Alman diktatör Hitler’in selamına 
gönderme yaparak, ‘Heil Le Pen’ yazılı 
pankart açan Femen üyelerine güvenlik 
görevlileri saldırdı.

Geçen yıllara göre oldukça sönük 
geçen 1 Mayıs gösterilerine, Fransa ge-
nelindeki katılımın ise 50 bin civarın-
da olduğu belirtiliyor. 2009 yılındaki 1 
Mayıs gösterilerine katılanların sayısı 1 
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milyonu bulmuştu.

İsveç
 İsveç’te her 1 Mayıs’ta olduğu gibi 

bu yıl da 1 Mayıs sosyal demokrat, 
sosyalist, komünist ve otonom grup ve 
partiler tarafından ayrı ayrı düzenlenen 
etkinliklerle kutlandı. Sosyal Demokrat 
İşçi Partisi 80, Sol Parti 60, Komünist 
Partisi 30 ve otonom gruplar 10 yakın 
yerleşim biriminde düzenledikleri mi-
ting ve yürüyüşlerle işçi sınıfının birlik, 
dayanışma ve mücadele gününü kutladı.  
Akşam saatlerinde de bu partilerin yanı 
sıra değişik göçmen örgütleri tarafından 
100’ü aşkın gece ve panel düzenlendi.

En kitlesel ve çoşkulu 1 Mayıs kut-
lamaları ise başkent Stockholm’de ya-
pıldı. Sol Parti’nin düzenlediği 1 Mayıs 
kutlaması saat 12.00 sularında Medbor-
garplatsen Meydanı’nda başladı. Değişik 
sol parti ve grupların yanı sıra LGBT ve 
göçmen örgütlerinin kendi pankartları 
arkasında toplanmalarından sonra gü-
nün anlam ve önemini belirten konuş-
malar yapıldı.

İsviçre
İsviçre’nin Zürih, Bern, Basel, Ce-

nevre başta olmak üzere bütün kentle-
rinde alanlara çıkan binlerce kişi yap-
tıkları yürüyüş ve mitinglerle 1 Mayıs’ı 
kutladı. Yoğun yağmur altında düzen-
lenen etkinliklere ülkede bulunan farklı 
kesimler kendi renkleri ile katılım sağ-
larken alanlarda farklı görüntüler ortaya 
çıktı.

Bütün kentlerde yapılan kutlamalar-
da alanlara çıkan binlerce kişi çalışan-
ların ücretlerinin artırılması talebinde 
bulundu.

Kutlamaların en yoğun katılım ya-
pıldığı yerlerden birisi Zürih oldu. Zü-
rih Helvetia Platz meydanında bir araya 
gelen farklı gruplardan yaklaşık 10 bin 
kişi buradan Opera Platz meydanına ka-
dar yürüyüş gerçekleştirdi.

Makedonya
Makedonya’da da birkaç yıl aradan 

sonra işçiler ilk kez 1 Mayıs nedeniyle 
yürüyüş düzenledi. Başkent Üsküp’ün 
merkezinde düzenlenen protestoya yak-

laşık 3 bin kişi katıldı.

Ukrayna
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de dü-

zenlenen 1 Mayıs etkinliklerinde polis 
saldırısı yaşandı. İkinci Dünya Savaşı 
Parkı’nda etkinlik düzenleyenlere önce 
aşırı sağcılar ardından da polis saldırdı. 
Saldırı sonucunda 15 kişi gözaltına alın-
dı.

Ukrayna Komünist Partisi tarafından 
organize edilen gösteride parti lideri Petr 
Simonenko hükümeti de eleştiren ko-
nuşma yaparken bir kişi Simonenko’nun 
üzerine yoğurt fırlattı. Bunun ardından 
çıkan arbede bir süre devam etti. Aşırı 
sağcı gençler Simonenko’ya etkinlikten 
sonra da saldırmak istedi. Polisin olay-
lar sırasında 15 kişiyi gözaltına aldığı 
bildirildi.

Lübnan
Lübnan Komünist Partisi’nin çağrısı 

üzerine El-Berbir bölgesinde bir araya 
gelen Lübnanlılar, şarkılar eşliğinde baş-
kentin merkezine doğru yürüdü.

Lübnanlı işçilerin haklarının iyileş-
tirilmesi yönünde pankartlar açan gös-
tericiler, Lübnan bayrağı ve Komünist  
Parti flamaları taşıdı.

Yürüyüş sonunda konuşma yapan 
Lübnan Komünist Partisi Genel Sekre-
teri Halid Haddade, Lübnan’daki yaban-
cı işçilerin kendi ülkelerinde olduğu gibi 
Lübnan’da da sıkıntı çektiklerini ifade 
etti.

