SEÇİMLER VE SEÇİMLERE DOĞRU
Türkiye, ilk kez Cumhurbaşkanını halkın seçeceği bir süreci yaşamaktadır.
Dileğimiz, seçildikten sonra tüm halkı kucaklaması gereken cumhurbaşkanı
adaylarının, seçilme sürecinde de bu kucaklayıcı üslubu kullanmalarıdır. Türk
halkı özellikle yerel seçimler döneminde tehlikeli bir şekilde kutuplaştırılmıştır
ve artık bu gidişata dur deme zamanı gelmiştir. Bu gidişe dur diyecek olan da
adaylar nezdinde siyaset aktörleridir.
TES-İŞ de de bir seçim süreci geride bırakılmıştır. Şube Genel Kurullarımız Afşin Şubemiz hariç tamamlanmış, TES-İŞ Olağan Genel Kurulu için en
önemli eşik geride bırakılmıştır.
Memnuniyet verici olan kimi şubelerimizde hizmet yarışı olmasına rağmen,
tüm şubelerimizde genel kurulların büyük bir olgunluk ve demokrasi şöleni
şeklinde gerçekleşmesidir. TES-İŞ kendisine yakışanı yapmış ve demokratik
yapılanması ile tüm sendikalara örnek olmaya devam etmiştir. Hiç şüphesiz,
TES-İŞ Olağan Genel Kurulu’nu da büyük bir olgunlukla gerçekleştirecektir.
Tüm bu süreçte gerek TES-İŞ’in gerekse Türkiye’nin gündemine Yatağan
enerji ve maden işçilerinin özelleştirmeye karşı verdiği mücadele damgasını
vurmuştur. Büyük bir disiplin, kararlılık ve inançla sürdürülen bu mücadelenin yolu bir kez daha Ankara’dan geçmiş ve Yatağan işçilerinin çağrısıyla tüm
işçiler ayağa kalkmıştır. Hükümete çağrımız bu özelleştirmelerin iptal edilmesidir, çünkü Yatağan işçileri mücadelelerinden vaz geçmeyeceklerini her gün
yeniden göstermektedir.
TES-İŞ Şube Yönetimlerine yeni ve yeniden seçilen arkadaşlarımı kutluyor, geleceğin daha güçlü TES-İŞ’i için şimdiden teşekkür ediyorum.
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TES-İŞ’ten
Özelleştirme Tarihinin
En Şanlı Direnişi: Yatağan
Zonguldak’ta
ÇATES Özelleştirmesine Karşı Miting
Soma Şehitleri
Unutulmayacak
1 Mayıs
Coşku ile Kutlandı
TES-İŞ
Şube Genel Kurulları

Özelleştirme Tarihinin
En Şanlı Direnişi: Yatağan
Türkiye Yatağan Özelleştirmelerine Karşı Ayağa Kalktı

Muğla Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri ile kömür ocaklarının
özelleştirilmesine karşı çıkan TES-İŞ ve Türkiye Maden-İş Sendikası Yatağan
Şubeleri, Genel Merkezlerinin desteği ile aylardır sürdürdükleri mücadeleyi bir
başka boyuta taşıdı. 10 Nisan’da Ankara’ya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
(ÖİB) önüne gelen işçiler, daha sonra Ankara’dan ayrılmayarak 10 Haziran
2014 tarihine kadar ÖİB önünde bekledi. 10 Haziran tarihinde TÜRK-İŞ Genel
Merkezi’ne gelerek mücadeleyi TÜRK-İŞ ile birlikte sürdürmek istediklerini belirten
ve TÜRK-İŞ’te geceleyen işçilerin bu ısrarı üzerine TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu
olağanüstü toplantıya çağrıldı. Daha sonra TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun aldığı
bir dizi eylem kararı uygulandı.
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TES-İŞ’ten
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uğla Yatağan, Yeniköy ve
Kemerköy termik santralleri ile kömür ocaklarının
özelleştirilmesine karşı çıkan TES-İŞ
ve Türkiye Maden-İş Sendikası Yatağan
Şubeleri, Genel Merkezlerinin desteği
ile aylardır sürdürdükleri mücadeleyi bir başka boyuta taşıdı. 10 Nisan’da
Ankara’ya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) önüne gelen işçiler, daha
sonra Ankara’dan ayrılmayarak 10 Haziran 2014 tarihine kadar ÖİB önünde
bekledi. 10 Haziran tarihinde TÜRK-İŞ
Genel Merkezi’ne gelerek mücadeleyi

TÜRK-İŞ ile birlikte sürdürmek istediklerini belirten ve TÜRK-İŞ’te geceleyen işçilerin bu ısrarı üzerine TÜRK-İŞ
Başkanlar Kurulu olağanüstü toplantıya
çağrıldı. Daha sonra TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun aldığı bir dizi eylem kararı uygulandı.

10 Nisan Yeniden
Ankara
24 Ocak tarihinde Ankara’da ÖİB
önünde bir protesto eylemi yapma kara-

rı alan ancak yolları kesilerek Ankara’ya
gelmeleri engellenen Yatağan işçileri, 10
Nisan tarihinde Ankara’ya gelerek sabah saatlerinde Toros Sokakta toplandı.
TES-İŞ ve Türkiye Maden-İş Yöneticileri ile Şube Başkanlarının da yer aldığı
eyleme TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün
Atalay ile bazı TÜRK-İŞ Yöneticileri de
katıldı. Eyleme CHP’li bazı milletvekilleri, siyasi partiler ile emek ve meslek örgütü temsilcileri de destek verdi. Ergün
Atalay Toros Sokak’ta yaptığı konuşmada, eyleme verdikleri desteği anlatarak,
“sonuna kadar yanınızdayız” dedi.

TES-İŞ’ten

TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Tahsin Zengin, burada TES-İŞ
ve Türkiye Maden-İş ortak açıklamasını okudu. Ortak açıklamada şunlar yer
aldı:
“Değerli Maden ve Enerji işçileri,
Çadır kurdunuz, dağa çıktınız,

açlık grevi yaptınız, miting yaptınız,
TBMM’nin kapısına dayandınız. Yetmedi, ihaleyi protesto için Ankara’ya
yola çıktınız. Yolunuz kesildi, yılmadınız. İşte yine Ankara’dasınız. Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Direnişinizi,
mücadelenizi, kararlılığınızı, yurtseverliğinizi saygıyla selamlıyoruz. Mücadelenizle, Türkiye’ye, yetmedi dünyaya
örnek oldunuz. Bugün Türkiye’deki tüm
emek dostlarının kalbi sizin için çarpıyor. Bugün burada bu meydanı dolduran emekçilere ve tüm emek dostlarına
teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, sağo-

lun varolun.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye, yerel seçim sürecini, tarihinde yaşanmamış bir gerilim ve kaos ortamı içinde
geçirmiştir. Yerel seçimler nihayet sonuçlanmış, ama hepimizin izlediği gibi
tartışmalar bitmemiştir. Ancak, tüm bu
karmaşa içinde, emeği ile geçinenlerin
sorunları gölgelenmiş, emeklinin, işçinin, memurun sorunları, artan işsizlik
ve enflasyon, seçim meydanlarının konusu bile olamamıştır. Ülkemizin bir an
önce bu ağır hesaplaşma sürecini geride
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İşçiler daha sonra Özelleştirme İdaresine doğru yürüyüşe geçti. Yol boyunca özelleştirme karşıtı sloganlar atan işçileri İdare önünde güvenlik güçlerinin
yoğun önlemleri karşıladı.
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TES-İŞ’ten
bırakması ve ülkemizin gerçek gündemi
olan işsizlik ve yoksulluğa
çözüm aranması gerekmektedir.
Değerli Arkadaşlarım,
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Hükümet yerel seçimlerin galibi
olmuştur. Ancak bu galibiyet “Ben ya-
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parım oldu” anlayışının hakim hale
gelmesine neden olmamalıdır. Ülkeyi
yönetenler halkın taleplerini duymalı,
dinlemeli ve yerine getirmelidir.
Değerli Arkadaşlarım,
Biz, sahip olduğumuz hakların budanmasını değil, genişletilmesini istiyo-

ruz. Sahip olduğumuz hak ve kazanımlara göz dikilen bir anlayışla demokrasinin gelişemeyeceğine inanıyoruz.
Değerli Arkadaşlarım,
Bugün Türkiye’de tüm taşlar yerinden oynamış durumda. Kimin eli kimin
cebinde belli değil. Ama sizin talebiniz

TES-İŞ’ten
çok konuşulur oldu bu günlerde. Birbirlerine vatan haini diye seslenip, kendilerini vatansever sananlar var. Ama
gelsin görsünler, gerçek vatanseverler
burada. Bu meydanda. Bu meydanda
hiç kimsenin kar, para, zenginlik hırsı
yok. Bu meydanda hiç kimse rüşvetten,
yolsuzluktan, hırsızlıktan anlamaz. Bu

meydanda olanların
çocukları vatan için
öldüler, ölmeye devam
ediyorlar.
Değerli Kardeşlerim,
Gerçek vatanseverler sizlersiniz. İşte
onun için aylardır direniyorsunuz. İşte
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çok masum. Sizin talebiniz iş ve aş. Sizin
talebiniz villalar, gemiler, yedi yıldızlı
oteller değil. Sıcak bir yuva, sıcak bir
sofra. İşte onlar bunu anlamıyor. Çünkü
masumiyeti unutmuşlar. Satalım diyorlar, satalım gitsin. Kim çok para verirse, termik santraller, madenler onların
olsun. Vatanseverlik ve vatan hainliği
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onun için bu zorlu
mücadeleyi sürdürüyorsunuz.

İşverenlere sesleniyorum; Yatağan,
Yeniköy , Kemerköy, Zonguldak Çatalağzı termik santralleri ve madenleri
için teklif vermeyin. İhalelere girmeyin.
Bu işçi sizi oralara sokmaz. Bu işçi vatanını sattırmaz. Bunu bilin ona göre
davranın.
Hükümete sesleniyorum;
Yerel seçimler öncesinde ihaleyi ertelediniz. Ama gördünüz yetmedi. Yol
yakınken bu ihaleleri
iptal edin. Çünkü bu
işçi Muğla’ya geçit vermez.
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Özelleştirme İdaresine sesleniyorum: özelleştirmelerle ilgili
bu kadar şaibe ayyuka çıkmışken bu ihaleleri nasıl yapacaksınız? Vebalinin altından kalkabilecek
misiniz? Eğer
ihaleyi yap-
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maya kalkarsanız inanın bunun vebali
ve sorumluluğunun altında kalacaksınız
Değerli Kardeşlerim, işçilerin, emeği
ile geçinenlerin açlığı, yoksulluğu Hükümetin vebalidir. Hak arayan emekçilerin seslerine kulak tıkamak, Hükümetin vebalidir. Taleplerimiz, itirazlarımız
ve isyanlarımızın tümü bu memleketin
onuru, huzuru ve barışı içindir. Verdiğiniz, onurlu, disipli kararlı mücadele için
sizleri kutluyorum değerli arkadaşlarım. Sizlerin mücadelesi bizim mücadelemizdir. Sizlerin mücadelesi tüm emek
dostlarının mücadelesidir.
TES-İŞ ve Türkiye Maden-İş Sendikası adına söz veriyorum: Bu özelleştirme ihaleleri iptal edilinceye kadar mücadelemiz sürecektir. Kimsenin bundan
şüphesi olmasın. Direnişiniz, katılımınız, coşkunuz, kararlılığınız için teşekkür ediyoruz.

TES-İŞ’ten
Sağolun, varolun.”
Konuşmaların ardından ÖİB eylem
sona ererken, işçiler İdare’nin karşısındaki parka yürüyerek oturma eylemine
başladı. Tüm günlerini ÖİB’nin karşısında Kurtuluş Parkı’nda geçiren işçilere
gün boyu emek ve meslek örgütü temsilcileri destek ziyaretlerinde bulundu.

Yeniköy-Kemerköy
İhaleleri
yaralananlar hastaneye kaldırıldı. “Direne direne kazanacağız”, “Baskılar bizi
yıldıramaz” “Kahrolsun AKP iktidarı”
sloganları atan işçiler, polis müdahalesi sonrası Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünden ayrılarak Türk-İş Genel
Merkezi’ne gitti. Eylem daha sonra Kurtuluş Parkı’nda devam etti.

Zincirli Eylem
Enerji ve Maden İşçileri 30 Mayıs
tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı önünde bir basın toplantısı
düzenleyerek taleplerini dile getirmek
istedi. Çalışma Bakanlığı önündeki bariyerleri aşamayan işçiler Enerji
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ÖİB, 18 Nisan tarihinde, Yeniköy ve
Kemerköy termik santrallerine ilişkin
verilen teklifleri değerlendirirken, Kurtuluş Parkı’nda bekleyen işçiler, önce
basın açıklaması yaptı, ardından ÖİB’ye
girmek istedi. İçlerinde atlı polislerin de
yeraldığı güvenlik güçlerinin müdahalesi ise sert oldu. Güvenlik güçleri, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale
ederken, işçilerden ve gazetecilerden
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Bakanlığı’na yöneldi.
Enerji Bakanlığı önündeki bariyerlere kendilerini zincirleyen Yatağan işçileri,
‘Yatağan Soma olmayacak’, ‘İş cinayetleri önlensin, özelleştirmeye, taşeronlaşmaya hayır’ döviz ve pankartları açtı,
‘Soma’nın hesabı sorulacak’ sloganları
attı.
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Bakanlık önünde açıklama yapan
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işçiler Soma’da hayatını kaybeden 301
maden işçisini andıklarını belirterek
şunları söyledi:
“İş kazası kaza olmaktan çıkarılmalıdır. Taşeronda çalışma ölümden başka
bir şey getirmedi. Soma’da yaşananlar
özelleştirmenin ve taşeronlaşmanın
kara yüzünü bir daha gösterdi. Vermiş
olduğumuz mücadelemiz Soma’da yaşananlardan dolayı bir daha haklılığımızı

ortaya koydu ve bizim neden bu onurlu
mücadeleyi yaptığımız ortaya çıktı.”
Açıklamanın ardından emniyet güçleri grubun dağılması yönünde uyarıda
bulundu. Eylemcilerin dağılmaması
üzerine çevik kuvvet ekipleri işçilerin
etrafını sardı. Gruba biber gazıyla müdahalede bulundu. Polis protestoya devam edenlerden bazılarına burunlarını
sıkarak müdahale etti.

TES-İŞ’ten

TÜRK-İŞ’e “Birlikte
Eylem” Talebi
Yatağan enerji ve maden işçileri

10 Haziran Salı günü TÜRK-İŞ Genel
Merkezi’ne toplu olarak giderek, soruna TÜRK-İŞ’in sahip çıkmasını istedi.
TÜRK-İŞ’te geceleyen işçilerin ısrarı ve
talebi üzerine TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. 12 Haziran
Perşembe günü saat 14.00’ te toplanan
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, toplantı
sonrasında enerji ve maden işçileri ile

nacaklardır.

birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
önüne yürüdü. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın Yatağan işçilerine
destek veren konuşmasının ardından,
Başkanlar Kurulu’nun aldığı kararlar
TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hasan Tahsin Zengin tarafından açıklandı.
Zengin’in açıklamasına göre, alınan kararlar şöyle sıralandı:

ye devam edeceğini ve gerektiğinde yeni
kararlar almak üzere yeniden toplanacağını duyurdu.

- 16 Haziran 2014 Pazartesi günü,
Türkiye Maden-İş ve Tes-İş Sendikalarının örgütlü bulunduğu tüm işyerlerinde
işçiler, üretimden gelen güçlerini kullanarak 1 gün işi durduracaklardır.
- 17 Haziran 2014 Salı günü, Konfederasyonumuzun örgütlü bulunduğu
tüm işyerlerinde işçiler, üretimden gelen güçlerini 2 saat çalışmayarak kulla-

- 18 Haziran 2014
Çarşamba günü, 81 ildeki
AKP İl Başkanlıklarına yürüyüş yapılacak, düzenlenecek kitlesel basın toplantısının ardından 1 saat oturma eylemi
yapılacaktır.
Zengin,
Türk-İş
Başkanlar
Kurulu’nun gelişmeleri değerlendirme-

Polis Müdahalesi
Basın açıklamasının ardından enerji ve maden işçileri Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı önündeki bekleyişleri devam
etti. Oturma eylemi yaparak ihale sonucunu bekleyen işçilere TÜRK-İŞ Yöneticilerinin ve Başkanlar Kurulu üyelerinin
ayrılmasının hemen ardından güvenlik
güçleri biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. İşçiler bir kortej oluşturarak
Kızılay Güvenpark’a doğru yürüyüşe
geçti. Ancak güvenlik güçlerinin izin
vermemesi üzerine Sakarya Caddesi’ne
yönelen işçiler, burada yaptıkları basın
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Korkuluklara kendilerini zincirleyen işçilerin zincirleri demir kesme makasıyla kesildi. Bakanlık önünden ayrılmak istemeyen 15 işçi gözaltına alındı.
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açıklamasının ardından yeniden TÜRK-İŞ
Genel Merkezi’ne döndü.

Muğla’da Eylem
Ankara’da bunlar gerçekleşirken,
Muğla Yatağan’da da eylem vardı. İhalenin yapılacağı haberini alan işçiler
Yatağan-Milas karayolunu trafiğe kapayarak özelleştirmeye ilişkin tepkisini dile
getirdi. Türkiye Kömür İşletmeleri’nde
çalışan işçiler de kömür sahaları girişinde beklemeye başladı.
TES-İŞ Yatağan Mali Şube Sekreteri İsmail Demir, yaptığı açıklamada
santrallerin özelleştirilmesine karşı
eylemlerin süreceğini bildirdi. Demir,
“Özelleştirme için buraya gelenleri içeri
sokmayacağız. Santraller bizim vatanımızdır. Vatanımızı kimseye vermeyeceğiz” dedi.
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Enerji ve Maden İşçileri
Üretimden Gelen
Gücünü Kullandı
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dı. Santrallerde çalışan işçiler de maden
işçileri gibi işyerleri önünde ve direniş
çadırlarında beklediler.
Eylem yurt genelinde hayata geçirildi. Afşin, Soma, Adana ve Bursa başta
olmak üzere 9-10 merkezde iş bırakıldı.

İki Saat İş Bırakma
TES-IŞ ve Türkiye Maden-lş Sendikalarının tüm gün iş bırakmasının
ardından 17 Mayıs 2014 tarihinde
TÜRK-İŞ’e bağlı tüm sendikalar yatağan özelleştirmelerini protesto için iki
saat iş bıraktı. İşçiler, Soma katliamına
dikkat çekerek özelleştirmelerin iptalini
talep etti.
Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri ve kömür ocaklarında
iş bırakma eylemi sabah saat 10.00’da
başladı. 12.00’de sona erdi. Termik santrallerde sadece tablo ve gözlemcileri
çalışırken diğer birimler tamamen iş
bıraktı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun
aldığı karar uyarınca TES-İŞ ve T.
MADEN-İŞ sendikasına üye işçiler, 16
Haziran 2014 tarihinde “Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy’de özelleştirmelerin
iptal edilmesi” talebiyle bir gün süreyle
üretimden gelen gücünü kullandı. Eylem nedeniyle madenlerde kömür üretimi yapılmazken, termik santrallerde
ise enerji üretimi yapıldı ancak bakım
ve servislere çıkılmadı. Yatağanlı işçiler,
özelleştirmeyi durduracak her türlü mücadeleye hazır olduklarını bildirdiler.