Tunus
Tunus Halk Cephesi’nin baş-

kent Tunus’taki Habib el-Burgiba 
Caddesi’nde düzenlediği yürüyüşte ise 
“Yaşasın Tunus’taki emekçilerin müca-
delesi”, “Vatan için özgürlük”, “Hüküm 
halkındır” ve “Devrim üretenlerindir” 
yazılı pankartlar açıldı.

Halk Cephesi yetkililerinden Cila-
ni el-Hemmami, “Hükümetin net bir 
vizyonu olmadığı gibi mevcut krizin 
çözümü için acil önlemler almaya da 
muktedir değil. Bu nedenle Tunus hal-
kını uyanık olmaya ve siyasi söylemlerin 
peşinden sürüklenmemeye çağırıyoruz” 
dedi.
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Endonezya
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 

1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 200 bin 
kişi katıldı. Tekstil üretiminin ve en 
ucuz iş gücünün bulunduğu ülkelerin 
başında gelen Endonezya’da işçiler ça-
lışma koşullarının düzeltilmesini talep 
etti. 1 Mayıs yürüyüşünde Adidas için 
ayakkabı üreten ve günde 1 dolar kaza-
nan fabrika işçisi kadınların yoğunluğu 
dikkat çekti.

Cakarta’nın Bunderan Hi meydanın-
da toplananlar, Cumhurbaşkanlığı Sara-
yı önüne kadar sloganlar atarak yürüdü. 
Saray önünde sona eren yürüyüşte yer 
alan binlerce işçi “İşçi hakları korunma-
lı” ve “Maaşlara zam” şeklinde sloganlar 
atarak hükümete çağrıda bulundu.

Pakistan
Pakistan’da işçiler, 1 Mayıs Emek ve 

Dayanışma Günü dolayısıyla maaşları-
nın artırılması ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenle-
di.

Başkent İslamabad’da “Pakistan İş-
çileri Federasyonu” tarafından düzenle-
nen gösteriye yüzlerce işçi katıldı. Şeh-
rin G-7 bölgesinde toplananlar, “İşçiler 
kardeştir” şeklinde slogan attı.

Belediyede çalışan Raja Ali isimli 
işçi, aldığı maaşla ailesini geçindirme-
sinin neredeyse imkansız olduğunu 
söyledi. Ali, “İki yıldır belediyedeyim. 
Maaşlarımız çok düşük. Aldığım ücret-
le geçinemiyorum. Hükümetimizin ve 
Başbakan Navaz Şerif ’in ailemize iyi ba-
kabilmemiz için maaşlarımızı artırması-
nı istiyorum” dedi.

Kuzey Avrupa’da işçiler 
1 Mayıs’ı grevle karşıladı

İrlanda’da otobüs şoförleri 1 Mayıs’a 
iki günlük grevle girdi. İşçiler grevin ne-
denini kamu ulaşımının özel şirketlere 
devredilmesi ve işçi haklarının bu ara-
da kırpılması endişesi olarak açıkladı. 
İngiltere’nin başkenti Londra’da Dock-
land Hafif Raylı Sistemlerinde çalışan 
işçiler de 1 Mayıs’a toplu iş sözleşme-
sindeki ücret önerisini düşük buldukları 
için eylemle girdi. İzlanda’da 10 bin iş-
çiyi temsil eden sendika federasyonları 
ücretlerin artırılması ve koşulların dü-

zeltilmesi için mayıs sonunda genel grev 
kararı açıkladı.

Güney Afrika
Güney Afrika’da Eskom elektrik 

santrali inşaatında çalışan işçiler şantiye 
koşullarını, ikramiyelerin ödenmeme-
sini protesto etmek için iş bıraktılar. 1 
Mayıs’ta da eylemlerini sürdüren işçiler 
hükümeti işçi haklarının gaspına müda-
hale etmemekle suçluyor.

Zimbabwe
Bir başka Afrika ülkesi Zimbabwe’de 

ise 11 aydır maaşları düzgün ödenme-
yen demir yolu işçileri de eylemlerini 
sürdürüyor. Mozambik inşaat işçileri 
de işçi sınıfının mücadele ve dayanışma 
gününü grevle karşıladı. Maputo Bay 
Köprü inşaatında çalışan işçiler, mü-
hendisler ve şoförler pazartesi çıktıkları 
grevi sürdürdü. İşçilerin talebi daha iyi 
ücret ve imzalanan sözleşmeye uyulma-
sı. Çin merkezli inşaat şirketi, inşaatın 
2017 yılında tamamlanması planlan-
masına rağmen uzun dönemli sözleşme 
yapmayı reddediyor.