Zonguldaklı madenciler de iki saat
iş bıraktı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Üzülmez,
Karadon, Kozlu, Amasra ve Armutçuk
müessese müdürlüklerinde 08.00-16.00
vardiyasında çalışan maden işçileri, iki
saat ocağa girmedi. GMİS Kozlu Şube
Başkanı Şaban Kaptan, işçilere hitaben
yaptığı konuşmada, “Özelleştirmelerin
derhal durdurulmasını istiyoruz. Soma
faciasına sebep olanların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Başta yer altı
olmak üzere tüm özel sektörde taşeron
uygulamalarına son verilsin. Bunların
dikkate alınması için eylemlerimiz sürecek” dedi.

Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri ile bu santrallere kömür
sağlayan maden ocaklarında eylem
gece saat 24.00’da başladı. Madenlerde
kömür üretimi durdurulurken, işçiler
aileleriyle birlikte maden girişlerinde
toplandılar. Santrallerde ise pano başındaki işler devam etti. Ancak bakım
ve servislere çıkılmadı. Eylem nedeniyle
santrallerde öğlen yemeği de çıkarılma-

İş bırakma kapsamında Demiryolİş’in örgütlü olduğu TCDD Loko Bakım Atölyesindeki işçiler de 2 saat iş
bırakma eylemi yaptı. Türk-İş Başkanı
ve Demiryol-İş Genel Başkanı Ergün
Atalay iş bırakma eyleminde yaptığı
açıklamada Yatağan termik santralinin
değerinin çok altında satıldığını söyledi.
Atalay Yatağan’ın gerçek değerinin 11
milyar dolar civarında olduğunu belir-

terek Soma’daki katliam için de sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade
etti. Atalay Soma’daki maden ocağının
yılda 1,5 milyon ton kömür çıkartılmasına uygun bir yer olduğunu belirterek,
özelleştirmenin ardından işletmenin 3
milyon 800 bin ton kömür çıkarttığını,
söz konusu üretim hırsının da iş kazasına yol açtığını söyledi. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’a da seslenen Atalay,
Muğla’daki özelleştirmelerin iptal edilmesini istedi.

TES-İŞ’ten

18 Haziran’da ise tüm illerde AK
Parti binalarına yürünerek siyah çelenk
bırakıldı. Eylem bazı bölgelerde şöyle
gerçekleşti:

Yatağan Eylemi
Yatağan’ da enerji ve maden işçileri

Muğla eski garaj önünden AKP il binasına yürüdü. “Genel grev genel direniş”, “Şartel inecek, hükümet gidecek”
sloganlarının atıldığı eyleme yurttaşlar
da evlerinden tencere tava ve alkışlarla destek verdi. İşçiler polis tarafından
iki kez engellense de kararlılık göstererek binaya ulaştı. AKP il binası önünde
açıklama yapan Türkiye Maden-İş Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin,
“Bugüne kadar birçok eylem yaptık ama
üretimi hiçbir zaman aksatmadık, hal-

kımızı mağdur etmedik. AKP iktidarı eğer
bu uyarılarımızı dikkate
almazsa yaşanacak olumsuzluklardan
dolayı şimdiden halkımızdan anlayış
bekliyoruz.” dedi. Ankara’ya yeniden
gideceklerini hatırlatan Girgin, “TÜRKİŞ Başkanlar Kurulu’na iki eylem önerisiyle gideceğiz. Birincisi sendika genel
merkez yöneticileri ve tüm şube başkanları ve yöneticileriyle birlikte Meclis’e
gidip son kez bir uyarıda daha bulun-
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AK Parti İl Binalarına
Yürüyüş
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mak, Güvenpark’ta
bir günlük oturma
eylemi yapmak, gerekirse
yatmak. Türkiye’yi yakan tüm
sorunlara çözüm için genel grev istemeye gideceğiz. Bu konuyla ilgili tüm sendikalara görev düşüyor. Bu mücadele
Türkiye işçi sınıfının vicdanında yer almış ve umut olmuştur. Bu umudu boşa
çıkarmamak herkesin görevi” dedi.

Ankara’da Eylem
Ankara’da eylem Ak Parti İl Binası’nın
önünde toplanılmasıyla başladı. Burada
düzenlenen kitlesel basın toplantısında
özelleştirmelerin ülke ekonomisine ve
çalışma hayatına verdiği zararlar anlatılarak Yatağan özelleştirmesinden vazgeçilmesi istendi.

İstanbul’da Eylem
İstanbul’da da Mecidiyeköy’deki
Cevahir Alışveriş Merkezi önünde toplanan TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalar, Büyükdere Caddesi’nden AK Parti Şişli
İlçe binasına yürüdü. İşçiler “Taşerona
hayır”, “Yatağan Soma olmayacak” sloganlarıyla Çevik Kuvvet ekiplerince
korunan AK Parti binası önüne geldi.
TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak yaptığı açıklamada, özelleştirmeyle işsizliğin arttığını belirterek,
“Şimdi de gözlerini Yatağan, Kemerköy
Yeniköy santrallarına ve kömür ocaklarına diktiler. Soma’da 301 arkadaşımızın
iş cinayetine kurban gitmesi, birilerine
ders olmalıdır.” dedi.
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İzmir’de Eylem
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İzmir Basmane’deki AK Parti Konak
İlçe binasının önünde buluşan işçiler
ile onlara destek veren emek ve meslek
örgütleri, özelleştirmelere “dur” dedi.
TÜRK-İŞ 3. Bölge Temsilcisi Hüseyin
Karakoç, yaptığı açıklamada kamu kurumlarını yok pahasına satılmasını eleştirerek şöyle konuştu:
“Bu kurumlar peşkeş çekiliyor dedik, birileri bundan rant elde ediyor

dedik dinlemediler. Özelleştirmeye karşı çıkanları neredeyse vatan haini ilan
ettiler, düşman ilan ettiler. Özelleştirme
yağma, talan demektir. Özelleştirmeler
derhal durdurulmalıdır.”

Antalya’da Eylem
Antalya AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan işçiler, “Yatağan işçisi yalnız
değildir”, “Özelleştirme istemiyoruz”
şeklinde sloganlar attı. Basın açıklaması yapan TES-İŞ Antalya Şube Başkam
Hacı Mevlüt Ünal, özelleştirmelere karşı 20 yıldır mücadele verdiklerini ve bu

mücadelenin süreceğini söyledi. Açıklamanın ardından oturma eylemi yapıldı.

Adana’da Eylem
Adana TÜRK-İŞ Adana Temsilciliği, özelleştirmeye karşı basın açıklaması
yaptı. Sendika üyeleri İnönü Parkı’nda
toplandı. Açıklamada Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy santralları ve kömür
ocaklarının özelleştirilmesine karşı mücadelenin Türkiye işçi sınıfının onur
ve varlık savaşı olduğu ifade edildi.
Soma’daki katliam da hatırlatılarak yenilerinin önlenmesi için özelleştirme-

TES-İŞ’ten

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu
Yatağan İçin Toplandı

TÜRK-İŞ Başkanlar
Kurulu Bildirisi
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 12 Haziran 2014 Perşembe günü Ankara’da
olağanüstü toplanmış ve aşağıdaki hu-

susların duyurulmasına karar vermiştir.
“TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yaklaşık bir hafta sonra olağanüstü toplanarak; Yatağan, Yeniköy, Kemerköy Termik santralleri ve bu santrallere kömür
veren sahaların özelleştirilmesi girişimleri ile Türkiye Maden-İş ve TES-İŞ sendikalarımız ve üyesi işçilerin yürüttüğü
direnişi, burada yaşanabilecek yeni
Soma facialarını önlemek adına yapılması gerekenleri, Soma faciası sonrası
yaşanan gelişmeleri ve gelinen son durumu değerlendirmiştir.
Yıllardır ısrarla devam edilen özel-

leştirme uygulamalarının çalışanlar ve
toplum üzerindeki olumsuz etkileri açıkça ortaya çıkmış- t ı r .
Kamu zararını sona erdirmek, kamuya
gelir sağlamak gerekçesiyle zaten kamu
sermayesine sahip işletmelerin özelleştirme yoluyla bazı sermaye kesimlerine
satılması telafi edilmez sonuçlara yol
açmıştır. Bu uygulamalara son verilmelidir. Dünyada gelişmiş ülkeler geri
dönüp kamulaştırma yapmaktadır.
Özelleştirme ve taşeron uygulamaları
konusunda alınan yargı kararları titizlikle yerine getirilmelidir.
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nin durdurulması istendi.
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Stratejik özellikleri nedeniyle, özellikle enerji temininde
sürdürülebilirliği sağlamak için
yerel kaynaklarımıza dayalı kömür ve
enerji üretimi gibi önemli alanlar, kamunun mülkiyetinde kalmalıdır. Kamu
sermayeli işletmelerde, çalışanların da
yer aldığı yeni kurumsal yapılar geliştirilmelidir.
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Özelleştirme nedeniyle işten çıkarmaların yaşanması bir yana, 13 Mayıs
2014 günü Soma’da yaşanan trajedi de
görüldüğü üzere, özelleştirme ve taşeronlaştırma 301 işçinin yaşamına neden
olmuştur. Soma örneği, özel sektörün
denetimsiz kar hırsının başta işçi sağlığı
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ve iş güvenliği olmak üzere, çalışma ve
yaşama koşullarında yol açtığı faciayı
gözler önüne sermiştir. Rekabet edebilirlik ve üretim artışı, ucuz işçilik temelinde kirli rekabete dönüşmemelidir.
Soma kömür işletmesinde bir “iş cinayeti” yaşanmıştır ve sorumluların cezalandırılmaları sabırla beklenilmektedir.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, başta
Soma’daki olmak üzere kömür ocaklarında ve tüm işyerlerinde çalışma şartlarının evrensel sözleşmeler doğrultusunda düzeltilmesini istemektedir ve sendikalarımız bunun takipçisi olacaklardır.
Çalışana değer vererek, çalışma hayatını
daha insancıl hale getirerek yaşam kalitesini yükseltmek hedefi işçi sınıfının

ortak mücadele alanıdır.
Tüm taleplerimize rağmen ILO’nun
176 sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi’nin ülkemiz tarafından
onaylanması sağlanmamıştır. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda gerekli girişimi başlatmalı ve TBMM
dönem çalışmaları sona ermeden sonuçlandırmalıdır.
Yatağan işçisi, haklı uyarılarını ve
taleplerini duyurmak kararlığı içinde
mücadelesini aylardır sürdürmektedir.
Yatağan işçilerinin örgütlü olduğu Türkiye Maden-İş ve Tes-İş Sendikaları Yöneticilerinin birlikte oluşturup TÜRKİŞ Başkanlar Kuruluna sunduğu eylem
planı değerlendirilmiş ve aynen kabul

TES-İŞ’ten
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yatağan
işçilerinin işine ve işyerine sahip çıkma
eyleminin yanındadır ve kararlılıkla
desteklemektedir.
Buna göre:
1- Başkanlar Kurulu toplantısının
hemen ardından, tüm üyeler ve Konfederasyonumuz önünde eylemini sürdüren işçilerle birlikte Özelleştirme İdaresi
Başkanlığına yürünecek ve kitlesel basın toplantısı ile alınan kararlar açıklanacaktır.
2- 16 Haziran 2014 Pazartesi günü,
Türkiye Maden-İş ve Tes-İş Sendikaları-

nın örgütlü bulunduğu tüm işyerlerinde
işçiler, üretimden gelen güçlerini kullanarak 1 gün işi durduracaklardır.
3- 17 Haziran 2014 Salı günü, Konfederasyonumuzun örgütlü bulunduğu
tüm işyerlerinde işçiler, üretimden gelen güçlerini 2 saat çalışmayarak kullanacaklardır.
4- 18 Haziran 2014 Çarşamba günü,
81 ildeki AKP İl Başkanlıklarına yürüyüş yapılacak, düzenlenecek kitlesel basın toplantısının ardından 1 saat oturma
eylemi yapılacaktır.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, gelişmeleri değerlendirmeye devam ederek,
gerektiğinde yeni kararlar almak üzere

yeniden toplanacaktır.
Yatağan işçilerinin haklı
mücadelesi farklı yorumlanmamalıdır.
Konfederasyonumuz, ülke ve çalışma
hayatında karşılaşılan sorunları birlik
ve dayanışma içinde çözüme kavuşturmak kararlığındadır.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ulusal
değerimiz ve birliğimizin sembolü olan
bayrağımıza yönelik olarak Diyarbakır ilimizde yapılan hareketi şiddetle
kınamaktadır. Komşu sınırımızda gelişen olayları endişeyle izlemekte, Musul
Konsolosluğumuz çalışanları ile ailelerine, vatandaşlarımıza yapılanları kınamakta ve acil çözüm beklemektedir.”
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Zonguldak’ta ÇATES
Özelleştirmesine Karşı Miting

Hasan Tahsin Zengin: “Türkiye’de Bir Ateş Yanıyor. Bu
Ateş Söndürülmezse Her Yeri Yakar”
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TES-İŞ’in, Genel Maden-İş Sendikası’nın desteği ile Çatalağzı Termik Elektrik Santrali’nin(ÇATES)
özelleştirilmesine tepki için düzenlediği yürüyüş, mitinge dönüştü.
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ES-İŞ’in,
Genel
Madenİş Sendikası’nın desteği ile
Çatalağzı Termik Elektrik
Santrali’nin(ÇATES) özelleştirilmesine tepki için düzenlediği yürüyüş, mitinge dönüştü.
Zonguldak’ın Çatalağzı Beldesi’nde

kurulu bulunan ÇATES için, 19 Nisan
2014 tarihinde Çatalağzı Belediyesi
önünde toplanan kalabalık, buradan
ÇATES’in bulunduğu Işıkveren’e sloganlarla yürüyüşe geçti.
Eyleme Zonguldak Belediye Başkanı
Muharrem Akdemir, Kilimli Belediye

Başkanı Ali Aslankılıç, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, Muslu
Belediye Başkanı Sebahattin Adıyaman, TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Tahsin Zengin ile diğer TES-İŞ
Yöneticileri, Genel Maden-İş Genel
Başkanı Eyüp Alabaş ile diğer Sendika

TES-İŞ’ten

Yürüyüşe katılanlar, “ÇATES halkındır halkın kalacak”, “ÇATES’e uzanan eller kırılsın”, “Her yer Yatağan
heryer direniş”, “Her yer ÇATES heryer
direniş”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Gemileri yaktık geri dönüş yok”
sloganları attı.

manı buradan bir kez daha uyarıyoruz.
ÇATES ve TTK bir bütündür satılamaz,
diyoruz” dedi.
18 Nisan’da Ankara’da Kurtuluş
Parkı’nda direnişlerini sürdüren enerji
ve maden işçilerine yapılan müdahaleyi kınadıklarını belirten Alabaş, “Orada
arkadaşlarımıza reva görülen zulmü kınıyoruz” dedi. Alabaş şöyle konuştu:
“Bir maden işçisi olarak, bir Zonguldaklı olarak sizinle gurur duyuyorum.
Emeğin Başkenti’ne yakışan budur. İşimiz, aşımız, geleceğimiz olan Çatalağzı
Termik Elektrik Santrali’ne ve Türkiye
Taşkömürü Kurumu’na; büyük bir kararlılıkla, disiplinle, coşkuyla, dayanışma içinde sahip çıkıyoruz. Ülkemizin ve
milletimizin geleceğine sahip çıkıyoruz.
Hükümeti, dostu, düşmanı buradan bir
kez daha uyarıyoruz. ÇATES ve TTK
bir bütündür satılamaz, diyoruz.”
Alabaş’ın konuşmasının ardından
TES-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hasan Tahsin Zengin bir konuşma
yaptı. Zengin şöyle konuştu;

Türkiye’de Bir Ateş
Yanıyor
“Türkiye’de bugün bir ateş yanıyor.
Bu ateş madenlerin ve kömür ocaklarının özelleştirilmesinin ateşi. Muğla, Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santralleri ve kömür ocaklarının özelleştirilmesine karşı ayakta. Bir grup işçimiz
Ankara’da Özelleştirme İdaresi Önünde
günlerce nöbet tuttu, özelleştirmeyi
protesto etti. Seyitömer özelleşti, işçiler işten çıkarıldı ve Kütahya yanıyor.
Çatalağzı termik santralı için de teklifler
21 Nisan’da alınacak…
Bir ateş de Çatalağzı’na düşüyor…
Yoldan katılımlarla daha da büyüyen
kalabalık ÇATES önüne geldi. ÇATES
önünde Yatağan Enerji ve Maden işçilerinin andı hep bir ağızdan okundu.
Burada ilk konuşmayı Genel
Maden-İş Genel Başkanı Eyüp Alabaş
yaptı. Alabaş, “Hükümeti, dostu, düş-

Tamam, ateş düştüğü yeri yakar.
Ama söndürülmeyen ateş de yayılır.
Çatalağzı’na düşen ateş söndürülmezse, yani eğer özelleştirmeden vazgeçilmezse, bilinsin ki bu ateş bütün
bölgeyi yakar.

Çünkü Çatalağzı,
TTK ve Havza madenciliği bir bütündür. Çatalağzı, Türkiye’nin taşkömürü
ile
çalışan tek elektrik santralidir. Çatalağzı, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun bir
parçasıdır ve öyle kalmalıdır. Çatalağzı
Termik Santrali’nin özelleştirilmesi ve
ithal kömür kullanımı halinde bölgede
madencilik faaliyeti yapan her kurum
zora girecektir. İşten çıkarmalar artacak, bölge insanı göçe zorlanacaktır.
Bölgeyi işsizliğe, yoksulluğa ve göçe
zorlamaya hiç kimsenin hakkı yoktur.
Değerli kardeşlerim,
Bugün Türkiye’de tüm taşlar yerinden oynamış durumda. Kimin eli kimin
cebinde belli değil. Ama sizin talebiniz
çok masum. Sizin talebiniz iş ve aş. Sizin
talebiniz villalar, gemiler, yedi yıldızlı
oteller değil. Sıcak bir yuva, sıcak bir
sofra. İşte onlar bunu anlamıyor. Çünkü
masumiyeti unutmuşlar. Satalım diyorlar, satalım gitsin. Kim çok para verirse,
onun olsun.
Peki Çatalağzı ne olacak?
Zonguldak ne olacak?
Havza ne olacak?
İşçi ne olacak, esnaf ne olacak, köylü
ne olacak?
Kimsenin bunu düşündüğü yok…
Memleketi parsel parsel satıp vatansever geçinenlere sesleniyorum…
Gelin bakın, vatanseverler burada.
Bu alanda kimsenin kar, para, zenginlik hırsı yok. Bu alanda hiç kimse
rüşvetten, yolsuzluktan, hırsızlıktan anlamaz. Bu meydanda olanların çocukları vatan için öldüler, ölmeye devam
ediyorlar.
Değerli Kardeşlerim, işçilerin, emeği
ile geçinenlerin açlığı, yoksulluğu Hükümetin vebalidir. Hak arayan emekçilerin seslerine kulak tıkamak, Hükümetin vebalidir. Taleplerimiz, itirazlarımız
ve isyanlarımızın tümü bu memleketin
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Yöneticileri, TES-İŞ ve Genel Maden-İş
Şube Başkan ve Yöneticileri, Ankara’da
direnişlerini sürdüren Yatağan Enerji
ve Maden İşçilerinden bir grup, enerji
işçileri, maden işçileri, siyasi partiler ile
sivil toplum ve meslek örgütleri, enerji
ve maden işçilerinin aileleri, öğrenciler
ile vatandaşlar katıldı.
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onuru, huzuru ve barışı içindir. Sizlerin
mücadelesi bizim mücadelemizdir. Sizlerin mücadelesi
tüm emek dostlarının mücadelesidir.
TES-İŞ Sendikası adına söz veriyorum: Bu özelleştirme ihaleleri iptal
edilinceye kadar mücadelemiz sürecektir. Kimsenin bundan şüphesi olmasın.
Direnişiniz, katılımınız, coşkunuz, kararlılığınız için teşekkür ediyorum. Sağolun, varolun.”
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Alabaş ile Zengin’in konuşmaları sırasında “Yatağan, ÇATES omuz omuza”,
“KİTler halkındır satılamaz”, “ÇATES

30

halkındır halkın kalacak”, “Ölmek var
dönmek yok” sloganları atıldı.