İran
1 Mayıs öncesinde İran’da işçi lider-

leri gözaltına alındı. İşçiler, hükümetin 
işçi  hareketini bastırmak için böyle bir 
yol seçtiklerini dile getirirken Kampan-
ya Direktörü Hadi Ghaemi “Hükümet, 
işçilerin mücadelesini kendi güvenliğine 
bir tehdit olarak görüyor. Hükümet de-
mir parmaklıklar olmadan işçilerin ken-
di günlerini kutlamasına izin vermeli” 
dedi. İran’da işçilerin ücretlerinin yüzde 
70’i açlık sınırının altında kalıyor.

İşçi liderleri gözaltına alınırken 8 
yıl aradan sonra İran’da 1 Mayıs kut-
lamalarına izin verildi. Tahran’da ya-
pılan eyleme katılan milletvekili Ali 
Rıza Mahcub, “Devrimin yüze liderine, 
Cumhurbaşkanı’na bugünkü gösterileri 
mümkün kıldıkları için teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Eylemde işçiler emeklilik yaşının 
düşürülmesini ve işçi sigortasının yay-
gınlaştırılmasını talep etti. İran İşçi Ha-
ber Ajansı (ILNA) göstericilerin Tahran 
sokaklarında “İran’ın işçileri işsiz” ve 
“Sosyal güvenlik hakkımız” sloganları 
atarak yürüdüğünü belirtti.(ajanslar)



Endonezya
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 

1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 200 bin 
kişi katıldı. Tekstil üretiminin ve en 
ucuz iş gücünün bulunduğu ülkelerin 
başında gelen Endonezya’da işçiler ça-
lışma koşullarının düzeltilmesini talep 
etti. 1 Mayıs yürüyüşünde Adidas için 
ayakkabı üreten ve günde 1 dolar kaza-
nan fabrika işçisi kadınların yoğunluğu 
dikkat çekti.

Cakarta’nın Bunderan Hi meydanın-
da toplananlar, Cumhurbaşkanlığı Sara-
yı önüne kadar sloganlar atarak yürüdü. 
Saray önünde sona eren yürüyüşte yer 
alan binlerce işçi “İşçi hakları korunma-
lı” ve “Maaşlara zam” şeklinde sloganlar 
atarak hükümete çağrıda bulundu.

Pakistan
Pakistan’da işçiler, 1 Mayıs Emek ve 

Dayanışma Günü dolayısıyla maaşları-
nın artırılması ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenle-
di.

Başkent İslamabad’da “Pakistan İş-
çileri Federasyonu” tarafından düzenle-
nen gösteriye yüzlerce işçi katıldı. Şeh-
rin G-7 bölgesinde toplananlar, “İşçiler 
kardeştir” şeklinde slogan attı.

Belediyede çalışan Raja Ali isimli 
işçi, aldığı maaşla ailesini geçindirme-
sinin neredeyse imkansız olduğunu 
söyledi. Ali, “İki yıldır belediyedeyim. 
Maaşlarımız çok düşük. Aldığım ücret-
le geçinemiyorum. Hükümetimizin ve 
Başbakan Navaz Şerif ’in ailemize iyi ba-
kabilmemiz için maaşlarımızı artırması-
nı istiyorum” dedi.

Kuzey Avrupa’da işçiler 
1 Mayıs’ı grevle karşıladı

İrlanda’da otobüs şoförleri 1 Mayıs’a 
iki günlük grevle girdi. İşçiler grevin ne-
denini kamu ulaşımının özel şirketlere 
devredilmesi ve işçi haklarının bu ara-
da kırpılması endişesi olarak açıkladı. 
İngiltere’nin başkenti Londra’da Dock-
land Hafif Raylı Sistemlerinde çalışan 
işçiler de 1 Mayıs’a toplu iş sözleşme-
sindeki ücret önerisini düşük buldukları 
için eylemle girdi. İzlanda’da 10 bin iş-
çiyi temsil eden sendika federasyonları 
ücretlerin artırılması ve koşulların dü-

zeltilmesi için mayıs sonunda genel grev 
kararı açıkladı.

Güney Afrika
Güney Afrika’da Eskom elektrik 

santrali inşaatında çalışan işçiler şantiye 
koşullarını, ikramiyelerin ödenmeme-
sini protesto etmek için iş bıraktılar. 1 
Mayıs’ta da eylemlerini sürdüren işçiler 
hükümeti işçi haklarının gaspına müda-
hale etmemekle suçluyor.

Zimbabwe
Bir başka Afrika ülkesi Zimbabwe’de 

ise 11 aydır maaşları düzgün ödenme-
yen demir yolu işçileri de eylemlerini 
sürdürüyor. Mozambik inşaat işçileri 
de işçi sınıfının mücadele ve dayanışma 
gününü grevle karşıladı. Maputo Bay 
Köprü inşaatında çalışan işçiler, mü-
hendisler ve şoförler pazartesi çıktıkları 
grevi sürdürdü. İşçilerin talebi daha iyi 
ücret ve imzalanan sözleşmeye uyulma-
sı. Çin merkezli inşaat şirketi, inşaatın 
2017 yılında tamamlanması planlan-
masına rağmen uzun dönemli sözleşme 
yapmayı reddediyor.

İran
1 Mayıs öncesinde İran’da işçi lider-

leri gözaltına alındı. İşçiler, hükümetin 
işçi  hareketini bastırmak için böyle bir 
yol seçtiklerini dile getirirken Kampan-
ya Direktörü Hadi Ghaemi “Hükümet, 
işçilerin mücadelesini kendi güvenliğine 
bir tehdit olarak görüyor. Hükümet de-
mir parmaklıklar olmadan işçilerin ken-
di günlerini kutlamasına izin vermeli” 
dedi. İran’da işçilerin ücretlerinin yüzde 
70’i açlık sınırının altında kalıyor.

İşçi liderleri gözaltına alınırken 8 
yıl aradan sonra İran’da 1 Mayıs kut-
lamalarına izin verildi. Tahran’da ya-
pılan eyleme katılan milletvekili Ali 
Rıza Mahcub, “Devrimin yüze liderine, 
Cumhurbaşkanı’na bugünkü gösterileri 
mümkün kıldıkları için teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Eylemde işçiler emeklilik yaşının 
düşürülmesini ve işçi sigortasının yay-
gınlaştırılmasını talep etti. İran İşçi Ha-
ber Ajansı (ILNA) göstericilerin Tahran 
sokaklarında “İran’ın işçileri işsiz” ve 
“Sosyal güvenlik hakkımız” sloganları 
atarak yürüdüğünü belirtti.(ajanslar) TE
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Almanya’da Makinistler Greve Gitti 
Almanya’da demiryollarında görevli makinistler, 6 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

lmanya’da  yük trenlerdeki 
makinistler 4 -10 Mayıs tarih-
leri arasında greve gitti. Maki-

nistler Sendikası (GDL)  tarafından ya-
pılan açıklamada, , Alman demiryolları 
şirketi Deutsche Bahn (DB) ile toplu gö-
rüşmelerde sonuç alınamadığına işaret 
edilerek, makinistlerin taleplerine yak-
laşmayan DB’nin GDL üyelerinin hak-
larını ayaklar altına aldığı savunuldu.

DB, en son iki aşamalı olarak 1 
Temmuz’dan itibaren toplam yüzde 4,7 
oranında ücret artışı ve 30 Haziran’a ka-
dar bir seferliğine bin avro ödemeyi tek-
lif etmiş, ancak GDL bunu reddetmişti.

Sendika, makinistler için yaklaşık 
yüzde 5 oranında ücret artışı ve hafta-
da 1 saat daha az çalışma talep ediyor. 
GDL, ayrıca fazla mesainin sınırlandı-
rılmasını ve emeklilik düzenlemesinin 

iyileştirilmesini istiyor.

Makinistler, geçen yılın eylül ayından 
sonra 7 kez greve gitmişti. GDL, en son 
21 Nisan’da 66 saatlik greve gitmişti.
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Brezilya’da Öğretmen  Eylemi 
Brezilya’nın Curitiba kentinde 20 bin eğitim emekçisi, emeklilik kesintisi tasarısına karşı eyalet 

meclisine yürüdü. Polis saldırıya geçti, öğretmenler direndi.

rezilya’nın güneyinde, Para-
na eyaletinde yer alan Curiti-
ba kentinde eyalet meclisinin 

emeklilerin haklarıyla ilgili kesintileri 
görüştüğü gün öğretmenler sokaklara 
çıktı. Yıllarca sarf ettikleri emekleri-
ni ve birikimlerini bir yasa değişikliği 
ile yedirmeyeceklerini söyleyen 20 bin 
eğitim emekçisi, görüşmelerin başla-
masıyla birlikte meclis binasına doğru 
yürüyüşe geçti.

Öğretmenlerin önü kısa meclis bi-
nasının yakınlarında polis barikatı ile 
kesildi. Öğretmenler yürüyüşlerinde ıs-
rar edince polisin sert saldırısı başladı. 
Yüzlerce gaz bombasının, ses bombası-
nı ve plastik merminin atıldığı saldırıya 
öğretmenler sopa ve taşlarla karşılık 
verdi.