ÇATES ve Yatağan
Özelleştirmelerinden
Vazgeçilsin
TES-İŞ Yönetim Kurulu ÇATES ve
Yatağan özelleştirmeleri ile ilgili 29 Nisan 2014 tarihinde bir açıklama yaptı.
Yönetim Kurulu açıklamasında şunlara
yer verildi:
“Zonguldak Çatalağzı Termik Sant-

rali’ ne (ÇATES) ilişkin nihai pazarlık
görüşmesi bugün yapılmaktadır. ÇATES işçileri, bugün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde, Yatağan enerji
ve maden işçileri ve emek dostları ile
birlikte bu özelleştirmeyi protesto etmektedir.
TES-İŞ üyesi olan ÇATES işçileri,
işsizlik, yoksulluk, sendikasızlaştırma
anlamına geldiğinin bilinciyle özelleştirmeye karşı ilk günden beri mücadele vermektedir. Bu mücadele maden
işçileri başta olmak üzere bölge halkı
tarafından desteklenmektedir. Bölge
ekonomisinin çökmesini de beraberin-

TES-İŞ’ten

ÇATES, TTK ve Havza madenciliği bir bütündür. Türkiye’nin taşkömürü ile çalışan tek elektrik santrali
olan ÇATES, Türkiye Taş Kömürü
Kurumu’nun bir parçasıdır ve öyle
kalmalıdır. ÇATES’in özelleştirilmesi
ve ithal kömür kullanımı halinde bölgede madencilik faaliyeti yapan her
kurum zora girecektir. İşten çıkarmalar artacak, bölge insanı göçe zorlana-

caktır.
Bölgeyi işsizliğe, yoksulluğa ve göçe
zorlamaya hiç kimsenin hakkı yoktur.
Yatağan Termik Santrali’ne ilişkin
ihale ise yarın gerçekleştirilecektir.
Aylardan beri özelleştirmeye karşı mücadele eden Yatağan enerji ve maden
işçileri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
önündeki bekleyişlerini sürdürmekte,
Yatağan’ da ise tüm bölge halkını kapsayan eylemler devam etmektedir.
İşçilerin, emeği ile geçinenlerin açlığı, yoksulluğu, hak arayan emekçilerin
seslerine kulak tıkamak, Hükümetin

vebalidir. Taleplerimiz ve itirazlarımızın
tümü bu memleketin
onuru, huzuru ve barışı içindir.
Bilinmelidir ki, bu ihaleler yapıldıktan sonra da ÇATES ve Yatağan
işçilerinin mücadelesi sürecek ve özelleştirmenin yapacağı tahribata izin verilmeyecektir.
Henüz vakit varken Hükümet ÇATES ve Yatağan Termik Santral ve
linyit işletmelerinin özelleştirilmesini
iptal etmeli ve bu özelleştirmelerden
vaz geçmelidir.”
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de getirecek olan ÇATES özelleştirmesi tıpkı, Yatağan, Kemerköy, Yeniköy
termik santral ve linyit işletmelerinin
özelleştirilmesinde olduğu gibi ülke
menfaatlerine aykırıdır.

31

Soma’da
13 Mayıs 2014
tarihinde yaşanan ve
301 işçinin ölümüyle
sonuçlanan maden
faciası, tüm ülkeyi
yasa boğdu. Facianın
nedeni olarak görülen
özelleştirmeler,
taşeronlaşma ve
denetim eksikliği, tüm
ülkede yapılan eylem
ve mitinglerle protesto
edildi.

TES-İŞ’ten
önemli göstergelerinden sayılmalı, ülkeyi yönetenler ve işverenler bu kazadan gereken dersi çıkarmalıdır.
Ülkemizi yasa boğan bu facianın nedenlerinin bir an önce ortaya çıkarılması
ve varsa sorumlularının en ağır biçimde
cezalandırılması, facianın büyüklüğü de
göz önünde alındığında artık her şeyden önce bir insanlık görevidir.
İş kazalarında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olan Türkiye, artık bu kazalarda kaybettiklerinin ardından ağlamak istememektedir. Aileler, işe yolcu
ettikleri aile fertlerinin, mesai bitiminde
sağ salim eve dönmesini istemektedir.
Bu çerçevede İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin harfiyen uygulanması büyük
önem arzetmektedir.
TES-İŞ, faciada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, Soma
halkına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemektedir. Kurtarma
çalışmalarının başarıyla sonuçlanması
ve ölü sayısının artmaması en büyük temennimizdir.”

Eylem Kararı
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TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, 14 Mayıs
2014 tarihinde, bir hafta süreyle her sabah tüm işyerlerinde Soma şehitleri için
saygı duruşu yapılması kararı aldı. Aynı
gün alınan bir ikinci kararla ise, 15 Mayıs 2014 tarihinde TÜRK-İŞ’e bağlı tüm
sendikaların üretimden gelen güçlerini
kullanacaklarını duyurdu.
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oma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde
yaşanan ve 301 işçinin ölümüyle
sonuçlanan maden faciası, tüm
ülkeyi yasa boğdu. Facianın nedeni
olarak görülen özelleştirmeler, taşeronlaşma ve denetim eksikliği, tüm ülkede
yapılan eylem ve mitinglerle protesto
edildi.
Facia TES-İŞ topluluğunda da büyük bir üzüntüyle ve tepkiyle karşılandı.
TES-İŞ Yönetim Kurulu, 14 Mayıs 2014
tarihinde yaptığı açıklamada, “Acımız
büyük, yastayız” ifadelerine yer verdi.

TES-İŞ açıklamasında şunlar yeraldı:
“Türkiye dün, Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan facia ile sarsılmış, Soma
A.Ş’ye ait kömür madeni, çıkan yangın
nedeniyle cehenneme dönmüştür.
Maden iş kolu, riskli bir işkoludur
ama bu riski asgariye indirmek işverenlerin; alınan önlemleri denetlemek de
devletin görevidir.
Yaşanan bu facia, özelleştirme ve
taşeronlaşmanın verdiği zararın en

TES-İŞ, alınan kararlara harfiyen
uyarken, TES-İŞ Genel Merkezi çalışanları da Manisa’nın Soma ilçesinde
yaşanan faciayı protesto etmek için 15
Mayıs tarihinde sabah saat 09.00’da
Genel Merkez binası önünde toplanarak saygı duruşunda bulundu. Saygı
duruşunun ardından işyerinde örgütlü
Koop-İş Sendikası Ankara 2 no’lu şube
Mali Sekreteri ve işyeri çalışanı Ömer
Akkaya, bir konuşma yaptı. Akkaya konuşmasında facia ile yitirilen canların
Türkiye’nin yüreğini kor gibi yaktığını
belirtti. Akkaya özetle şunları söyledi:

“Biz bu yaşananlara iş kazası demiyoruz. Bunun tek bir adı vardır, o
da iş cinayetidir. Bu yaşanan bir kader
değildir. Planlayıcıları, uygulayıcıları,
sorumluları vardır. Bunu planlayanlar,
bu ülkede kölelik düzeninde çalışmayı
dayatanlardır. Sendikasız, kuralsız, güvencesiz çalışmayı egemen kılmak isteyenlerdir. Taşeronlaşmayı ülkemizde
temel çalışma biçimi haline getirenlerdir. Uygulayıcıları ise yanında çalıştırdıkları emekçileri birer üretim maliyeti
olarak görenlerdir. Ucuz işçilik peşinde

koşanlardır. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin maliyetinden kaçanlardır.
“İşçi sağlığı” kavramını “iş sağlığı” olarak değiştirip, insanı yok sayanlardır.
İnsanların canını umursamayanlardır.
Bu yaşadığımız dram, ülkemizin hafızasında kara bir leke olarak yer alacaktır.
Bu facia, ülkemizi bir taşeron cennetine
çevirenlere, Taşeronlaşmayı temel çalışma biçimi haline getirenlere, Ülkede
sömürü düzeni kuranlara ders olmalıdır. Bu yaşananlar, önüne gelen her kurumu özelleştirenlere, bu kurumları ve

orada çalışan emekçileri, işverenlerin,
taşeronun insafına terk edenlere, ders
olmalıdır. Karlarına kar katmaktan başka amaçları olmayan, bunun için insanların hayatlarıyla oynayanlar, bu ülkede
köle düzenini hakim kılmak isteyenler,
doymak bilmeyen açlıklarıyla, emekçilerin canlarını hiçe sayanlar hesap vermelidir.”
TES-İŞ çalışanları bir hafta süreyle
her sabah Soma’da yaşamını yitiren maden işçileri için saygı duruşunda bulundu.

TES-İŞ DERGİSİ, TEMMUZ 2014
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1 Mayıs Coşku ile Kutlandı
TÜRK-İŞ, 2014 yılı 1 Mayıs’ını merkezi olarak İstanbul Kadiköy Meydanı’nda Türkiye Kamu-Sen
ile birlikte kutladı. Kutlamalarda İşçi Partisi başta olmak üzere, bazı diğer emek ve meslek
örgütleri de yeraldı.

ÜRK-İŞ, 2014 yılı 1 Mayıs’ını
merkezi olarak İstanbul Kadiköy Meydanı’nda Türkiye
Kamu-Sen ile birlikte kutladı.
Kutlamalarda İşçi Partisi başta olmak
üzere, bazı diğer emek ve meslek örgütleri de yeraldı.
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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 1 Mayıs
2014 günü sabah saatlerinde TÜRK-İŞ
1. Bölge Temsilciliğinde toplandı. 1 Mayıs 1977 şehitlerini anmak için kazancı
yokuşuna karanfil bırakılırken, daha
sonra Taksim Atatürk Anıtına çelenk
bırakıldı.
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Saat 10.00’da Kadıköy Haydarpaşa
Numune Hastanesi önünde toplanmaya
başlayan sendikalar, 11.00’da yürüyüş
kortejini oluşturarak Kadıköy İskele
Meydanına doğru yürüyüşe geçti. Mitingte TÜRK-İŞ ve Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanları birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Onur Akın bir
konser verdi. Kadıköy mitingi olaysız
bir şekilde dağıldı.

TES-İŞ’ten
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TES-İŞ 1 Mayıs’ı Diğer
Emek ve Meslek Örgütleriyle Kutladı

37

TES-İŞ’ten

TES-İŞ Şube Genel Kurulları

Afşin Şube Dışındaki Şube Genel Kurulları Tamamlandı
TES-İŞ, 2013 yılı Nisan ayında başladığı şube genel kurullarını, Afşin Şube Olağan Genel Kurulu
hariç tüm şubelerinde tamamladı.
ES-İŞ, 2013 yılı Nisan ayında başladığı şube genel kurullarını, Afşin Şube Olağan
Genel Kurulu hariç tüm şubelerinde
tamamladı.

TES-İŞ DERGİSİ, TEMMUZ 2014

TES-İŞ, 5 Nisan 2014 tarihinden
bu yana İstanbul 1 No’lu Şube, Konya Şube, Ankara 2 No’lu Şube, Adana
Şube, İzmir 2 No’lu Şube, Bursa Şube,
Erzurum Şube, Edirne Şube, İstanbul
3 No’lu Şube, Balıkesir Şube, Trabzon
Şube, Isparta Şube, İzmir 1 No’lu Şube,
Soma Şube Olağan Genel Kurulları ile
Afşin Şube olağanüstü genel kurulunu
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gerçekleştirdi. Afşin Şube Olağan Genel Kurulu ise Eylül ayında gerçekleştirilecek.
Şube Genel Kurullarında Soma
Şube Olağan Genel Kurulu ile Afşin
Şube Olağanüstü Genel Kurulu hariç
diğerlerinde Divan Başkanlığı görevine TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Tahsin Zengin seçildi. Soma
Şube Genel Kurulunda divan başkanlığına Genel Eğitim Sekreteri Ferudun
Yükselir, Afşin Şube Olağanüstü Genel
Kurulunda da Genel Sekreter Mustafa
Şahin seçildi. Şube Genel Kurulların-

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBE

TES-İŞ’ten

Hasan Tahsin Zengin, Şube Genel
Kurullarında yaptığı konuşmalarda
yaşanan sürecin önemli konularına
işaret etti.
Yaptığı konuşmalarda, siyasi gündemin yoğunluğu ve gerginliği nedeniyle çalışma hayatının sorunlarının
gölgede kaldığına değinen Zengin,
“Bizler yaptığımız her konuşmada
sorunlarımızın altına kalın çizgiler
çekiyoruz, var gücümüzle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ancak ne
duymaya niyeti olan var, ne de duyan”
dedi. Zengin, ülkenin temel taşının
emeği ile geçinenler olduğunu belirterek, çalışanların sorunlarını göz ardı
etmenin ülkeyi gözardı etmek olduğunu, bu duyarsızlığın devam etmesi

halinde, bedelinin ağır ödeneceğini
ifade etti.
Zengin, Yatağan işçilerinin özelleştirmeye karşı verdiği mücadelenin
Hükümet tarafından iyi anlaşılması
gerektiğini belirtti. Bu mücadelenin
yıldırma politikaları ile bitirilemeyeceğinin altını çizen Zengin, “Biz bu
mücadelenin arkasındayız. Çünkü
Termik Santralin Yatağan için ne anlama geldiğini iyi biliyoruz. Oradaki
mücadele tüm yöre halkı tarafından
destekleniyor. Muğla Yatağan ile yatıyor, yatağan ile kalkıyor. Oradaki bu
mücadele ve mücadelenin talepleri
gözardı edilmemeli. Bu özelleştirmeler iptal edilmeli” dedi.
Zengin, Soma’da yaşanan maden
faciasını “iş cinayeti” diye nitelendirdi.
Soma faciasında, işverenlerin ve Hükümetin ihmalinin gün gibi ortada olduğuna dikkat çeken Zengin, “Soma’yı
unutmamalı ve unutturmamalıyız. Bu

tür cinayetlerin engellenmesi için her
türlü çabanın gösterilmesi gerekiyor. Soma’da yüzlerce çocuk babasız kaldı, yüzlerce evin bacası
söndü. Maden kazalarında özelleştirmeler ve taşeron işçilik temel neden.
Ama hala taşeronlaşma devam ediyor,
hala özelleştirmeler devam ediyor. Bu
ne akla, ne vicdana sığar” dedi.
Zengin, Soma faciası sonrasında
Hükümetin taşeronlaşmaya karşı önlem adı altında bir takım düzenlemeler yapmaya kalktığını, ancak bu düzenlemelerin de daha önce yapılmak
istenenlerin kopyası olduğunu belirtti.
“Taşeronlaşmayı ortadan kaldıracaklarına kapsamını genişletiyorlar” diyen Zengin, “Sendikaların uyarısıyla
5 maddede değişiklik yapmayı kabul
etmişler. Bakalım neleri değiştirecekler göreceğiz. Ama dileğimiz ve talebimiz, iyileştirme değil, kökten çözüm”
diye konuştu.

KONYA ŞUBE
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da TES-İŞ Genel Merkez Yöneticilerinin yanı sıra Şube Başkan ve Yöneticileri, emek ve meslek örgütlerinin
temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri
de yeraldı.
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ANKARA 2 NO’LU ŞUBE
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ADANA ŞUBE

TES-İŞ’ten

BURSA ŞUBE
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İZMİR 2 NO’LU ŞUBE
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ERZURUM ŞUBE
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EDİRNE ŞUBE
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BALIKESİR ŞUBE
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İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE
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TRABZON ŞUBE
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ISPARTA ŞUBE
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SOMAŞUBE
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İZMİR 1 NO’LU ŞUBE
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AFŞİN ŞUBE

Şube
Yönetim Kurulları

Genel Kurullarda yapılan konuşmaların ardından
seçimlerle Şube Yönetim Kurulları belirlendi.
Şube Yönetim kurulları şöyle şekillendi:

Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

İstanbul
1 No’lu Şube
Yönetim Kurulu
Ersin AKMA

Rıdvan UYAR

İsmail KILIÇASLAN
Şube Mali Sekreteri

Şube Teşkilat Sekreteri

Erdal KAYA

Bumin Han AKSU

Behçet ŞENBİLİR

Osman Tuncer KUT

Galip KOÇAK

Durmuş Ali ÖZDİZ

Hidayet DOĞAN

TES-İŞ DERGİSİ, TEMMUZ 2014

Şube Başkanı
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Şube Sekreteri

Şube Eğitim Sekreteri

Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

Konya Şube
Yönetim Kurulu
Şube Başkanı

Şube Sekreteri

Şube Mali Sekreteri

Şube Teşkilat Sekreteri

Şube Eğitim Sekreteri

TES-İŞ’ten
Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

Ankara
2 No’lu Şube
Yönetim Kurulu
Metin DURDU

Fatih TÜLEK
Şube Sekreteri

Şube Mali Sekreteri

Mustafa ÖĞÜT

Osman GÜNGÖR

F. Aydın KAYHAN
Şube Mali Sekreteri

Şube Teşkilat Sekreteri

Hüseyin İNAL

Ali DİLİŞEN

Doğan YURDAKUL

M. Doğan ÇEKMEN
Şube Teşkilat Sekreteri

Şube Eğitim Sekreteri

Besim MESTAN

A. İhsan ENSARİOĞLU

Y. Fikret MUMCU

M. Kamil YURTSEVEN

Selçuk ASLAN

Muharrem DEMİRCAN

Kenan KILIÇ

Ergün ÜNLÜ

Necmettin TURHAN
Şube Teşkilat Sekreteri

Şube Eğitim Sekreteri

Zeki ŞİŞKO

Mehmet BEYAZGÜL

Hayri DADEMİR

Mehmet GELMİŞ

Seçkin BAŞARIR

Şube Başkanı

Haydar İŞ

Tuncay DEMİR
Şube Teşkilat Sekreteri

Ali ARIKAN

Şube Eğitim Sekreteri

Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

Adana Şube
Yönetim Kurulu
Şube Başkanı

Şube Sekreteri

Fahri METİN

Tamer KISA

Şube Eğitim Sekreteri

Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

İzmir
2 No’lu Şube
Yönetim Kurulu
Şube Başkanı

Şube Sekreteri

Şube Mali Sekreteri

Nazmi CİVAN

Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

Bursa Şube
Yönetim Kurulu
Şube Başkanı

Şube Sekreteri

Şube Mali Sekreteri

Şube Teşkilat Sekreteri

Şube Eğitim Sekreteri

Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

Erzurum Şube
Yönetim Kurulu
Şube Sekreteri

Şube Mali Sekreteri

İhsan ARAS

Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

Edirne Şube
Yönetim Kurulu
Şube Başkanı

Şube Sekreteri

Şube Mali Sekreteri

Şube Teşkilat Sekreteri

Şube Eğitim Sekreteri
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Şube Başkanı
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Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

İstanbul
3 No’lu Şube
Yönetim Kurulu
Hüseyin OZİL

Hasan AĞIRMAN

Hüseyin POLAT

M. Faik AKSOY

Necdet ÖZBAY

Bekir AYDIN

Davut TALAS

Sertip KARTAL

Cengizhan GÜNDOĞDU

Ayhan SAKA

Şube Başkanı

Şube Sekreteri

Şube Mali Sekreteri

Şube Teşkilat Sekreteri

Ahmet EMER

Şube Eğitim Sekreteri

Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

Balıkesir Şube
Yönetim Kurulu
Şube Başkanı

Şube Sekreteri

Şube Mali Sekreteri

Nazmi TEKİN

Şube Teşkilat Sekreteri

Şube Eğitim Sekreteri

Asım GÜNAY

Dilaver ÖZMEN

Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

Trabzon Şube
Yönetim Kurulu
Şube Başkanı

Münip KOÇ

Şube Sekreteri

Şube Mali Sekreteri

Şube Teşkilat Sekreteri

Şube Eğitim Sekreteri

Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

Isparta Şube
Yönetim Kurulu
Osman KORKMAZ
Şube Başkanı

Şube Sekreteri

Ali SARI

Hasan ZORLU

Ahmet KARAŞAHİN

Muharrem EKİM

Soner GÖKÜN

Hasan KORKMAZ

Yunus KARAMAN

Bedri DEMİRASLAN

Hatay UYLAŞ

Fehmi TOKGÖZ

Şube Mali Sekreteri

Şube Teşkilat Sekreteri

Emin PINAR

Şube Eğitim Sekreteri

Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

İzmir
1 No’lu Şube
Yönetim Kurulu
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Şube Başkanı
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Şube Sekreteri

Şube Mali Sekreteri

Bekir İRGİN

Şube Teşkilat Sekreteri

Şube Eğitim Sekreteri

Tuncay ATICI

Burhan KUMRAL

Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

Soma Şube
Yönetim Kurulu
Şube Başkanı

Şube Sekreteri

Şube Mali Sekreteri

Şube Teşkilat Sekreteri

Şube Eğitim Sekreteri

TES-İŞ’ten
Türkiye Enerji, Su ve Gaz
İşçileri Sendikası

Afşin Şube
Yönetim Kurulu
Mustafa KILIÇ
Şube Başkanı

Mehmet AKIN

İlhami GÖÇER

Şube Sekreteri

Şube Mali Sekreteri

Mahir ÖZDOĞAN
Şube Teşkilat Sekreteri

Uğur COŞKUN
Şube Eğitim Sekreteri

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

VAN ŞUBE

TES-İŞ Van Şube’nin
Örgütlenme Çabaları Sürüyor

Nurettin ALTAN

“Amacımız tüm taşeron işçilerimizi üye yapmamızın
ardından yetki alıp toplu iş
sözleşmesi sürecini başlatmaktır. Böylece taşeron işçilerimiz de toplu sözleşme
hakkından yararlanacaktır”
dedi.