Yaklaşık 3 saat süren çatışmada 
200’den fazla öğretmen yaralandı, ya-

ralıların 7’sinin durumunun ağır oldu-
ğu açıklandı. Parana Eyalet Meclisi’nin 
görüştüğü düzenleme öğretmenlerin 

maaşlarında emekliliğe yaklaştıkları 
dönemde daha fazla kesinti yapılması-
nı içeriyor. 
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Nepal Depreminde Ölü Sayısı 
5 Bini Aştı

Nepal’deki 7,8 şiddetindeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bini aştığı belirtildi.

rta Asya ülkesi Nepal’de 25 
Nisan Cumartesi günü mey-
dana gelen 7,8 şiddetindeki 

depremde yaşamını yitirenlerin sayısı-
nın 5 bini aştığı  belirtildi. Nepal İçişleri 
Bakanlığı tarafından yapılan açıklama-
da elde edilen verilere göre ölü sayısı-
nın 5 bin 20 olduğu, bu sayının daha da 
artmasından endişe edildiği belirtildi. 
Açıklamada yaralı sayısının ise 10 bini 

aştığı dile getirildi.

BBC Nepal muhabiri ise, ülkedeki 
insan hakları örgütlerinin açıklamaları 
doğrultusunda sayının 10 bini aşabile-
ceğini ifade etti.

Nepal hükümetinin organize etmeye 
çalıştığı acil durum yardımları ise pro-
testoların hedefinde oldu. Katmandu’da 

yüzlerce kişi, hükümetin yardımlarının 
eşit bir biçimde yapılmamasına tepki 
olarak bakanlığa yürüdü, herkes için 
adalet istedi.

Öte yandan artçı sarsıntıların devam 
ettiği ülkede Birleşmiş Milletler tarafın-
dan yapılan açıklamada en az 1,5 mil-
yon kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğu 
duyuruldu.
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Fransa’da İşsizlik Yine 
Rekor Kırdı

Ekonomik durgunluğu aşmakta zorlanan Fransa’da işsiz sayısı yeni bir rekor kırdı. Ülkedeki 
işsizlerin sayısı ilk kez 3,5 milyon rakamını aştı.

alışma Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Mart ayı verilerine 
göre Fransa’da işsiz sayısı 15 

bin 400 kişi daha artış gösterdi. Böyle-
likle Fransa tarihinde ilk kez işsiz sayısı 
3,5 milyon sınırını geçmiş oldu. Fran-
çois Hollande ve Sosyalist Parti’nin ik-
tidara geldiği Mayıs 2012’den bu yana 
ise tümüyle işsiz olanların sayısı 615 bin 
kişi artış gösterdi.Son bir yıldaki işsiz 

sayısındaki artış ise 163 bin 400 olarak 
gerçekleşti.

Ayın sadece belirli günlerinde veya 
yarım günlük işlerde çalışan kişilerin de 
dahil edilmesiyle işsiz sayısı 28 bin ar-
tış gösterdi. A, B ve C kategorilerinde-
ki toplam  işsizlerin sayısı 5,3 milyona 
ulaştı. Ülkede işsiz oldukları için aylık 
bildirim yapmak zorunda olan kişile-

rin yüzde 43’ü en az bir yıldır işsiz iken, 
son üç yılda sayıları 272 bin artış gös-
terdi.Ekonomik göstergeler, Fransa’daki 
büyümenin bu yıl yüzde 1 civarında 
kalacağını ve işsizliğin düşmesi için 
ortalama yüzde 1,5 büyümeye ihtiyaç 
olduğunu gösteriyor. Işsizliğin düşüş 
trendine ancak 2016 yazından itibaren 
geçeceği tahmin ediliyor (ANF)
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Şili’de 150 Bin Öğrenci Harçlara 
ve Yolsuzluğa Karşı Yürüdü

Şili’de 150 bin öğrenci harçlara ve hükümetin ortaya çıkan yolsuzluk skandallarına karşı 
sokağa çıktı.

ili’nin başkenti Santiago’da 16 Ni-
san günü sokağa çıkan 150 bin 
öğrenci harçlara ve hükümetin 

ortaya çıkan yolsuzluk skandallarına 
karşı sokağa çıktı. Eyleme polis saldır-
dı. Saldırı sonucu 4 gösterici gözaltına 
alınırken bir gösterici ve bir polis yara-
landı. 