Adana Şube

İstanbul 3 No’lu Şube

H. Oğuz ÇAĞOPLU

İstanbul 3 No’lu Şube

Mehmet DEDE

İstanbul 3 No’lu Şube

Serdar KUVAN

İstanbul 3 No’lu Şube

Celal ŞAHİN

Mehmet ESEN

(06.05.2014)

(25.01.2014)

(05.04.2014)

(09.05.2014)

(01.06.2014)

(14.04.2014)

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

Samsun Şube
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TES-İŞ Van Şube’si, Van
Gölü Edaş kapsamında Van,
Bitlis, Muş ve Hakkari illerindeki işyerlerinde çalışan
taşeron işçilerin örgütlenebilmesi çalışmalarını yoğun
bir şekilde sürdürüyor. Van
Şube Başkanı Naif Balandı,
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YURT’tan *

Türkiye’de Refah Düzeyi Düşük,
Mal ve Hizmetler Ucuz

TBB: Hareketsiz Hesap ve Kartlardan Bir Yıl
Boyunca Ücret Tahsil Edilmemesi Durumunda
Hesaplar İptal Edilecek

Bütçe Açık Verdi

Taksitli Kredi Kartı Harcamaları
11.1 Milyar TL Geriledi

İşsizlik Oranı Yüzde 9.7,
İşsiz Sayısı 2 Milyon 747 Bin Kişi Oldu

2013’te Tüketici Kredisi Kullanan Kişi Sayısı 14.4
Milyona, Kredi Kullanımı 231 Milyar TL’ye Ulaştı

Mayıs 2014 Açlık ve
Yoksulluk Sınırı Açıklandı

Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi Geriledi

Tarım ÜFE Yıllık Bazda Yüzde 11.2 Arttı

Enflasyon Arttı: Yıllık TÜFE Yüzde 9.66,
Yİ-ÜFE Yüzde 11.28 Arttı

Kamunun Dış Borç Ödemeleri
7.3 Milyar Dolar

Tüketici Kredileri
259.3 Milyar TL’ye Yükseldi

IMF’den Türkiye Örnekli Rapor:
Güçlü Büyüme İçin Reforma Yeni Vurgu

Salça ve Püre Etiketlerinde Geleneksel, Yöresel, Ev
Tipi, Köy Tipi Gibi İfadeler Kullanılmayacak

İşgücü Maliyeti Arttı

Üreticiye, Teknik Düzenlemeye Uygun Olmayan
Ürünlerin Aykırılıklarını Gidermek İçin 6 Ay Süre

Cari İşlemler Hesabı Nisan’da 4.8 Milyar
Dolar, İlk 4 Ayda 16.4 Milyar Dolar Açık Verdi

EPDK, Elektrik Piyasası
İthalat ve İhracat Esaslarını Belirledi

*ANKA Haber Ajansı’ndan Yararlanılmıştır

YURT’tan

Türkiye’de Refah Düzeyi Düşük,
Mal ve Hizmetler Ucuz

Türkiye Kişi Başına GSYH Endeksi’nde AB Ortalamasının
Altında Kaldı
Satınalma Gücü Paritesi geçici verilerine göre 2013 yılında Türkiye’nin kişi başına Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla (GSMH) Endeks değeri 55, kişi başına Fiili Bireysel Tüketim düzeyi 60 oldu.
Türkiye’nin kişi başına GSYH Endeks değeri ile Fiili Bireysel Tüketim düzeyi AB ortalamasının
yüzde 40 altında kaldı.
nin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak
tanımlandığına dikkat çekerek, böylece
ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarının giderildiğini ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmalarının yapılabildiğini bildirdi.
Türkiye AB Ortalamasının Yüzde 45
Altında
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Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi
tarafından açıklanan SGP’ye göre kişi
başına GSYH endeksi 2013 yılı geçici
sonuçlarına göre 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 55
oldu ve AB ortalamasının yüzde 45 altında kaldı. Türkiye’nin GSYH endeksi
2012 yılına göre 1 puan artış gösterdi
ancak sıralamasında bir değişiklik olmadı. 2012 yılında Türkiye’nin kişi başına GSYH endeks değeri 54 düzeyinde
gerçekleşmişti.
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vrupa Birliği (AB) İstatistik
Ofisi tarafından açıklanan
Satınalma Gücü Paritesine
(SGP) göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYH) Endeksi 2013 yılı geçici sonuçlarına göre 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için
55 oldu ve AB ortalamasının yüzde 45
altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2013 yılı Satınalma Gücü Paritesi geçici
sonuçlarını açıkladı. Eurostat tarafından yayınlanan bu veriler, Eurostat ve
OECD tarafından ortaklaşa yürütülen
Avrupa Karşılaştırma Programı çalışmaları kapsamında hesaplandı. TÜİK,
satınalma gücü paritesini ayrıntılı olarak tanımlanmış mal ve hizmet sepeti-

Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke,
3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)
ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 4
aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) ve 2 potansiyel aday
ülke (Arnavutluk ve Bosna-Hersek)
kapsandı.
Kişi Başına GSYH Endeksi En Yüksek
Ülke Lüksemburg

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke
arasında SGP’ye göre kişi başına GSYH

YURT’tan

Türkiye’de Refah Düzeyi Düşük

TÜİK’e göre ülkelerin gelişmişlik
düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi
başına gayri safi yurtiçi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına
Fiili Bireysel Tüketim Endeksleri daha
uygun bir gösterge olarak kabul edildi.
Fiili Bireysel Tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak
devlet veya kar amacı olmayan kuruluş-

lar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık
vb.) hizmetleri de kapsadı.
Kişi başına Fiili Bireysel Tüketim
düzeyi 28 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 60 oldu
ve AB ortalamasının yüzde 40 altında
kaldı. Kişi başına Fiili Bireysel Tüketim
düzeyi 2012 yılına göre 1 puan artarken,
sıralamasında değişiklik olmadı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında
kişi başına Fiili Bireysel Tüketim değeri
en yüksek ülke 139 ile Norveç, en düşük
ülke ise 36 ile Arnavutluk oldu.
Türkiye’de Mal ve Hizmet Ucuz

TÜİK, Fiyat Düzeyi Endeksi’nin
ülkelerin ulusal para birimlerinin kar-

şılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım
gücünün göstergesi olduğunu vurgulayarak, bir ülkenin Fiyat
Düzeyi Endeksi’nin 100’den büyük ise
bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük
ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu
ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade
edildiğine dikkat çekti.
Bültene göre Türkiye’nin Fiili Bireysel Tüketime ilişkin Fiyat Düzeyi Endeksi, 2013 yılı geçici sonuçlarına göre
58 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde
100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal
ve hizmet sepetinin Türkiye’de 58 Euro
karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.
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endeksi en yüksek ülke 264 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 29 ile Bosna
Hersek oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının
yüzde 164 üzerinde, Bosna-Hersek ise
yüzde 71 altında değere sahip oldu.
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YURT’tan

Bütçe Açık Verdi
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Mayıs ayında 4 milyar 564 milyon TL fazla vermiş iken 2014
yılı Mayıs ayında 1 milyar 475 milyon TL fazla verdi. Mayıs ayında faiz dışı fazla 8 milyar 556
milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 2014 yılı Mayıs ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 18.9 oranında artarak 36 milyar 80 milyon TL oldu. Mayıs ayında faiz hariç bütçe
giderleri yüzde 8.2 oranında artarak 28 milyar 999 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
rildi. 2014 yılı Mayıs ayında, faiz hariç
giderler için öngörülen 384 milyar 433
milyon TL ödeneğin yüzde 7.5’i kullanılarak giderler 28 milyar 999 milyon
TL oldu. Personel giderleri, geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 17 oranında artarak 9 milyar 225 milyon TL oldu 2014
yılı Mayıs ayında, personel giderleri için
bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon TL ödeneğin yüzde 8.4’ü kullanıldı.
Sağlık, Emeklilik ve Sosyal Yardım
Giderleri 5 Milyar TL

TES-İŞ DERGİSİ, TEMMUZ 2014

erkezi yönetim bütçesi
2014 yılı Mayıs ayında 1.5
milyar TL fazla, bu yılın
Ocak-Mayıs döneminde 2.8 milyar TL
açık verdi.
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Maliye Bakanlığı 2014 yılı Mayıs ayı
merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Merkezi yönetim
bütçesi 2013 yılı Mayıs ayında 4 milyar
564 milyon TL fazla vermiş iken 2014
yılı Mayıs ayında 1 milyar 475 milyon
TL fazla verdi. Mayıs ayında faiz dışı
fazla 8 milyar 556 milyon TL düzeyinde
gerçekleşti. 2014 yılı Mayıs ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 18.9 oranında artarak 36 milyar
80 milyon TL oldu. Mayıs ayında faiz
hariç bütçe giderleri yüzde 8.2 oranında
artarak 28 milyar 999 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Faiz Giderleri Yüzde 100 Arttı

2014 yılı Mayıs ayında faiz giderleri
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99.9
oranında artarak 7 milyar 81 milyon TL
olarak gerçekleşti.
2013 yılı Mayıs ayında 34 milyar 901
milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılı
Mayıs ayında yüzde 7,6 oranında artarak 37 milyar 555 milyon TL olarak
gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 7.3
oranında artarak 32 milyar 385 milyon
TL oldu.
Mayıs’ta Personel Giderleri Yüzde 17
Arttı

2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 436 milyar 433
milyon TL ödenekten Mayıs ayında 36
milyar 80 milyon TL gider gerçekleşti-

2014 yılı Mayıs ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.1
oranında artarak 1 milyar 524 milyon
TL oldu ve bütçede öngörülen 18 milyar
875 milyon TL ödeneğin yüzde 8.1’i bu
ayda kullanıldı. 2014 yılı Mayıs ayında
mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 oranında
artarak 2 milyar 795 milyon TL olarak
gerçekleşti ve bütçede öngörülen 37
milyar 590 milyon TL ödeneğin yüzde
7.4’ü bu ayda kullanıldı. Mayıs ayında
cari transferler yüzde 8.5 oranında artarak 11 milyar 824 milyon TL olarak
gerçekleşti ve bütçede öngörülen 163
milyar 554 milyon TL ödeneğin yüzde
7.2’si bu ayda kullanıldı.
Mayıs ayında sağlık, emeklilik ve
sosyal yardım giderleri için 4 milyar
990 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal
güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı
ise 685 milyon TL oldu. 2014 yılı Mayıs
ayında cari transferler içinde yer alan
tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar
580 milyon TL, mahalli idare payları ise

YURT’tan

2014 yılı Mayıs ayında 2 milyar 394
milyon TL sermaye gideri, 454 milyon
TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç
verme giderleri ise 784 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz giderleri 2014 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde
99,9 oranında artarak 7 milyar 81 milyon TL olmuştur. Faiz giderlerindeki
bu artış, borç stokunun vade yapısına
bağlı olarak ortaya çıkan dönemsel bir
gerçekleşmeyi ifade etmekte olup, faiz
giderleri program hedefleri ile uyumlu
bir seyir izlemektedir.
Vergi Gelirleri Tahsilatı

2014 yılı Mayıs ayı vergi gelirleri
tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 oranında artarak 32 milyar 385
milyon TL oldu. 2014 yılı Mayıs ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.3
oranında artarak 3 milyar 961 milyon
TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Mayıs
ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri
977 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 232 milyon
TL oldu.
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Mayıs ayı gerçekleşmelerine bakıldığında
geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar
vergisi yüzde 28.4, banka ve sigorta
muameleleri vergisi yüzde 13.6, gelir
vergisi yüzde 11.7, damga vergisi yüzde
2.8, dahilde alınan katma değer vergisi
binde 4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde
6 oranında artarken, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 2.1, harçlar yüzde 1.5 ve özel tüketim vergisi yüzde 1.1
oranında azaldı.
5 Ayda Bütçe 2.8 Milyar TL Açık Verdi

Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı
Ocak-Mayıs döneminde 4 milyar 262
milyon TL fazla vermiş iken bu yılın
aynı döneminde 2 milyar 762 milyon
TL açık verdi.
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde

faiz dışı fazla 22 milyar 129 milyon TL
olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde bütçe giderleri geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 15.1 oranında artarak 178 milyar 686 milyon TL oldu.
Bu yılın ilk 5 ayında faiz hariç bütçe
giderleri geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 15.2 oranında artarak 153 milyar
795 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
Personel Giderleri Yüzde 16.6 Arttı

Personel giderleri, 2014 yılı OcakMayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.6 oranında artarak 47 milyar 860 milyon TL oldu. 2014
yılı Ocak-Mayıs döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 18.8 oranında artarak 8 milyar 64
milyon TL oldu.
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde
mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.7 oranında artarak 12 milyar 340 milyon TL
olarak gerçekleşti. 2014 yılı Ocak-Mayıs
döneminde cari transferler geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 12.1 oranında artarak 67 milyar 882 milyon TL olarak gerçekleşti.
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde
sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 8.1 oranında artışla 33 milyar 158 milyon TL transfer yapıldı. Aynı
dönemde sosyal güvenlik primi işveren
hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine
tarafından ödenmesi amacıyla yapılan
transfer tutarı ise 3 milyar 388 milyon TL
oldu. 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde
cari transferler içinde yer alan tarımsal
destekleme ödemeleri 5 milyar 953 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare
payları ise 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 15.4 oranında artarak 14 milyar
638 milyon TL oldu.
Faiz Giderleri Yüzde 14.4 Arttı

Yılın ilk 5 ayında 10 milyar 409 milyon TL sermaye gideri, 1 milyar 977

milyon TL sermaye
transferi yapıldı. Borç
verme giderleri 2014 yılı
Ocak-Mayıs döneminde 5 milyar 263
milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.4 oranında artarak 24 milyar 891
milyon TL oldu.
Bütçe Gelirleri Yüzde 10.3 Arttı

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde
159 milyar 530 milyon TL olan bütçe
gelirleri, 2014 yılının aynı döneminde
yüzde 10.3 oranında artarak 175 milyar
924 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu
dönemde vergi gelirleri ise yüzde 8.9
oranında artarak 143 milyar 337 milyon
TL oldu. 2014 yılı Ocak-Mayıs dönemi
vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 8.9 oranında
artarak 143 milyar 337 milyon TL oldu.
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde
genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7
oranında artarak 25 milyar 821 milyon
TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı OcakMayıs döneminde özel bütçeli idarelerin
öz gelirleri 4 milyar 962 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 804 milyon TL oldu.
Gelir Vergisi Tahsilatı Yüzde 18.5 Arttı

Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı
Ocak-Mayıs dönemi gerçekleşmelerine
bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri
vergisi yüzde 21.4, gelir vergisi yüzde
18.5, damga vergisi yüzde 11.7, dahilde
alınan katma değer vergisi yüzde 9.6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde
7.1, kurumlar vergisi yüzde 6.8, harçlar
yüzde 6.2, özel tüketim vergisi yüzde 3.2
ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 6.1 oranında arttı.
31 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla 6111
sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs
mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 26 milyar 366 milyon TL oldu.
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2 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşti.
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İşsizlik Oranı
Yüzde 9.7,
İşsiz Sayısı
2 Milyon 747
Bin Kişi Oldu
Türkiye genelinde 15 ve daha
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı
2014 yılı Mart döneminde 2
milyon 747 bin kişi olurken,
işsizlik oranı yüzde 9.7
seviyesinde gerçekleşti. Mart
2014 döneminde 15-24 yaş
grubunu içeren genç işsizlik
oranı yüzde 16.7 iken, 15-64
yaş grubunda bu oran yüzde
9.9 olarak gerçekleşti.
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ürkiye genelinde işsizlik oranı
ve işsiz sayısı bir önceki döneme göre geriledi. 15 ve daha
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı
Mart döneminde 2 milyon 747 bin kişi
olurken, işsizlik oranı yüzde 9.7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 0.5 oranında, işsiz
sayısı 78 bin kişi azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
Mart 2014 dönemi Hanehalkı İşgücü
İstatistikleri’ni açıkladı. Hatırlanacağı
üzere Hanehalkı İşgücü Araştırması’nda
2014 Şubat dönemiyle birlikte Avrupa

Birliği’ne tam uyumun sağlanmasına
yönelik yeni düzenlemelere geçilmişti.
Bu düzenlemelere göre anketin referans
haftası ve işsizlik kriterinde iş arama süresi değişmiş, yeni nüfus projeksiyonu
ve idari bölünüş temel alınmıştı. Ayrıca haber bülteninde OECD ve diğer
uluslararası kuruluşlar ile karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla 15-64 yaş
grubunda yer alan nüfusa ilişkin temel
işgücü göstergelerine de yer verilmeye
başlanmıştı.
TÜİK’in, bu haber bülteninde Mart
2014 dönemsel sonuçları 2014 yılının