Öğrenciler iktidardaki Michelle 
Bachelet’in harçları kaldırma yönün-
deki sözünü tutmasını istiyor. Bachelet 
geçtiğimiz sene bakan olmuş ve harçları 
kaldırma sözü vererek 8,3 milyar do-
lar vergi toplamıştı. Ancak bu vergileri 
eğitimde yapılması beklenen reforma 
aktarmayan Bachelet’e öğrenciler tepki 
gösteriyor. Ayrıca Bachelet başkan ol-
masının ardından oğlunun eşinin şüp-
heli yollarla 10 milyon dolar borç aldığı 
ortaya çıkmıştı.
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Avrupa Merkez Bankası 
Başkanı’na Konfetili Protesto

Başkan  Mario Darghi, Nisan Ayı faiz oranlarını açıkladığı toplantıda masasının üzerine çıkan 
bir kadın tarafından protesto edildi.

vrupa Merkez Bankası (ECB) 
Başkanı Mario Darghi, ban-
kanın faiz kararı sonrası dü-

zenlediği basın toplantısında protesto 
edildi. 

Darghi, Nisan ayı faiz oranlarının 
açıklamasının ardından konuşması-
na devam ederken, “ECB diktatörlü-
ğüne son” yazılı tişört giyen bir kadın 
Darghi’nin önündeki masaya atladı. 
Kadın protestocu, masanın üzerine boş 

kağıtlar ve konfeti saçtı.

Güvenlik görevlilerinin müdahale 
ettiği kadın protestocu apar topar salon-
dan çıkarılırken, toplantıya bir süre ara 
verilmek zorunda kalındı.
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İspanya’da Yasağa Karşı 
Tarihteki İlk Hologram Eylemi

İspanya’da gösteri yapma hakkını kısıtlayan yasa tasarısına karşı tarihteki ilk hologramlı 
eylem yapıldı

spanya’da hükümetin meclisten 
geçirerek yasallaştırdığı yeni gü-
venlik yasası ile gösteri haklarının 

kısıtlandığını söyleyen binlerce kişi, ta-
rihteki ilk hologramlı eyleme imza attı. 
Eylemciler farklı bir yerde protesto yü-
rüyüşü yaparken, “Hologramas para la 
Libertad” isimli grup üyeleri bu görün-
tüyü projeksiyon ile meclis binası önüne 
yansıttı.

Başkent Madrid’de meclis önüne 

yansıtılan göstericiler, ellerinde taşı-
dıkları pankartlarla ‘Gösteri hakkımız 
elimizden alınamaz’ diyerek hükümeti 
protesto etti. Böylece  dünyada ilk  ho-
logramlı siyasi toplu  eylem İspanyollar 
tarafından gerçekleştirilmiş oldu.

“Hologramas para la Libertad” isim-
li grup, yasaya karşı durdurulamayacak 
bir protesto aradıklarını ve böylece ho-
logramlı eylemi tasarladıklarını açıkla-
mıştı.

İspanya’da İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan ve onaylanan yeni gü-
venlik yasası polislere büyük yetkiler ta-
nıyor. Vatandaş güvenliği yasasına göre 
polise hakaret edene 30 bin euro, mec-
lis önünde izinsiz gösteriye de 600 bin 
euroya  kadar para cezası öngörülüyor. 
Foto muhabirleri bundan sonra polis 
şiddetini görüntüleyemeyecek. Görün-
tü alınması halinde ise hem para hem 
de hapis cezası ile karşı karşıya kalma 
riski taşıyabilecek. (Radikal)
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Gazzeli Emekçiler “Grev” Dedi
Gazze’de bir yıla yakın süredir ücretleri gasp edilen işçiler ve kamu emekçileri greve çıktı

ilistin’de uzlaşı hükümeti tara-
fından ücretleri gasp edilen işçi 
ve emekçiler bir kez daha greve 

çıkarak haklarını istedi. Gazze Kamu 
İşçileri Sendikası Başkanı Muhammed  
Sıyam, Filistin uzlaşı hükümetinin 
“Memur İdare ve Hukuk Komitesini” 
tek taraflı yeniden yapılandırma kararı 
aldığını belirterek bunu protesto için 

Gazze’deki bakanlık ve kurumlarda çalı-
şanların bir günlük genel grev başlattık-
larını kaydetti. Sıyam, sorunun çözül-
memesi durumunda ilerleyen günlerde 
sendikanın protestolarını artıracakları-
nı vurguladı.

Gazze’de eski hükümete bağlı çalı-
şanlar geçen yılın mayıs ayından beri 
düzenli olarak ücretlerini alamıyor. 

Geçtiğimiz günlerde Batı Şeria’da eği-
tim emekçileri ödenmeyen ücretlerine 
karşılık olarak greve çıkacaklarını açık-
lamışlardı.