5-17. haftalarını içine alan Şubat, Mart
ve Nisan aylarını kapsıyor. Bu dönemde 98 bin 543 fert ile anket uygulaması
gerçekleştirdi.
İşsizlik Oranı Yüzde 9.7 Seviyesinde
Gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı
yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Mart
döneminde 2 milyon 747 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise yüzde 9.7 seviyesinde
gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki aya
göre yüzde 0.5 oranında azalırken, işsiz
sayısı 78 bin kişi geriledi. Şubat döne-
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Mart döneminde işsizlik oranı bir
önceki döneme göre 0.5 puan azalışla
erkeklerde yüzde 9.1, işsiz sayısı 79 bin
kişi azalışla 1 milyon 803 bin kişi oldu.
Kadınlarda ise işsizlik oranı yüzde 0.5
oranında azalışla yüzde 11 olurken, işsiz
sayısı 2 bin kişi artışla 944 bin kişi oldu.
Tarım Dışı İşsizlik Oranı Yüzde 11.6

Mart 2014 döneminde 15 ve daha
yukarı yaştakilerde tarım dışı işsizlik
oranı yüzde 11.6 olarak tahmin edildi.
Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki aya
göre yüzde 0.5 oranında azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre (Temel İşgücü Göstergeleri 2005-2014 zaman serisi) yüzde 0.4 oranında artış gösterdi.
İstihdam Oranı Yüzde 45.1

Mart 2014 döneminde 15 ve daha
yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 25 milyon 583 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 45.1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64.2, kadınlarda ise yüzde 26.5
olarak gerçekleşti.

minde Türkiye genelinde 15 ve daha
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2 milyon
825 bin kişi, işsizlik oranı yüzde 10.2
düzeyinde gerçekleşmişti.
İşsizlik Oranı Geçen Yıla Göre Arttı

İşsizlik oranı TÜİK’in Temel İşgücü
Göstergeleri, 2005-2014 zaman serisine
göre geçen yılın aynı dönemine göre 0.3
puan, işsiz sayısı 251 bin kişi artış gösterdi. 2013 yılı Mart döneminde işsiz sayısı 2 milyon 496 bin kişi, işsizlik oranı
yüzde 9.4 düzeyinde gerçekleşmişti.

töründe yüzde 80.5
iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 22.3 oldu.
Mevsim Etkilerinden Arındırılmış
İstihdam ve İşsiz Sayısı Arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış
istihdam sayısı bir önceki döneme göre
149 bin kişi artarak 26 milyon 10 bin
kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 45.9 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış
işsizlerin sayısında 2014 yılı Mart döneminde, bir önceki döneme göre 25 bin
kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise
0.1 puanlık artış ile yüzde 9.1 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış
işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.2 puanlık artış ile yüzde 50.4,
olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete
göre istihdam edilenlerde en fazla artış
102 bin kişi ile hizmet sektöründe gerçekleşti.
Genç Nüfusta İşsizlik Oranı
Yüzde 16.7

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 315 bin kişi, tarım
dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 268 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 20.8’i tarım,
yüzde 21’i sanayi, yüzde 7.1’i inşaat,
yüzde 51.2’si ise hizmetler sektöründe
yer aldı.

Mart 2014 döneminde 15-24 yaş
grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 16.7 düzeyinde gerçekleşti. Mart’ta
genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde
15.7, genç kadınlarda yüzde 18.8 düzeyinde tahmin edildi. Genç işsizlik oranı Mart’ta bir önceki döneme göre 0.3
puan, geçen yılın aynı dönemine göre
0.8 puan azalış gösterdi.

İşgücüne Katılma Oranı Yüzde 49.9
Olarak Gerçekleşti

15-64 Yaş Grubunda İşsizlik Oranı
Yüzde 9.9

15-64 yaş grubunda işgücü nüfusu
2014 yılı Mart döneminde 28 milyon
330 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise
yüzde 49.9 olarak gerçekleşti. İşgücüne
katılma oranı erkeklerde yüzde 70.6 kadınlarda ise yüzde 29.8 oldu.
Kayıt Dışı Çalışanların Oranı Yüzde
34.4 Olarak Gerçekleşti

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı
2014 yılı Mart döneminde yüzde 34.4
olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sek-

TÜİK’in OECD ve diğer uluslararası
kuruluşlar ile karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla yer vermeye başladığı 1564 yaş grubunda da işsizlik oranı Mart
döneminde geriledi. Şubat 2014’te yüzde 10.3 düzeyinde tahmin edilen 15-64
yaş grubu işsizlik oranı, 2014 yılı Mart
döneminde yüzde 9.9 düzeyinde belirlendi.
Türkiye genelinde 15-64 yaş grubunda istihdam oranı yüzde 49.1, işgücüne
katılma oranı yüzde 54.5 düzeyinde
tahmin edildi.
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İşsizlik Oranı Kadınlarda Yüzde 11,
Erkeklerde Yüzde 9.1 Oldu
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Haziran 2014 Açlık ve Yoksulluk
Sınırı Açıklandı
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Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda
harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.158,09 lira, Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira,
elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer
harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3.772,27 liradır.
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amazan Ayı’nın arifesinde
mutfak harcamasında önemli
bir değişiklik olmadı. Mevsim
etkisiyle sebze-meyve fiyatlarında görülen gerileme, bazı gıda ürünlerinde
ramazan nedeniyle gerçekleşen fiyat artışlarını dengeledi.
Çalışanların elde ettikleri gelirin
yapmak durumunda oldukları harcama

tutarının gerisinde kalması nedeniyle,
aileleriyle birlikte yarı aç-yarı tok sürdürmek durumunda kaldıkları yaşamlarındaki olumsuzluk ise devam etti.
İşveren-Devlet temsilcileri tarafından işçi kesiminin muhalefetiyle belirlenen ve Temmuz ayından itibaren 45
liralık artışla 891,03 lira olarak uygulanacak asgari ücret, değil bir ailenin ya-

şam maliyetini, bir işçinin bile geçimini
sağlamaktan uzak kaldı. Bekar bir işçi
için belirlenen asgari ücret, tek kişi için
bu ay hesaplanan 1.377 lira tutarındaki
yaşam maliyetinin sadece üçte ikisini
karşıladı. Asgari ücretin 45 lira artacak
olmasına karşın bir kişinin yaşam maliyeti altı ay öncesine göre 186 lira arttı.
TÜRK-İŞ, 27 yıldan bu yana her ay

YURT’tan
çalışanların geçim koşullarını ortaya
koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla “açlık ve
yoksulluk sınırı” araştırmasını gerçekleştirmektedir. Konfederasyonun çalışması, insan onuruna yaraşır bir yaşam
sürdürebilmek için yapılması gereken
harcama tutarını ortaya koymaktadır.
Bu tutar ücret olmayıp, haneye girmesi
gereken toplam gelirdir.

• Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat
ürünlerinin bulunduğu grupta; ramazan ayı öncesi et fiyatındaki artış aile
bütçesini olumsuz etkiledi. Balık ürünleri fiyatı kültür balığı ağırlıklı olarak
artarken, tavuk ve sakatat fiyatı bu ay
yine aynı kaldı. Geçtiğimiz ay fiyatı gerileyen yumurtanın tanesi ise 40 kuruşa
yükseldi. Bakliyat (nohut, mercimek,
kuru fasulye, barbunya vb) fiyatları aynı
kaldı.

TÜRK-İŞ’in yaptığı çalışmanın 2014
Haziran ayı sonuçlarına göre:

• Bu ay özellikle sebze fiyatındaki
gerileme mutfak harcamasına olumlu
katkı yaptı. Geçtiğimiz ay 3,14 lira olan
ortalama sebze fiyatı bu ay 2,78 lira olarak hesaplandı. Meyve fiyatı ise fazla değişmedi ve bu ay ortalama kilogram fiyatı 3,67 lira oldu. Hesaplama yapılırken
-her zaman olduğu gibi- pazardaki mevsim ürünleri esas alındı ve ürünlerin tek
tek ağırlığı yerine genel bir meyve-sebze
tüketimi temel alınarak ortalama fiyat
üzerinden yapılması gereken harcama
tutarına ulaşıldı. Haziran 2014 itibariyle
sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı 3,17 lira olarak hesaplandı. Bu tutar
geçtiğimiz ay 3,34 liraydı.

• Gıda harcaması ile birlikte giyim,
konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,
eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için
yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise
3.772,27 liradır.
TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında Haziran 2014 ayı itibariyle “mutfak
enflasyonu”ndaki değişim şöyle oldu:
• Ankara’da yaşayan dört kişilik bir
ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre
yüzde 0,05 oranında artış gösterdi.
• Yılın ilk altı ayı itibariyle artış oranı
yüzde 7,07 olarak gerçekleşti.
• Gıda enflasyonunda oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 13,35 oldu.
• Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 11,69 olarak hesaplandı.
Gıda harcaması çalışmasına temel
alınan beslenme kalıbında yer alan
ürünlerin fiyatlarında Haziran 2014 itibariyle gözlenen değişim şöyledir:
• Süt, yoğurt, peynir grubunda; peynir fiyatında artış tespit edilirken, süt
ve yoğurt fiyatı ortalamada değişmedi.
Özellikle sütte, takip edilen 7 markada
sürekli ve birbirini kontrol eden fiyat
değişiklikleri dikkat çekti.

• Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçekyağı fiyatı değişmedi.
Ancak geçtiğimiz aylarda düşük fiyatla
piyasaya giren bir gıda markasında bu
ürünlerdeki düzenli fiyat artışı dikkati
çekti. Siyah zeytin fiyatı aynı kaldı ve
fakat yeşil zeytin fiyatı geriledi. Yağlı tohum ürünlerinden (ceviz, fındık, fıstık,
ayçekirdeği vb) fındık fiyatı arttı, çekirdek fiyatı biraz geriledi. Şeker bu ay yine
zam gördü. Tuz fiyatı yine değişmedi.
Aynı şekilde reçel, pekmez ve bal fiyatı

Tablo 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL / Ay)
Haziran
2013

Aralık
2013

Mayıs
2014

Haziran
2014

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması

287,30

299,01

324,02

323,56

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması

236,90

247,18

264,68

264,27

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

297,81

318,62

341,96

342,23

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

199,65

216,77

226,88

228,03

Açlık Sınırı

1.021,67

1.081,59

1.157,55

1.158,09

Yoksulluk Sınırı

3.327,91

3.523,09

3.770,52

3.772,27

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

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim
Haziran
2011

Haziran
2012

Haziran
2013

Haziran
2014

Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

-0,38

-0,04

2,65

0,05

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%)

1,20

-1,64

3,72

7,07

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)

7,36

5,33

10,45

13,35

12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)

8,16

7,55

5,82

11,69
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• Dört kişilik bir ailenin sağlıklı,
dengeli ve yeterli beslenebilmesi için
yapması gereken gıda harcaması tutarı
(açlık sınırı) 1.158,09 lira,

• Ekmek, pirinç,
un, makarna, irmik
gibi ürünlerin bulunduğu grupta; ramazan ayı ile birlikte pide
tüketimi tercih edildiğinden mutfak
harcamasına ek yük geldi. Pide fiyatı
1,50 lira olarak belirlenince (300 gramı)
ekmek fiyatında bu aya özgü fiyat artışı
ortaya çıktı, ancak yerel yönetimin satışını yaptığı ekmek ve pide fiyatı piyasayı biraz dengeledi. Makarna fiyatında
yürütülen kampanyalarda kilogramı 10
kuruş ucuzlarken, bulgur fiyatı biraz
arttı, diğer ürünlerin fiyatı değişmedi.
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aynı kaldı. Salça fiyatı
ise önemli oranda arttı.
Baharat (kimyon, nane,
karabiber, vb) ürünleri bu ay değişmedi.
Çay fiyatı artarken ıhlamur fiyatı geriledi.
Mutfak enflasyonunda - önceden
işaret edildiği üzere- beklenen düşme
eğilimi bu aydan itibaren ortaya çıktı.
Aşağıdaki grafikte son oniki ay itibariyle TÜRK-İŞ ve TÜİK gıda endeksinde
izlenen değişim yer almaktadır. Konfederasyonumuz çalışmasında da görüleceği üzere yılbaşından bu yan gıda fiyatlarında görülen yükselme eğilimi bu ay
düşüşe geçti.
Konfederasyonumuzca hesaplanan
tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye
girmesi gereken toplam gelir miktarıdır.
Ancak ailede tek çalışan olduğunda, ailenin tek gelir kaynağı da ağırlıklı olarak
ücret geliri olmaktadır. Hanehalkının

büyüklüğü arttıkça yapılması gereken
zorunlu ihtiyaç harcamaları da artmakta ve fakat ele geçen gelir düşük kalmaktadır. Çoğu zaman haneye girmesi gereken gelir ile ele geçen gelir arasındaki
fark arttıkça geçim koşullarının yükü
de artmaktadır. Bu durum, yoksulluğun
boyutunu ortaya koyan önemli bir gösterge olmaktadır.
TÜRK-İŞ’in bu araştırması alanında
ilktir ve daha sonra bu alanda yapılan
benzeri çalışmalara örnek olmaktadır.
“Açlık ve Yoksulluk Sınırı” çalışmasında
hesaplamaya temel olan gıda maddelerinin fiyatları, Konfederasyonumuzca
piyasadan, market ve semt pazarları
sürekli ve düzenli dolaşılarak doğrudan
tespit edilmektedir. TÜİK tarafından
derlenen fiyat verileri kullanılmamakta
ve fakat gelişmeleri değerlendirmek ve
kıyaslama yapmak için sonradan izlenmektedir. Çalışma bu niteliğiyle bağım-

sızdır.
Konfederasyonumuz her ayın son
haftasında ve TÜİK açıklamasından
yaklaşık bir hafta önce hesaplama sonuçlarını kamuoyuna açıklamaktadır ve
bu yönüyle, tüketici fiyatlarındaki artış
eğilimini yansıtan “öncü gösterge” niteliğini de taşımaktadır.
Açıklamalar

Çalışanların, kendilerine ve ailelerine saygın yaşam düzeyi sağlayacak bir
gelir elde etmeleri esastır. Yoksulluk, genel anlamıyla, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk sınırı tutarı,
bir ailenin, insan onurunun gerektirdiği
zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için
yapması gereken harcama düzeyidir.
Türkiye’de bu konuda düzenli bir çalışma bulunmamaktadır. TÜRK-İŞ, var
olan bu eksikliği gidermek amacıyla,
Aralık 1987’den bu yana düzenli olarak
her ay, gıda harcaması tutarını ve buradan hareketle açlık ve yoksulluk sınırını
açıklamaktadır.
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Türkiye’de yoksulluk sınırı ve yoksulluğun boyutları ile ilgili ilk resmi
çalışma TÜİK tarafından 14 Nisan
2004 günü açıklanan “2002 Yoksulluk
Çalışması”dır.
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Çalışanların, kendilerine ve ailelerine yetecek bir ücret almaları gereği
açıktır. Ancak temel ihtiyaçların karşılanabilmesini sağlayacak ve refahtan
pay almasını mümkün kılacak ücretin
hesabı nasıl yapılacaktır? İşçinin yaşam
standardını sürdürmesi ya da iyileştirmesi için gerekli olan tutar ne kadar
olmalıdır? Kuşkusuz bu ve benzeri soruların cevabını vermek kolay değildir.
Gerekli olacak tutarın hesabı, yaşam
standardı ve tüketim alışkanlıklarına da
bağlı olarak kişiden kişiye, hatta ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir.
İşçinin ailesiyle birlikte, insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayabilecek harcama tutarını belirlemek
için yapılabilecek hesaplamalardan biri,
beslenmeye ilişkin ihtiyaçların belir-
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lenmesidir. Dengeli beslenebilmek için,
yetişkinlerin ihtiyaç duyacağı kalori
miktarı ile çocukların yaşlarına göre
gerekli olan kalori miktarının ne olması
gerektiği hakkında bilimsel araştırmalar
yapılmıştır. Sağlığın korunabilmesi için
bu kalorileri sağlayacak besin miktarları
yanı sıra, gerekli protein, yağ ve karbonhidrat miktarları konusunda da belirlemelerde bulunulmuştur. Bu kapsamda,
farklı büyüklükteki aileler için toplam
besin ihtiyacı hesaplanabilmektedir.
TÜRK-İŞ’in bu çalışmasında, dört
kişilik bir ailenin, bilimsel olarak belirlenmiş beslenme kalıbı temel alınmaktadır. Anılan beslenme kalıbı, Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksek
Okulu’ndan sağlanmıştır. Günlük kalori
ihtiyacının hesabında, hem yetişkin kişiler hem de genç ve çocuk nüfus dikkate alınmaktadır. Buna göre yetişkin erkek için 3500, yetişkin kadın için 2300,

15-19 yaş grubundaki erkek çocuk için
3200 ve 4-6 yaş grubundaki çocuk için
1600 kalorilik liste temel alınmıştır.
Çalışmada kullanılan besin grubunda şu besin maddeleri yer almaktadır:
Birinci grupta; süt, yoğurt, peynir…
İkinci grupta; et, tavuk, balık, sakatat
ürünleri, yumurta, kuru bakliyat (nohut, mercimek, kuru fasulye, barbunya
vb)… Üçüncü grupta; meyve ve sebze…
Dördüncü grupta; ekmek, makarna, pirinç, bulgur, un, irmik, diğer tahıl unları… Beşinci grupta; tereyağı, margarin,
ayçiçeği yağı, zeytinyağı, zeytin, yağlı
tohum (ceviz, fındık, fıstık vb), şeker,
reçel, marmelat, bal, pekmez, tuz, baharat (kimyon, karabiber, pul biber, nane
vb), çay, ıhlamur, salça…
Araştırmada, dört kişilik bir ailenin
fizyolojik ihtiyaçları ile tutarlı, yeterli ve
dengeli beslenmesini sağlamak için ge-

rekli olan kalori sayısı
ve bunu karşılayacak
besinlerin cins ve miktarı
temel alınmaktadır. Ankara’da çalışanların yoğun olarak alışveriş yaptıkları
market ve semt pazarları ayda iki-üç
kez dolaşılarak fiyatlar derlenmekte ve
yapılması gereken asgari düzeydeki gıda
harcaması tutarı hesaplanmaktadır.
“Açlık Sınırı” dört kişilik bir ailenin,
sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için
bir ayda gıda için yapması gereken asgari harcama tutarını tanımlamaktadır.
İnsan onuruna yaraşır düzeyde yaşam sürdürebilmek için gereken harcama tutarı, hiç kuşku yok ki, gıda ile
sınırlı değildir. Gıda harcaması yanında
giyim, konut, ulaşım ve diğer ihtiyaçlar
için gerekli tutarın da ayrıca hesaplanması gerekmektedir. “Yoksulluk sınırı”
zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama tutarını ifade et-

Grafik 1: TÜRK-İŞ ve TÜİK Gıda Endeksi
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Grafik 2: Gıda ve Tüketici Endeksi
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mektedir.
Gıda dışındaki zorunlu harcamaların tutarını
ayrıntılı olarak ve tek tek hesaplamak
için kullanılabilecek, “beslenme kalıbı”
benzeri bir bilimsel ve objektif yöntem
-maalesef- mevcut değildir. Bu tutarın
hesaplanmasında, genellikle aile bütçesi yöntemi kullanılmaktadır. Ailelerin
elde ettiği geliri ve temel ihtiyaçları için
yaptıkları harcamaları gösteren çalışmalardan yararlanılarak bir hesaplama
yapılabilmektedir. Diğer bir ifadeyle,
ailelerin toplam harcamaları içindeki
“gıda” payı temel alınarak gıda dışı harcamalara ulaşılmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından, aile bütçesine yönelik anket
çalışması yapılmaktadır. TÜİK, ülke genelinde yaptığı anket ile ailelerin elde
ettiği geliri ve tüketim harcamalarını
bulmaktadır. TÜİK’in 2003-2004 Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketi’ne
göre gıda harcamalarının toplam tüketim harcamaları içindeki payı yüzde
30,70 oranındadır.* Hesaplamalarda bu
oran esas alınmaktadır.
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TÜRK-İŞ çalışması sonucu açıklanan yoksulluk sınırı tutarı, işçinin eline
geçmesi gereken ücret düzeyi değildir.
Bu değerlendirme eksik bir yaklaşımın
ifadesidir. Yoksulluk sınırı tutarı, ailenin yapması gereken insan onurunun
gerektirdiği harcama düzeyidir ve bir
bakıma, haneye girmesi gereken toplam
gelirin alt sınırını ortaya koyan önemli
bir göstergedir. Ancak çoğu zaman, ücretli çalışan ailenin tek gelir kaynağı olduğundan yoksulluk sınırı tutarı olması
gereken ücret düzeyi olarak görülmektedir.
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TÜRK-İŞ’in bu çalışmasıyla hesaplanan gıda harcama tutarında, aylar ve
yıllar itibariyle meydana gelen değişimi
yansıtan oranları enflasyon verisi olarak
değerlendirmek de ihtiyatlı bir yaklaşı* TÜİK 2005 yılı için bu oranı yüzde 28,3; 2006
yılı için yüzde 28,5; 2007 yılı için yüzde 28,4, 2008
yılı için yüzde 26,6; 2009 yılı için yüzde 26,7; 2010
yılı için yüzde 27,1; 2011 yılı için yüzde 26,2 olarak
hesaplamıştır. 2012 yılı için bu oran yüzde 25,1 ve
2013 için yüzde23,5’dir.

mı gerektirmektedir.
Konfederasyonumuzun yirmi yedi
yıldan bu yana her ay düzenli olarak
yaptığı gıda harcaması tutarındaki değişim, bir bakıma TÜİK’in açıkladığı tüketici fiyatlarındaki değişimin yönünü
ortaya koyan öncü gösterge niteliğindedir. Nitekim 1988-2013 yıllarını kapsayan dönemdeki TÜİK tüketici fiyatları

endeksindeki artış ile birlikte tüketici fiyatları içinde önemli alt harcama grubu
olan gıda harcamalarındaki yıllık ortalama değişim TÜRK-İŞ gıda harcaması
ile kıyaslandığında -neredeyse- paralel
bir gelişme hemen dikkati çekmektedir.
Ancak, yinelemek gerekir ki, bu çalışma, tüketici fiyatları endeksi olarak
değerlendirilmemelidir.

YURT’tan
ri yerine fiyatı düşük olan gıda maddelerini seçmektedir.
Bu durumda olan aileler, büyük bir
olasılıkla beslenme dışı harcamalarının
(kira, ulaşım, yakıt, elektrik ve benzerleri) bir kısmını da beslenme harcamalarından kısarak elde edebilmektedir.
Sonuçta, gelir düzeyinin düşük ve yetersiz olması, dar gelirli kişi ve ailelerin

sağlıksız ve dengesiz
beslenme yapmasına
yol açmaktadır.
TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırı tutarları ile elde
edilen gelir arasındaki fark, çalışanların
içinde bulunduğu geçim sıkıntısının
boyutlarını ortaya koyan önemli bir
gösterge olmaktadır.
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Dar gelirli ailelerin elde ettiği gelirin
yeterli ve dengeli beslenme için gerekli
harcamaları bile karşılayabilecek düzeyde olmadığı açıktır. Aileler, düşük düzeydeki geliriyle beslenme ve beslenme
dışı harcamaları karşılayabilmek için
çeşitli malların fiyatlarını da dikkate
alarak tüketim malları arasında tercihte
bulunmak zorunda kalmaktadır. Çoğu
zaman fiyatı yüksek olan gıda maddele-
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Tarım ÜFE Yıllık Bazda
Yüzde 11.2 Arttı
Tarım ÜFE, 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 118.89 düzeyinde
gerçekleşti. Tarım ÜFE, Mayıs ayında geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 6.86, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 11.2 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6.6 oranında arttı.
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arım Ürünleri Fiyat Endeksi
(ÜFE), 2014 yılı Mayıs ayında
bir önceki aya göre değişim
göstermedi. Tarım ÜFE, Mayıs ayında geçen yılın Aralık ayına göre yüzde
6.86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde
11.2 ve on iki aylık ortalamalara göre
yüzde 6.6 oranında arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Mayıs ayı Tarım Ürünleri Fiyat
Endeksi’ni açıkladı. Buna göre Tarım
ÜFE, 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki
aya göre değişim göstermeyerek 118.89
düzeyinde gerçekleşti. Tarım ÜFE, ge-

çen yılın Aralık ayına göre yüzde 6.86,
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.2
ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde
6.6 artış gösterdi.
Aylık değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0.12, ormancılık ürünlerinde yüzde 2.6 artış olurken, balıkçılıkta ise yüzde 7.43 azalış gerçekleşti.
En Yüksek Aylık Artış Çok Yıllık
Bitkisel Ürünler Ana Grubunda Oldu

En yüksek aylık artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda yaşandı.
Mayıs’ta bir önceki aya göre; tek yıllık

bitkisel ürünlerde yüzde 11.66 azalış
olurken, canlı hayvanlar ve hayvansal
ürünler ana grubunda yüzde 0.54 ve
çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 28.54
artış gerçekleşti.
Alt Tarım Gruplarından Sebzeler Bir
Önceki Aya Göre Yüzde 24.33 Azaldı

Alt tarım gruplarından sebzeler bir
önceki aya göre yüzde 24.33 azaldı. Alt
tarım gruplarından çeltikte yüzde 5.5,
canlı sığırlar ve işlenmemiş süt grubunda yüzde 0.96 artış olurken, canlı kümes
hayvanları ve yumurtalar grubunda
yüzde 2.73 azalış gerçekleşti.

YURT’tan

Kamunun
Dış Borç
Ödemeleri
7.3 Milyar
Dolar
Kamu, 28 Mayıs-4 Haziran
2014 tarihleri arasında 283
milyon dolar dış borç ödedi.
Kamunun 1 Ocak-4 Haziran
2014 tarihleri arasında
yaptığı dış borç ödemeleri
7 milyar 325 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın verilerine göre,
28 Mayıs-4 Haziran 2014 tarihleri arasındaki dış borç ödemesinin 113.1 milyon doları Hazine, 165.4 milyon doları
genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı,
üyelik aidatı gibi ödemelerinden oluşan
diğer kamu kesimi, 4.5 milyon doları
Merkez Bankası tarafından yapıldı. Kamunun 28 Mayıs-4 Haziran 2014 tarihleri arasında yaptığı dış borç ödemesi
toplamı 283 milyon dolar oldu.
Kamu 1 Ocak-4 Haziran 2014 tarihleri arasında 7 milyar 325 milyon dolarlık dış borç ödemesi gerçekleştirdi.
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amu, 28 Mayıs-4 Haziran
2014 tarihleri arasında 283
milyon dolar dış borç ödedi.
Kamunun 1 Ocak-4 Haziran 2014 tarihleri arasında yaptığı dış borç ödemeleri
7 milyar 325 milyon dolar düzeyinde
gerçekleşti.
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IMF’den Türkiye Örnekli Rapor:
Güçlü Büyüme İçin Reforma Yeni Vurgu
IMF uzmanları tarafından hazırlanan “Dönüşüm İçindeki Yükselen Piyasalar: Büyüme Beklenti
ve Zorlukları” başlıklı raporda, sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme için yapısal reformlara
yenilenmiş bir vurgu yapılması gerektiği belirtildi.

MF uzmanları, büyümeyi dış
borçlanmayla finanse edilen özel
tüketim ya da yüksek kamu tüketimi üzerine inşa eden Brezilya, Türkiye
ve Güney Afrika gibi yükselen piyasa
ekonomileri için önceliğin, “tüketimi
azaltmak ve dış açıklar ile çöküş riskini
azaltacak tasarrufları artırmak” olduğunu bildirdi.
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IMF uzmanları tarafından hazırlanan “Dönüşüm İçindeki Yükselen Piyasalar: Büyüme Beklenti ve Zorlukları”
başlıklı raporda, sürdürülebilir ve güçlü
bir büyüme için yapısal reformlara yenilenmiş bir vurgu yapılması gerektiği
belirtildi.
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Reform önceliklerinin ülkelere özgü
koşullara bağlı olduğu belirtilen notta,
politika yapıcıların “arz darboğazlarının kaldırılması, üretimin artırılması
ve ekonomilerini ekonomik faaliyetler
değer zincirinde terfi ettirmeleri” için
reform önceliklerini tanımaya ihtiyaç
duydukları belirtildi.

IMF uzmanları, öncü ekonomiler
dâhil düşük gelirli ülkeler için en büyük
kazancın; “ekonomiyi değer zincirinde
terfi ettirecek, yeni sektörleri geliştirmeye hazırlayacak” reformlardan elde edileceğini belirtti. Uzmanlar yüksek gelirli
ülkelerin ise en büyük kazancı inovasyon ve teknolojik gelişmeden elde edeceklerini bildirdi. IMF notunda Türkiye
örneği de verilerek, “Büyüme kaynaklarının kimi durumlarda tüketimden
(Brezilya ve Türkiye), diğer durumlarda
da yatırımdan (Çin) uzaklaştırılıp yeniden yönlendirilmesi için reformlar gerekiyor” denildi.
Büyümenin Yeniden Dengelenmesi

Ekonomilerin daha sürdürülebilir
büyüme modellerine yeniden yönlendirilmesi için içte yeniden dengelenmeye
gerek duyulduğu vurgulanan raporda,
aşırı talep birikmesinden sakınmanın
daha sürdürülebilir büyüme yoluna girişteki önceliklerden biri olduğu belirtildi.

Aşırı talebin volatilite ya da yükseliş/
çöküş döngülerine yolaçacak dış dengesizlikler biçiminde ortaya çıktığı kaydedilen raporda Türkiye örneği satırlarda
şöyle yer aldı:
“Yakınsama sürecini duraksatacak
ya da yolundan çıkaracak bu tip eğilimlerden sakınmak için farklı ülkelerde
farklı politika gündemlerine ihtiyaç var.
Bu örneğin Çin’de yatırımı (ve kredi büyümesini) daha sürdürülebilir düzeylere
indirmeyi, dış ticarete konu sektörlerde
sürekli düşük dış talep finansmanını, iç
tüketimin artmasını ve içteki özel sektör
için oyun sahasını eşitlemeyi gerektirir.
Büyüme modellerini, dış borçlanmayla
finanse edilen özel tüketim ya da yüksek kamu tüketimi üzerine inşa eden
diğer yükselen piyasa ekonomileri (örn.
Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika) için
öncelik tüketimi azaltmak ve dış yapısal
açıkları ve yükseliş/çöküş döngü riskini
azaltacak olan, yatırımın iç finansmanının payını artırma amaçlı tasarrufları
yükseltmektir.”

YURT’tan

İşgücü Maliyeti Arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2014 yılı 1.
çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.3 artışla 146.7 değerini aldı.Ücretli çalışana
yapılan düzenli ve düzensiz ödemelerdeki saatlik değişimin göstergesi olan, mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi yüzde 3.7 artışla 145.9, işverenin yaptığı sosyal
güvenlik, ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerindeki saat başı değişimin göstergesi olan mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 0.4 artışla
149.3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
Türkiye İşgücü Maliyeti Endeksi, I.
Çeyrek: Ocak - Mart, 2014 sonuçlarını
açıkladı. TÜİK’in üçer aylık dönemler
itibariyle 2007 I. Çeyreğinden itibaren 2008 temel yıllı olarak yayımladığı
“İşgücü Maliyeti Endeksi” 2013 yılı I.
çeyreğinden itibaren veri kaynağında
meydana gelen değişim ve yenileme
nedeniyle 2010 temel yıllı olarak yayımlanmaya başlandı. İşgücü Maliyeti Endeksi ile ücretli çalışan istihdam etmenin işverene saat başına maliyetindeki
değişim nominal olarak ölçüldü. İşgücü
maliyetinin temel bileşenleri, kazanç ve
kazanç dışı işgücü maliyeti olarak alındı. Eurostat’ın endekslerin toplulaştırılması ile ilgili son düzenlemeleri dikkate
alınarak işgücü maliyeti endeksinin hesaplama yönteminde değişiklik yapıldı.
Bu nedenle 2011-2013 yıllarına ilişkin
arındırılmamış endeks değerleri yeniden hesaplandı.
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evsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik
işgücü maliyeti endeksi,
2014 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.3 artışla 146.7 değerini aldı. Ücretli çalışana yapılan düzenli ve düzensiz ödemelerdeki saatlik
değişimin göstergesi olan, mevsim ve
takvim etkilerinden arındırılmış saatlik
kazanç endeksi yüzde 3.7 artışla 145.9,
işverenin yaptığı sosyal güvenlik, ihbar
ve kıdem tazminatı ödemelerindeki saat
başı değişimin göstergesi olan mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi
yüzde 0.4 artışla 149.3 oldu.

69

YURT’tan
Saatlik İşgücü
Maliyeti Endeksi Bir
Önceki Çeyreğe Göre
Yüzde 3.3 Arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi,
2014 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3. 3 artışla 146.7 oldu.
Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3.5
oranında artışla 141.7, inşaat sektöründe yüzde 3.2 artışla 150.2, hizmet sektöründe yüzde 3.2 artışla 149.5 oldu.
Saatlik Kazanç Endeksi Bir Önceki
Çeyreğe Göre Yüzde 3.7 Arttı

TES-İŞ DERGİSİ, TEMMUZ 2014

Ücretli çalışana yapılan düzenli ve
düzensiz ödemelerdeki saatlik değişimin göstergesi olan, mevsim ve takvim
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etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç
endeksi 2014 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.7 artışla 145.9
değerini aldı. Endeks değerlerindeki
artış oranları; sanayi sektöründe yüzde
3.3 artışla 140.6, inşaat sektöründe yüzde 2.9 oranında artışla 149.5 ve hizmet
sektöründe yüzde 4.1 artışla 148.7 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış saatlik kazanç endeksinde
en yüksek artış yüzde 11.1 ile mesleki,
bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe
gerçekleşti.
Saatlik Kazanç Dışı İşgücü Maliyeti
Endeksi Bir Önceki Çeyreğe Göre
Yüzde 0.4 Arttı

İşverenin yaptığı sosyal güvenlik,

ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerindeki saat başı değişimin göstergesi olan
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2014 yılı 1. çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 artışla
149.3 oldu. Endeks değerleri; sanayi
sektöründe yüzde 3.2 artışla 143.1, inşaat sektöründe yüzde 3.5 artışla 150,4,
hizmet sektöründe yüzde 1.9 gerilemeyle 153.4 değerini aldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü
maliyeti endeksinde 2014 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en büyük
değişim yüzde 24.6 azalış ile ulaştırma
ve depolama sektöründe gerçekleşti.

YURT’tan

Cari İşlemler Hesabı
Nisan’da 4.8 Milyar Dolar, İlk 4 Ayda
16.4 Milyar Dolar Açık Verdi
Cari işlemler açığındaki gerileme Nisan ayında da sürdü. Cari işlemler açığı Nisan ayında geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 41 oranında, 3 milyar 322 milyon dolar tutarında azalışla 4 milyar
788 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Yılın ilk 4 ayında cari işlemler açığı geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 33.6 oranında, 8 milyar 283 milyon dolar tutarında azalarak 16 milyar
372 milyon dolara geriledi.
ari işlemler açığındaki gerileme Nisan ayında da sürdü.
Cari işlemler açığı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41
oranında, 3 milyar 322 milyon dolar
tutarında azalışla 4 milyar 788 milyon
dolar düzeyinde gerçekleşti. Yılın ilk
4 ayında cari işlemler açığı geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 33.6 oranında, 8 milyar 283 milyon dolar tutarında
azalarak 16 milyar 372 milyon dolara
geriledi.

8 milyar 139 milyon dolar azalarak 17
milyar 402 milyon dolara düşmesi ve
net hizmet gelirlerinin 621 milyon dolar artarak 3 milyar 990 milyon dolara
yükselmesi etkili oldu.

İlk 4 Ayda Cari Açık 8.3 Milyar Dolar
Geriledi

İlk 4 Ayda 1.3 Milyar Dolar Net Altın
İhracatı Oldu

Cari işlemler açığı 2014 yılının ilk 4
ayında geçen yılın aynı dönemine göre
8 milyar 283 milyon dolar azalarak 16
milyar 372 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının

Parasal olmayan altın kalemi altında, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyar 447 milyon dolar
net altın ithalatı gerçekleşmişken, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 340 milyon
dolar net altın ihracatı oldu.

12 Aylık Birikimli Cari Açık

12 aylık birikimli cari açık Nisan
2014 itibarıyla bir önceki aya göre 3 milyar 322 milyon dolar azalışla 56 milyar
790 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Revize verilere göre Mart 2014’te 12
aylık birikimli cari açık 60 milyar 112
milyon dolar düzeyindeydi.
Turizm Gelirleri 5.8 Milyar Dolar

Turizm gelirleri 2014 yılının ilk 4
ayında geçen yılın aynı dönemine göre
239 milyon dolar tutarında artarak 5
milyar 845 milyon dolara, turizm gider-
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Merkez Bankası, Ocak-Nisan dönemi Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Nisan ayında cari işlemler
hesabı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 oranında, 3 milyar 322
milyon dolar tutarında azalışla 4 milyar
788 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın revize verilerine
göre cari işlemler hesabı 2014 yılı Ocak
ayında 4 milyar 993 milyon dolar, Şubat
ayında 3 milyar 310 milyon dolar, Mart
ayında 3 milyar 281 milyon dolar düzeyinde açık vermişti.
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ulaştı.

leri de 171 milyon dolar tutarında artarak 1
milyar 667 milyon dolara

Yatırım geliri dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı
dönemine göre 322 milyon dolar artarak 3 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Yurtdışı Yerleşiklerin Yurt İçinde
Yaptıkları Net Yatırımlar
Yurtdışı yerleşiklerin yurt içinde
yaptıkları net yatırımlar, bu yılın ilk 4
ayında geçen yılın 4 aylık dönemine
göre 1 milyar 607 milyon dolar artarak

5 milyar 118 milyon dolara yükseldi.
Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar, 361 milyon dolar artarak 1 milyar 286 milyon
dolar tutarında gerçekleşti. Yurtdışında
yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında
Nisan ayındaki 579 milyon dolar net
alımla birlikte Ocak-Nisan döneminde 987 milyon dolar tutarında net alım
gerçekleştirdi.
Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurtdışı yerleşikler, Nisan ayındaki 467 milyon ABD doları tutarında
net alıma rağmen dört aylık dönemde
3 milyar 407 milyon dolar tutarında net
satım gerçekleştirdi.