Çeşitli Arap ve Avrupa devletlerin-
den para yardımı alan Abbas yönetimi 
emekçilerin ücretlerini ya tırpanlıyor ya 
da ödemeleri ileri bir tarihe erteliyor.
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Fransız Hava Trafik 
Kontrolörlerinden Bir Haftada İki Grev

Fransa’da emeklilik yaşının yükseltilmesi ile ilgili yaşanan tartışmalardan dolayı hava trafik 
kontrolörleri bir hafta içinde iki kez greve gitti.

ransa’da emeklilik yaşının yük-
seltilmesi ile ilgili yaşanan tar-
tışmalardan dolayı hava trafik 

kontrolörleri bir haftada iki kez greve 
çıktı..

Air France havayolu şirketi, grevden 
dolayı kısa ve orta mesafeli uçuşlarda 

ciddi sıkıntılar yaşadıklarını duyurdu.
Fransa’daki grev komşu ülkeleri de et-
kiledi.İspanya’nın başkenti Madrid’de 
Fransa bağlantılı çok sayıda uçuş iptal 
edildi. Easy Jet grevden yaklaşık 220 
uçuşunun etkilendiğini, Ryanair ise 250 
uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

Hava trafik kontrolörlerinin emek-
lilik yaşının 57’den 59’a çıkarılmasına 
tepki gösteren sendika (SNCTA), grev 
tarihini 25 ve 27 Mart olarak açıklamış 
ancak Germanwings uçağının düşme-
sinden dolayı bu kararından vazgeçmiş-
ti.( euronews.com)
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Kanada’da Onbinlerce Öğrenci 
Sokağa Çıktı

Kanada’nın Montreal kentinde, Quebec yerel hükümetinin uyguladığı sosyal kesintileri 
protesto etmek için binlerce öğrenci sokağa çıktı.  Öğrencilere polis saldırdı.

anada’nın Montreal kentinde, 
Quebec yerel hükümetinin 
uyguladığı sosyal kesintileri 

protesto etmek için binlerce öğrenci 
sokağa çıktı.  Öğrencilere polis saldırdı.
Gösterilere, öğrenci federasyonlarının 
yanı sıra  sivil toplum örgütleri ve sen-
dikalar da katıldı.

Göstericiler, Quebec eyaleti ye-
rel hükümetinin başta eğitim, sağlık 
ve sosyal hizmetler olmak üzere sos-

yal harcamalarda kesintiler öngören 
yasalarını protesto etti. Protesto gös-
terisini organize eden gruplara göre, 
gösteriye yaklaşık 75 bin kişi katıldı. 
Bu Kanada’da bu yıl gerçekleştirilen en 
büyük gösteri oldu.

Montreal’in merkezinde barışçıl 
başlayan gösteriler, daha sonra polis ile 
göstericiler arasında çatışmalara sahne 
oldu. Polisin ve yerel hükümetin tep-
kisine rağmen Öğrenci Federasyonları 

sözcüsü Camille Godbout, gösterileri-
ne devam edeceklerini, söyledi. Mart 
başında Quebec şehrinde gerçekleş-
tirilen benzer bir sosyal kesinti karşıtı 
protestoya yine polis sert bir şekilde 
saldırmıştı.

Quebec eyaletinde öğrenciler 2012 
Şubat ayından beri farklı bölgelerde za-
man zaman gerçekleştirdikleri protes-
tolar ile yerel hükümet üzerinde baskı 
oluşturmayı amaçlıyorlar (ANF)
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Fast-food zinciri McDonald’s, 90 bin işçi için asgari ücreti saat 
başına en az 1 dolar artırma kararı aldı. İşçiler McDonald’s’ın 

zam kararını “küçük bir zafer” olarak niteliyor ancak 
mücadelenin süreceğini belirtiyor.

ast-food zinciri McDonald’s 90 
bin işçi için asgari ücreti saat 
başına en az 1 dolar artırma ka-

rarı aldı. Buna göre daha önce 9 dolar 1 
sent olan saatlik ücret Temmuz ayından 
itibaren 9 dolar 90 sente çıkacak, 2016 
sonunda ise 10 doları aşacak. Ancak 
uygulamanın McDonald’s’ın ABD’deki 
toplam 4 bin şubesinden yalnızca bin 
500’ünde geçerli olacağı açıklandı. 
McDonald’s ülkenin dört bir yanında 
bayi statüsünde hizmet veren şubelerin 
kendi ücret çizelgesini belirlemekte ser-
best olduğunu savunuyor.

ABD’de fast-food sektöründe çalı-
şan işçiler uzun süredir kötü çalışma 
koşulları ve düşük ücretlere karşı mü-
cadele veriyordu. İşçiler McDonald’s’ın 
zam kararını “küçük bir zafer” olarak 
niteliyor ancak mücadelenin süreceğini 
belirtiyor.

Genel kanı, geçtiğimiz sene 5.6 mil-
yar dolar kâr eden dev şirket için bu 
zammın yeterli olmadığı görüşünde. 
New York eyaletinin Rochester ken-
tinden işçi ve sendikacı Jake Allen, 
teleSUR’a yaptığı açıklamada zammı 
“Önemli bir zafer ama mücadelenin 
sonu değil” şeklinde değerlendirdi. Al-

len, McDonald’s’ın işçilerin uzun süre-
dir gerçekleştirdiği eylemler sebebiyle 
bu kararı aldığını kabul ettiğini belirtti 
ve bunu “nadir görülen bir itiraf ” olarak 
niteledi. Allen, “İşçiler lobi faaliyetleri 
ya da seçimle kazanmadı. Dünyanın en 
büyük şirketlerinden birine karşı doğ-
rudan eylemle kazandı. Bunun bir klişe 
olduğunu biliyorum ama bu hikaye ger-
çekten bir ‘Calut’e karşı Davut’ hikayesi” 
dedi.

McDonald’s CEO’su Steve Easterbro-
ok, zam açıklamasında işçi eylemlerine 
değinmeyerek, zam kararını “çalışanla-
rımızı mutlu edersek daha iyi hizmet 
verirler” sözleriyle açıklamıştı. Allen ise 
“McDonald’s’ın bu açıklamayı ülkedeki 
en büyük fast-food işçileri eyleminden 2 
hafta sonra yapması tesadüf değil” dedi.

ABD’de fast-food sektöründeki sen-
dikalar ve işçiler saat başına en az 15 do-
lar ve sendikalaşma hakkı talep ediyor. 
Pek çok ayrı firmaya bağlı çalışan işçi-
ler uzun süredir eylem halinde. ABD’de 
fast-food sektörü, çok sayıda göçmen 
işçiyi kölelik koşullarında çalıştırmasıy-
la da biliniyor. Bu “küçük zafer”in sek-
törün geri kalanında da etkisini göster-
mesi bekleniyor.
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Küresel Gıda Fiyatları 5 Yılın En 
Düşük Düzeyine İndi

Küresel gıda fiyatları, et dışındaki kategorilerdeki düşüşlere bağlı olarak Nisan ayında da 
gerileyerek, 2010 yılı Haziran ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

irleşmiş Milletler Gıda ve Ta-
rım Örgütü’nün (FAO) Gıda Fi-
yatları Endeksi verilerine göre, 

dünyada ortalama gıda fiyatları Nisan 
ayında, bir önceki aya göre 2.1 puan ya 
da yüzde 1.2 düştü. Böylece, 171 puana 
gerileyen Endeks’teki yıllık gerileme de 
yüzde 19.2 düzeyini buldu.

Dünya gıda fiyatlarındaki düşüşle-
re en yüksek gerilemenin yaşandığı süt 
ürünleri grubu öncülük ederken, tahıl-
lar ve bitkisel yağ fiyatları da düştü. Bir 
süredir düşüşte olan et fiyatlarında ise  
artış gerçekleşti.

Tahıl fiyatlarında gerilemenin önü-
müzdeki aylarda da sürmesi bekleni-
yor. FAO Tahıl Fiyatları Endeksi Nisan 
ayında 2.2 puan ya da yüzde 1.3 düşüşle 
167.6 puana geriledi ve bu grupta yıllık 
düşüş yüzde 20’yi buldu. FAO değer-
lendirmesinde, buğday fiyatlarının Ni-
san ayında da düşmeye devam ettiğine 
işaret edilerek, bu gerilemede yüksek 
rekolte ve zayıf ticaretin etkili olduğu 
belirtildi, önümüzdeki aylarda fiyatların 
daha da düşeceğine ilişkin beklentilerin 
güçlü olduğu vurgulandı.

Endonezya ve Malezya’da yüksek 

üretim beklentileri fiyat düşüşlerinde 
etkili oldu Aynı dönemde, bitkisel yağ 
fiyatları da, palmiye yağı fiyatlarındaki 
düşüşlere bağlı olarak, aylık bazda 1.5 
puan ya da yüzde 1.3 düştü. Bitkisel yağ 
fiyatlarındaki düşüşe liderlik yapan pal-
miye yağındaki gerilemenin, Endonezya 
ve Malezya’da yüksek üretim beklentile-
rinin etkili olduğu vurgulanan FAO de-
ğerlendirmesinde, soya fiyatlarında da 
küçük düşüşler yaşanırken, rekolte dü-
şüşlerine bağlı olarak ihracatında yavaş-
lama beklenen ayçiçek yağı fiyatlarının 
ise yükseldiğine dikkat çekildi. (Milliyet)
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