Yurtdışında Gerçekleştirilen Tahvil
İhraçları
Uluslararası sermaye piyasalarında
Nisan ayında gerçekleştirilen 1 milyar
386 milyon doları tutarındaki tahvil
ihracıyla birlikte genel hükümet, dört
aylık dönemde yurtdışı piyasalardan 2
milyar 284 milyon dolar tutarında net
kullanım gerçekleştirdi.
Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil
ihraçları yoluyla Nisan ayında bankalar, 1 milyar 738 milyon dolar net borçlanma yaparak dört aylık dönemde 2
milyar 199 milyon dolar net borçlanma
gerçekleştirdi. Diğer sektörler ise Nisan
ayında 500 milyon dolar tutarında yılın
ilk yurtdışı tahvil ihracını yaptı.
Bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1
milyar 146 milyon dolar azaldı. Genel
Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer
uluslararası kuruluşlardan sağlanan
uzun vadeli kredilerle ilgili olarak 505
milyon dolar net geri ödemede bulundu. Bankacılık sektörü, kısa vadeli kredilerde 985 milyon dolar tutarında net
geri ödeme yaparken, uzun vadeli kredilerde 2 milyar 257 milyon dolar net
kullanım gerçekleştirdi.
Diğer Sektörlerin Net Kredi
Kullanımı 3 Milyar Dolar
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Diğer sektörlerin net kredi kullanımı, geçen yılın 4 ayına göre 1 milyar 429
milyon doları tutarında artarak 3 milyar 33 milyon dolar oldu. Yurtdışında
yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez
Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında 508 milyon dolar, yurtdışı
bankaların yurtiçi bankalarda tuttuğu
mevduat hesaplarında ise 855 milyon
dolar net çıkış gerçekleşti.
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Resmi Rezervler 2.3 Milyar Dolar
Azaldı
Rezerv varlıkların içinde bulunan
resmi rezervler 2014 yılının ilk 4 ayında,
geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar
158 milyon dolar tutarında azaldı.
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TBB: Hareketsiz Hesap ve
Kartlardan Bir Yıl Boyunca Ücret Tahsil
Edilememesi Durumunda Hesaplar İptal
Edilecek
Türkiye Bankalar Birliği’nin yeni düzenlemesine göre, hareketsiz hesap ve kartlardan bir yıl
boyunca ücret tahsil edilememesi durumunda, hesaplar iptal edilecek.

Türkiye Bankalar Birliği Tüketici Kanunu uygulamaları için hareketsiz hesaplar ve kartlar ile ilgili düzenleme yaptı. TBB tarafından yapılan
yeni düzenlemeye göre, müşterilerin,
kesintisiz olarak en az 180 gün süreyle
hareket görmeyen kredi kartları, mevduat ve katılım fonu hesapları hakkında
bilgi alabilecekleri ortak bilgi sistemi
kurulacak.
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye

Katılım Bankaları
Birliği
tarafından ortak
bilgi sistemi kuruluncaya kadar ve belirtilen hesaplar
hareketsiz kaldığı sürece bu hesaplara
herhangi bir ücret tahakkuk ettirileme-

Tahsil edilemeyen kredi kartı, mevduat ve katılım fonuna ilişkin yıllık üyelik ve hesap işletim ücretleri, tahakkuk
tarihinden itibaren en fazla son on iki
aylık dönem için, sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilecek.
Bu dönem zarfında, söz konusu kredi kartı yıllık üyelik ücretleri ile hesap
işletim ücretlerinin tahsil edilememesi
halinde bu ücretler ters kayıt yapılmak
suretiyle iptal edilecek. Yıllık üyelik ve
hesap işletim ücretlerinin tahsili için
müşteriler hakkında icra takibi yapılamayacak, müşteriler, kredi kartı yıllık
ücretiyle, mevduat ve katılım fonuna
ilişkin hesap işletim ücretinin tahsili
amacıyla kredilendirilemeyecek.
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yecek.

ürkiye Bankalar Birliği’nin
(TBB) yeni düzenlemesine
göre, hareketsiz hesap ve kartlardan bir yıl boyunca ücret tahsil edilememesi durumunda, hesaplar iptal
edilecek.
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Taksitli Kredi Kartı Harcamaları
11.1 Milyar TL Geriledi
Bireysel kredi kartı harcamaları 30 Mayıs 2014 itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1.1
oranında artışla 76 milyar 653 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Kredi kartı harcamalarının 36
milyar 735 milyon TL’sini taksitli, 39 milyar 918 milyon TL’sini taksitsiz harcamalar oluşturdu.
Taksitli kredi kartı harcamaları “taksit” sınırlamasının getirildiği 1 Şubat’a göre yüzde 23.3
oranında, 11 milyar 137 milyon TL tutarında azaldı.
haftasına göre yüzde 1.05 oranında, 11
milyar 587 milyon TL tutarında artışla
1 trilyon 98 milyar 426 milyon TL’den
1 trilyon 110 milyar 13 milyon TL’ye
yükseldi. Krediler 2013 yılı sonuna göre
yüzde 4.25 oranında, 45 milyar 302
milyon TL tutarında, 2013 yılının aynı
dönemine göre ise yüzde 22.7 oranında,
205 milyar 545 milyon TL tutarında artış gösterdi.
30 Mayıs 2014 itibarıyla mali kesim
hariç krediler toplamı bir önceki haftaya oranla yüzde 1.04 oranında artışla
1 trilyon 5 milyar 211 milyon TL’den 1
trilyon 15 milyar 660 milyon TL’ye yükseldi. Mali kesim hariç kredilerde 2013
yılı sonuna kıyasla 46 milyar 854 milyon
TL, 2013 yılının aynı dönemine kıyasla
190 milyar 162 milyon TL artış yaşandı.
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Tüketici Kredileri 257.6 Milyar TL
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ireysel kredi kartı harcamaları 30 Mayıs 2014 itibarıyla bir
önceki haftaya göre yüzde 1.1
oranında artışla 76 milyar 653 milyon
TL düzeyinde gerçekleşti. Kredi kartı
harcamalarının 36 milyar 735 milyon
TL’sini taksitli, 39 milyar 918 milyon
TL’sini taksitsiz harcamalar oluşturdu.
Taksitli kredi kartı harcamaları “taksit”

sınırlamasının getirildiği 1 Şubat’a göre
yüzde 23.3 oranında, 11 milyar 137 milyon TL tutarında geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı geçici verilere göre; bankacılık sektöründe
krediler toplamı (mali kesime verilenler
dahil) 30 Mayıs 2014 itibarıyla 23 Mayıs

30 Mayıs 2014 itibarıyla mali kesim
hariç, katılım bankalarının dahil edildiği tüketici kredileri bir önceki haftaya göre; yüzde 0.5 oranında artışla 257
milyar 552 milyon TL’ye yükseldi. Tüketici kredileri 2013 yılı sonuna göre
yüzde 3.85 oranında, geçen yılın aynı
dönemine oranla yüzde 18.3 oranında
artış gösterdi.
Konut Kredileri 113.8 Milyar TL

Tüketici kredilerinin dağılımı incelendiğinde konut kredileri 30 Mayıs
2014 itibarıyla 113 milyar 814 milyon
TL düzeyinde gerçekleşti. Konut kredileri bir önceki haftaya göre; yüzde 0.35
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Taşıt Kredileri 7.6 Milyar TL

Taşıt kredileri 30 Mayıs itibarıyla 23
Mayıs’a göre 24 milyon TL azalışla 7 milyar 598 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 30 Mayıs itibarıyla taşıt kredileri 2013
yılı sonuna göre yüzde 11.2 oranında
azalırken, geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 7.04 oranında geriledi.

İhtiyaç Kredileri 90.1 Milyar TL

30 Mayıs 2014 itibarıyla bankacılık
sektörünün verdiği ihtiyaç kredileri bir
önceki haftaya göre; 373 milyon TL artarak 90 milyar 59 milyon TL oldu. İhtiyaç kredileri 2013 yılı sonuna oranla
yüzde 4.03, geçen yılın aynı dönemine
oranla yüzde 17 oranında arttı. Anılan
bir haftalık dönemde diğer tüketici kre-

dileri ise yüzde 0.94 oranında artarak 46
milyar 82 milyon TL’ye yükseldi.
Bireysel Kredi Kartı Harcamaları Arttı

Bireysel kredi kartı harcamaları 30
Mayıs 2014 itibarıyla bir önceki haftaya
göre; yüzde 1.1 oranında artışla 76 milyar 653 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı harcamaları 2013
yılı sonuna göre yüzde 6.98 oranında
gerilerken, 2013 yılının aynı dönemine
göre yüzde 0.7 oranında azalış gösterdi.
Kredi kartına yönelik düzenlemele-

rin getirildiği 1 Şubat 2014’e göre ise bireysel kredi kartı harcamaları 30 Mayıs
itibarıyla 7 milyar 496 milyon TL tutarında, yüzde 8.9 oranında geriledi.
Taksitli Kredi Kartı Harcamaları
Geriledi

Bireysel kredi kartı harcamalarının
36 milyar 735 milyon TL’sini taksitli

harcamalar, 39 milyar
918 milyon TL’sini taksitsiz harcamalar oluşturdu. 30 Mayıs itibarıyla taksitli harcamalar bir önceki haftaya göre yüzde 1.54
oranında gerilerken, 2013 yılı sonuna
göre yüzde 22.1 oranında azaldı. Geçen
yılın aynı dönemine göre ise taksitli kredi kartı harcamaları yüzde 14.3 oranında geriledi.
Kredi kartına taksit sınırlamasının
getirildiği 1 Şubat 2014’e göre ise taksitli
kredi kartı harcamaları yüzde 23.3 ora-

nında, 11 milyar 137 milyon TL tutarında geriledi.
Taksitsiz kredi kartı harcamaları bir
önceki haftaya göre yüzde 3.7 oranında
artarken, 2013 yılı sonuna göre yüzde
13.2 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16.3 oranında artış
gösterdi.
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oranında artarken, 2013 yılının sonuna
oranla yüzde 3.3 oranında, geçen yılın
aynı dönemine oranla yüzde 16.9 oranında artış gösterdi.
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2013’te Tüketici Kredisi
Kullanan Kişi Sayısı 14.4 Milyona, Kredi
Kullanımı 231 Milyar TL’ye Ulaştı
Tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 2013 yılı sonunda bir önceki
yıla göre yüzde 9 oranında artışla 14 milyon 376 bin 666 kişiye, kredi miktarı ise yüzde 26.9
oranında 231 milyar TL’ye ulaştı. 2013 sonunda 5 milyar 32 bin TL düzeyinde gerçekleşen
takipteki krediler, tüketici kredileri ve konut kredileri toplamının yüzde 2’sini oluşturdu.
yürken, bir önceki üç aylık döneme göre
ise yüzde 4 oranında küçüldü.
2013 Sonunda Tüketici Kredileri 231
Milyar TL Düzeyinde Gerçekleşti

Ekim-Aralık 2013 dönemi sonu itibarıyla tüketici kredileri ve konut kredileri bakiyesi 231 milyar TL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 14 milyon 376
bin 666 olarak gerçekleşti. Toplam kişi
sayısı Ekim-Aralık 2012’ye göre yüzde
9 oranında, bir önceki üç aylık döneme
göre ise yüzde 1 oranında arttı. Tüketici
kredisi ve konut kredileri bakiyesi ise bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
27, Temmuz-Eylül 2013’e göre ise yüzde
5 oranında büyüdü.
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Mal ve Hizmet Gruplarına Göre
Dağılım
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üketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı
2013 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında
artışla 14 milyon 376 bin 666 kişiye,
kredi miktarı ise yüzde 26.9 oranında
231 milyar TL’ye ulaştı. 2013 sonunda 5
milyar 32 bin TL düzeyinde gerçekleşen
takipteki krediler, tüketici kredileri ve
konut kredileri toplamının yüzde 2’sini
oluşturdu.
Türkiye Bankalar Birliği, 2013 yılı

Aralı sonu itibarıyla “Tüketici Kredileri
ve Konut Kredileri Raporunu açıkladı.
Ekim-Aralık 2013 döneminde 2
milyon 663 bin 396 kişiye, 41.5 milyar
TL tutarında tüketici kredisi ve konut
kredisi kullandırıldı. Kredi kullanan
kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 4 oranında artarken, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 2
oranında azaldı. Aynı dönemde kullandırılan kredi miktarı ise geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 16 oranında bü-

Ekim-Aralık 2013 döneminde tüketici kredileri ve konut kredilerinin mal
ve hizmet gruplarına göre dağılımında
ihtiyaç kredileri yüzde 57 oranı ile en
büyük paya sahip oldu. Bunu sırasıyla,
yüzde 24 ve yüzde 14 pay oranları ile
konut ve diğer krediler izledi. Aynı dönemde ihtiyaç kredileri 2 milyon 53 bin
198 kişi tarafından ve 23 milyar TL, konut kredileri 114 bin 890 kişi tarafından
10 milyar TL ve diğer krediler 450 bin
27 kişi tarafından yaklaşık 6 milyar TL
tutarında kullanıldı.
Bir önceki yılın Ekim-Aralık dönemine göre taşıt kredileri yüzde 20 ora-
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Bakiye açısından taşıt kredileri bir
önceki yılın aynı üç aylık dönemine
göre yüzde 5, konut kredileri yüzde 27,
ihtiyaç kredileri yüzde 28 ve diğer krediler yüzde 30 arttı.
Ortalama Tüketici Kredisi ve Konut
Kredisi Miktarı 16 Bin TL

Ekim-Aralık 2013 dönemi içinde
kullananlar bazında ortalama tüketici
kredisi ve konut kredisi miktarı yaklaşık

16 bin TL oldu. Bu büyüklük konut kredilerinde yaklaşık 87 bin TL ve taşıt kredilerinde 49 bin TL olarak gerçekleşti.
Ekim-Aralık 2013 dönemi sonundaki bakiye verilerine göre ortalama tüketici kredisi ve konut kredisi miktarı yaklaşık 16 bin TL oldu. Bu miktar konut
kredilerinde 60 bin TL ve taşıt kredilerinde 23 bin TL düzeyinde belirlendi.
Vade Dağılımı

Tüketici kredileri ve konut kredilerinde en fazla tercih edilen 49-72 ay
vade dilimi oldu. Bunu 73 ay ve üzeri ile
25-36 ay vade dilimleri izledi.

Takipteki Tüketici
Kredileri ve Konut
Kredileri

2013 sonu itibarıyla 5 milyar 32
bin TL olan takipteki krediler, tüketici
kredileri ve konut kredileri toplamının
yüzde 2’sini oluşturdu.
Ekim-Aralık 2013 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut
kredilerinden kanuni takibe atılan kredi
miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 14 oranında azalarak 493
milyon TL oldu. Söz konusu kredilerin
yüzde 5’ini taşıt, yüzde 10’unu konut,
yüzde 40’ını ihtiyaç kredileri ve yüzde
45’ini diğer krediler oluşturdu.
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nında, konut kredileri ise yüzde 4 oranında azalırken, ihtiyaç kredileri yüzde
25 oranında ve diğer krediler yüzde 47
oranında arttı.
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Bankacılık Sektörü Kredi
Hacmi Geriledi
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 23-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında 11 milyar 213
milyon TL artışla 1 trilyon 64 milyar 531 milyon TL’ye yükseldi. Krediler, 2013 yılı sonuna göre
yüzde 4.5 oranında, 45 milyar 796 milyon TL tutarında artış gösterdi.
ankacılık sektörünün toplam
kredi hacmi 23-30 Mayıs 2014
tarihleri arasında 11 milyar 213
milyon TL artışla 1 trilyon 64 milyar
531 milyon TL’ye yükseldi. Krediler,
2013 yılı sonuna göre yüzde 4.5 oranında, 45 milyar 796 milyon TL tutarında
artış gösterdi.
Merkez Bankası Haftalık Para ve
Banka İstatistiklerine göre 23-30 Mayıs
2014 haftasında mali olmayan kesime

verilen krediler 10 milyar 265 milyon
TL artışla 1 trilyon 44 milyon TL’ye
yükselirken, mali kesime verilen krediler 948 milyon TL artışla 20 milyar 882
milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Mali
olmayan kesime yönelik kredilerin 931
milyar 667 milyon TL’si mevduat bankaları, 51 milyar 396 milyon TL’si kalkınma ve yatırım bankaları, 60 milyar
565 milyon TL’si katılım bankaları tarafından verildi.

Mali kesime verilen kredilerin 14
milyar 3929 milyon TL’si mevduat bankaları, 6 milyar 482milyon TL’si kalkınma ve yatırım bankaları, 7 milyon TL’si
katılım bankaları tarafından kullandırıldı.
Krediler, bir haftalık dönemde 11
milyar 213 milyon TL artışla 1 trilyon
64 milyar 531 milyon TL’ye yükseldi.
Krediler 2013 yılı sonuna göre yüzde
4.5 oranında, 45 milyar 796 milyon TL
tutarında artış gösterdi.
Takipteki Kredi Alacakları
31.3 Milyar TL

Bankacılık sektörünün 23-30 Mayıs haftasında takipteki kredi alacakları
178.2milyon TL artışla 31 milyar 338
milyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde
bankaların takipteki krediler karşılığında ayırdığı özel karşılıklar ise 23 milyar
990 milyon TL oldu.
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Yurtiçi Krediler 1 Trilyon 58 Milyar TL
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23-30 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 64
milyar 510 milyon TL düzeyinde gerçekleşen Merkez Bankası hariç bankacılık sektörü kredilerinin 1 trilyon 58
milyar 185 milyon TL’si yurt içi, 6 milyar 324 milyon TL’si yurt dışı kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü menkul
değerleri 23-30 Mayıs 2014 haftasında 1
milyar 549 milyon TL artışla 248 milyar
321 milyon TL olurken, toplam mevduatlar ve fonların büyüklüğü bir önceki
haftaya göre 1 milyar 983 milyon TL
artışla 959 milyar 917 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

YURT’tan

Enflasyon Arttı : Yıllık TÜFE
Yüzde 9.66, Yİ-ÜFE Yüzde 11.28 Arttı
Tüketici Fiyat Endeksi 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.40 oranında artarken,
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde yüzde 0.52 oranında düşüş yaşandı. Yıllık tüketici fiyatları bir
önceki aya göre 0.28 puan artışla yüzde 9.66’ya yükselirken, yıllık yurt içi üretici fiyatları 1.70
puan azalışla yüzde 11.28’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2014 yılı Mayıs ayı TÜFE ile Yİ-ÜFE
verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE’de
(2003=100) 2014 yılı Mayıs ayında bir

önceki aya göre yüzde 0.40 oranında
artışla piyasa beklentilerinin bir miktar
altında gerçekleşti. TÜFE’de, geçen yılın
Aralık ayına göre yüzde 5.38, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.66 ve on iki
aylık ortalamalara göre yüzde 8.23 artış
gerçekleşti.
Yıllık TÜFE, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0.28 puan artışla yüzde 9.66
düzeyinde gerçekleşti. Böylece yıllık
TÜFE, tek hanede kaldı. Yıllık TÜFE,
Ocak ayında yüzde 7.75, Şubat ayında
yüzde 7.89, Mart ayında 8.39, Nisan
ayında 9.38 düzeyinde artış şeklinde

gerçekleşmişti.
Merkez Bankası Başkanı Erdem
Başçı, dün Bakanlar Kurulu’na yaptığı
sunumda, enflasyondaki düşüşün Haziran ayı verisinden itibaren başlayacağının tahmin edildiğini bildirmişti.
Aylık En Yüksek Artış Yüzde 9.19
İle Giyim ve Ayakkabı Grubunda
Gerçekleşti

Mayıs ayında, aylık bazda en yüksek
artış yüzde 9.19 ile giyim ve ayakkabı
grubunda yaşandı. Ana harcama grup-
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üketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.40 oranında artarken, Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) yüzde 0.52
oranında düşüş yaşandı. Yıllık tüketici
fiyatları bir önceki aya göre 0.28 puan
artışla yüzde 9.66’ya yükselirken, yıllık
yurt içi üretici fiyatları 1.70 puan azalışla yüzde 11.28’e geriledi.
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YURT’tan
ları itibarıyla 2014 yılı
Mayıs ayında endekste
yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 1.11, eğitimde
yüzde 0.99, sağlıkta yüzde 0.98, çeşitli
mal ve hizmetlerde yüzde 0.49 artış gerçekleşti.
Aylık En Fazla Düşüş Gösteren Grup
Yüzde 1.35 İle Gıda ve Alkolsüz
İçecekler

Aylık en fazla düşüş gösteren grup
yüzde 1.35 ile gıda ve alkolsüz içecekler
oldu. Ana harcama grupları itibarıyla
2014 yılı Mayıs ayında endekste yer alan

larını oluşturdu.
Aylık En Yüksek Artış Yüzde 0.97 İle
Ankara’da Oldu

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) Düzey 2’de bulunan 26 bölge
içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde
0.97 ile Ankara’yı kapsayan TR51 bölgesinde oldu. Geçen yılın Aralık ayına
göre en yüksek artış yüzde 6.68 ile Balıkesir, Çanakkale illerini kapsayan TR22
bölgesinde, geçen yılın aynı ayına göre
en yüksek artış yüzde 11.12 ile yine Balıkesir, Çanakkale bölgesinde ve on iki
aylık ortalamalara göre en yüksek artış

edilen özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında 2014 yılı Mayıs ayında
bir önceki aya göre mevsimlik ürünler
hariç özel kapsamlı TÜFE’de yüzde 0.12
oranında artış yaşandı. İşlenmemiş gıda
ürünleri hariç enflasyon yüzde 0.97 oranında artış gerçekleşirken enerji hariç
enflasyonda yüzde 0.54 oranında artış
görüldü. İşlenmemiş gıda ve enerji hariç
göstergelerde yüzde 1.26 oranında artış
yaşanırken, enerji, alkol ve tütün hariç
göstergelerde yüzde 0.59 oranında arttı.
Bu son grup ile birlikte fiyatın yönlendirilen ve dolaylı vergiler hariç tutulduğunda Mayıs’ta yüzde 0.58 oranında
artış olurken, bunlara işlenmemiş gıda
eklendiğinde 1.38 oranında artış yaşandı. İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içki,
tütün ve altın hariç grupta bir önceki
aya yüzde 1.40 oranında, enerji, gıda,
alkol, tütün ve altın hariç göstergelerde
ise yüzde 1.50 oranında artış görüldü.
İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içki,
tütün ve altın hariç grupta yıllık artış Mayıs ayında yüzde 10.16 olurken,
enerji, gıda, alkol, tütün ve altın hariç
göstergelerde yıllık artış yüzde 9.77 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Aylık
Yüzde 0.52 Düştü

gruplardan ulaştırmada yüzde 0.50, ev
eşyasında yüzde 0.16, alkollü içecekler
ve tütünde yüzde 0.15, haberleşmede
yüzde 0.11 düşüş gerçekleşti.
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Yıllık En Fazla Artış Gösteren Grup
Yüzde 14.11 İle Gıda ve Alkolsüz
İçecekler Oldu
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Yıllık en fazla artış gösteren grup
yüzde 14.11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. TÜFE’de, bir önceki yılın
aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13.11,
lokanta ve oteller yüzde 12.88, eğitim
yüzde 9.57, ev eşyası yüzde 8.91 artışın
yüksek olduğu diğer ana harcama grup-

yüzde 9.58 ile Gaziantep, Adıyaman ve
Kilis illerini kapsayan TRC1 bölgesinde
gerçekleşti.
279 Maddenin Ortalama Fiyatları
Arttı

Mayıs 2014’te endekste kapsanan
432 maddeden; 61 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279
maddenin ortalama fiyatlarında arttı.
92 maddenin ortalama fiyatlarında ise
düşüş gerçekleşti.
Özel Kapsamlı TÜFE

Çekirdek enflasyon olarak da ifade

Yİ-ÜFE, 2014 yılı Mayıs ayında bir
önceki aya göre yüzde 0.52 oranında
gerilerken, geçen yılın Aralık ayına göre
yüzde 5.06, geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 11.28 ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 8.66 artış gösterdi.
Yıllık Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre
1.7 puan azalış gösterdi. 2014 yılı Ocak
ayında yıllık Yİ-ÜFE’de yüzde 10.72,
Şubat ayında yüzde 12.40, Mart ayında
yüzde 12.31 düzeyinde, Nisan ayında
yüzde 12.98 artış gerçekleşmişti. Çift
haneli seyrini sürdüren Yİ-ÜFE, Mayıs
ayında yüzde 11.28 oranında artış göstermiş oldu.
Sanayinin Dört Sektöründe Fiyatlar

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik
ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.11

düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde
0.20 düşüş, elektrik ve gaz sektöründe
yüzde 3.60 düşüş ve su sektöründe yüzde 1.40 artış olarak gerçekleşti.
En Yüksek Aylık Artış Basım ve Kayıt
Hizmetleri Sektöründe Gerçekleşti

En yüksek aylık artış basım ve kayıt
hizmetleri sektöründe gerçekleşti. Bir
önceki aya göre endekslerin en fazla
artış gösterdiği alt sektörler; yüzde 4.63
ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 2.98
ile tütün ürünleri, yüzde 1.40 ile suyun
toplanması, arıtılması ve dağıtılması alt

sektörleri oldu. Buna karşılık elektrik,
gaz üretim ve dağıtımı yüzde 3.60, ham
petrol ve doğal gaz yüzde 3.26 ve bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
yüzde 2.89 bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler olarak dikkat çekti.

mallarında gerçekleşti. Aylık bazda ara
malı fiyatları yüzde 0.38
oranında, dayanıklı tüketim malları fiyatları yüzde 0.59, sermaye malı fiyatları yüzde 0.59, enerji fiyatları yüzde 2.63
oranında gerilerken, dayanıksız tüketim
malı fiyatları yüzde 0.40 oranında arttı.

Ana Sanayi Gruplarında En Yüksek
Artış Dayanıksız Tüketim Malında
Gerçekleşti

Yıllık bazda ara malı fiyatları yüzde
13.01, dayanıklı tüketim malları yüzde
10.46, dayanıksız tüketim malları yüzde
13.99, enerji yüzde 3.91, sermaye malları fiyatları yüzde 12.62 oranında artış
gösterdi.

Ana sanayi grupları sınıflamasına
göre 2014 yılı Mayıs ayında en yüksek
aylık ve yıllık artış dayanıksız tüketim
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YURT’tan

Tüketici Kredileri
259.3 Milyar TL’ye Yükseldi
Tüketici kredileri 6-13 Haziran 2014 tarihleri arasında 1 milyar 383 milyon TL artışla 259 milyar
299 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
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üketici kredileri 6-13 Haziran
2014 tarihleri arasında 1 milyar 383 milyon TL artışla 259
milyar 299 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
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Merkez Bankası’nın Haftalık Para
ve Banka Bülteni’ne göre 6-13 Haziran
2014 tarihleri arasında toplam tüketici
kredileri 259 milyar 299 milyon TL’ye
yükseldi. Bu kredilerin 247 milyar 390
milyon TL’si mevduat bankaları, 1 mil-

yar 477 milyon TL’si kalkınma ve yatırım bankaları, 10 milyar 432 milyon
TL’si ise katılım bankaları tarafından
kullandırıldı.
Tüketici kredileri 2013 yılının sonuna göre yüzde 4.73 oranında, 11 milyar
709 milyon TL tutarında artış gösterdi.
Konut Kredileri 113.9 Milyar TL

13 Haziran itibarıyla mevduat, katı-

lım, kalkınma ve yatırım bankalarının
259 milyar 299 milyon TL düzeyinde
gerçekleşen tüketici kredilerinin, 114
milyar 324 milyon TL’sini konut kredileri oluşturdu. Konut kredileri bir önceki
haftaya göre 392 milyon TL artış gösterdi. 6-13 Haziran haftasında taşıt kredileri 23 milyon TL azalışla 7 milyar 513
milyon TL’ye gerilerken, diğer krediler
1 milyar 13 milyon TL artışla 137 milyar
463 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

YURT’tan

Salça ve Püre Etiketlerinde
Geleneksel, Yöresel, Ev Tipi, Köy Tipi Gibi
İfadeler Kullanılmayacak
Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliği’ne göre, domates salçası, domates püresi, biber
salçası ve biber püresi etiketlerinde tüketiciyi yanıltacak şekilde sos, domates sosu, biber
sosu gibi ürün isimleri yer almayacak. Domates salçası ve biber salçası etiketlerinde diğer
ürünlere üstünlük sağlayacak şekilde özel, geleneksel, yöresel, ev tipi, köy tipi gibi ifadeler
kullanılmayacak.
ürk Gıda Kodeksi Salça ve
Püre Tebliği’ne göre, domates
salçası, domates püresi, biber
salçası ve biber püresi etiketlerinde tüketiciyi yanıltacak şekilde sos, domates
sosu, biber sosu gibi ürün isimleri yer
almayacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın yayımladığı Türk Gıda
Kodeksi Salça ve Püre Tebliği, domates
salçası, domates püresi, biber salçası ve
biber püresini kapsayacak; ketçap, domates sosu ve benzeri domates ürünleri ile biberin doğal bileşenlerinin tat ve
aromasını değiştirecek baharat, soğan,
sirke gibi bileşenleri içerecek şekilde
çeşnilendirilmiş biber sosu ve benzeri
biber ürünlerini kapsamayacak.
Ürünler İçin Ambalaj Doldurma
Oranı, Yüzde 90’Dan Az
Olamayacak
tuz miktarı, hammaddenin doğasından
gelen tuz miktarı da dâhil olmak üzere
toplam kuru maddede kütlece yüzde
5’i geçemeyecek. Ürünler birbirleri ile
karıştırılarak piyasaya arz edilmeyecek.
Tebliğe göre, ürünlere aroma verici ve
aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri ilave edilmeyecek. Ürünlerde
uygun ambalaj malzemeleri kullanılacak. Aynı zamanda ürünler hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilecek.

Ürünlerin Etiketlerinde Sos,
Domates Sosu, Biber Sosu Gibi Ürün
İsimleri Yer Almayacak
Domates salçası, domates püresi,
biber salçası ve biber püresi etiketlerinde tüketiciyi yanıltacak şekilde sos,
domates sosu, biber sosu gibi ürün
isimleri yer almayacak. Domates sosu
olarak adlandırılan ürünlerin etiketlerinde bu ürünlerin domates salçası ya
da püresi olduğu izlenimini verecek
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Tebliğe göre, domates salçası, domates püresi, biber salçası ve biber püresi
kendine has renk, tat ve kokuda olacak,
yabancı tat ve kokuda olmaz, yabancı
madde içermeyecek. Tebliğ kapsamındaki ürünler için ambalaj doldurma
oranı, yüzde 90’dan az olamayacak.
Ürünlerde hammaddenin doğasından
gelen tuz miktarı, toplam kuru maddede kütlece yüzde 3’ü geçemeyecek.
Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde
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YURT’tan
ürün etiketlerinde ürün adı ile aynı görüş alanında “ilave tuz içermez” ifadesi
yer alacak.

domates ve benzeri
resimler ile biber sosu
olarak adlandırılan ürünlerin etiketlerinde bu ürünlerin biber
salçası ya da püresi olduğu izlenimini
verecek biber ve benzeri resimler yer
almayacak. Domates salçası ve biber
salçası etiketlerinde diğer ürünlere üstünlük sağlayacak şekilde özel, geleneksel, yöresel, ev tipi, köy tipi gibi ifadeler
kullanılmayacak.
Tebliğe Aykırı Davrananlar
Hakkında İdari Yaptırım
Uygulanacak
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Biber salçasına ait ürün etiketi üzerinde, salçanın acı ya da tatlı olduğu
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ürün adı ile aynı görüş alanında olacak
şekilde belirtilecek. Tebliğ kapsamında
yer alan ürünlere hammaddenin doğasından gelen tuz hariç olmak üzere
dışarıdan tuz ilave edilmemesi halinde,

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.
Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet
gösteren gıda işletmecileri 1 Ocak 2015
tarihine kadar Tebliğ hükümlerine uymak zorunda olacak. Tebliğin yayımı
tarihinden önce faaliyet gösteren gıda
işletmecileri tarafından piyasaya arz
edilen bu Tebliğ kapsamındaki ürünler
1 Temmuz 2016 tarihine kadar piyasada bulunabilecek.

YURT’tan

Üreticiye, Teknik Düzenlemeye
Uygun Olmayan Ürünlerin Aykırılıklarını
Gidermek İçin 6 Ay Süre

ümrük ve Ticaret Bakanlığı, sorumluluğunda bulunan
tüketici ürünlerinin piyasa
gözetimi ve denetimine ilişkin esasları belirledi. Buna göre ilgili teknik düzenlemeye uygun olmayan piyasadaki
ürünler için, insan sağlığına, can ve mal
güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına ve
sağlığına ve çevreye bir tehdit oluşturmaması koşuluyla düzeltilebilir teknik

düzenlemeye aykırılıkların giderilmesi
amacıyla, düzeltici faaliyet planını 15
gün içinde sunması için üreticiye bildirim yapılacak. Üreticiye, teknik düzenlemeye aykırılığın niteliği, ürünün
özelliği ve piyasadaki yaygınlığı değerlendirilerek 6 ayı geçmemek üzere düzeltme süresi verilecek.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik,
Bakanlığın sorumluluğunda bulunan
tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve
denetiminin usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlıyor. Yönetmelik, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici
ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, alınacak
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İlgili teknik düzenlemeye uygun olmayan piyasadaki ürünler için, insan sağlığına, can ve
mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına ve sağlığına ve çevreye bir tehdit oluşturmaması
koşuluyla düzeltilebilir teknik düzenlemeye aykırılıkların giderilmesi amacıyla, düzeltici
faaliyet planını 15 gün içinde sunması için üreticiye bildirim yapılacak. Üreticiye, teknik
düzenlemeye aykırılığın niteliği, ürünün özelliği ve piyasadaki yaygınlığı değerlendirilerek 6 ayı
geçmemek üzere düzeltme süresi verilecek.
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YURT’tan
önlemleri ve üretici ve
dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsayacak.
Teknik Düzenlemelere Uygun
Ürünlerin Güvenli Olduğu Kabul
Edilecek

Yönetmelik ile piyasa gözetimi ve
denetimine ilişkin genel esaslarda değişikliğe gidildi. Buna göre teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilecek. Teknik düzenlemenin
bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli
olup olmadığı; Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak
kabul edilen bir Avrupa standardına
karşılık gelen ulusal standartlar veya
mevcut olması halinde Avrupa Birliği
teknik özellikleri; bunların olmaması
halinde ise Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk standardı
olarak kabul edilen diğer ulusal standartlar veya ilgili sektördeki sağlık ve güvenlik
konularına ilişkin iyi uygulama kodu veya bilim ve
teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin
makul beklentisi dikkate
alınarak değerlendirilecek.
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Bakanlık, sorumlu olduğu ürünlere ilişkin piyasa
gözetimi ve denetimlerini denetmenleri aracılığıyla yürütecek.
Denetim sonuçlarına göre gerekli
önlemleri alacak ve idari yaptırım uygulayacak. Bakanlık, alınacak önlem
ve uygulanacak yaptırımlar konusunda
orantılılık ilkesine uygun olarak hareket
edecek; alınacak tedbirlerin, önlenmesi
amaçlanan tehlikenin boyutu, niteliği ve
gerçekleşme olasılığı ile orantılı olmasını sağlayacak.
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Bakanlık Ürünlerin Denetimini
Re’sen, İhbar Veya Şikayet Üzerine
Yapacak

Bakanlık, sorumlu olduğu ürünlerin piyasa gözetim ve denetimini yıllık
denetim planının yanı sıra re’sen, ihbar
veya şikayet üzerine yapacak. Ürüne
ilişkin ihbar ve şikayetler Bakanlığın

internet sitesinde yer alan ürün güvenliği ihbar, şikayet formu, Bakanlık ve il
müdürlüklerine ait e-posta adresleri ile
ilgili internet adresleri kullanılarak veya
mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yazılı olarak yapılacak.
Ürünün teknik düzenlemeye aykırılığı veya güvensizliği konusunda yapılan her türlü ihbar, şikâyet, ürün sebebiyle meydana gelen kazalar ve ürün
hakkında elde edilen diğer bilgiler piyasa gözetim denetimi faaliyetlerinde kullanılacak. Satış veya kiralama amacıyla
yazılı basın, radyo, televizyon, internet
ve benzeri iletişim araçlarında reklam
ve ilanları yer alan

ürünler
de piyasaya arz edilmiş kabul edilecek.
Denetim, ürünlerin bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edildiği, satıldığı ve dağıtıldığı her yerde, depo, işyeri, nakil araçları ve gerektiğinde üretim
tesislerinde, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj veya dolum yapıldıkları
yerlerde yapılacak. Denetim sonucunda
ortaya çıkan aykırılıklarda sorumluluk üreticiye ait olacak. Dağıtıcının iş
yerinde yapılan denetimde, üreticinin
adı ve adresi tespit edilecek. Üreticinin
Türkiye dışında olması halinde yetkili
temsilci veya ithalatçı muhatap alınacak

ve bunlar da üretici ile aynı sorumluluğu taşıyacak.
Aykırılığı Gidermek İçin 6 Ay Süre
Verilecek

İlgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen, piyasadaki ürünler için, insan sağlığına, can ve mal
güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına ve
sağlığına ve çevreye bir tehdit oluşturmaması koşuluyla düzeltilebilir teknik
düzenlemeye aykırılıkların giderilmesi
amacıyla, düzeltici faaliyet planını 15
gün içinde sunması için üreticiye bildirim yapılacak. Bu süre içinde başvuru
yapmayan üreticinin düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı varsayılacak. Ürünün teknik düzenlemeye aykırılığını
gidermek için düzeltici faaliyet planı
sunmayan veya düzeltici faaliyet
planı sunan ancak verilen süre
sonunda uygunsuzluğu gidermeyen üreticiye idari para cezası uygulanacak. Üretici tarafından sunulan düzeltici
faaliyet planı, gerektiğinde
değişiklik yapılarak il müdürlüğü tarafından onaylanacak ve üreticiye tebliğ
edildiği tarihten itibaren
geçerli olmak üzere teknik
düzenlemeye aykırılığın niteliği, ürünün özelliği ve piyasadaki yaygınlığı değerlendirilerek
6 ayı geçmemek üzere düzeltme süresi verilecek.
Gönüllü Geri Çağırma

Üreticiler, güvensiz ürünlerinin piyasada yer aldığını kendilerinin tespit
etmesi halinde, bu ürünleri gönüllü geri
çağırabilecek ve gerekli tedbirleri alacak. Ancak, üretici piyasada gerçekleştirdiği her türlü geri çağırma ve aldığı
tedbirlere ilişkin tüm bilgi ve belgeleri
Bakanlığa iletmekle yükümlü olacak.
Üreticiler gönüllü geri çağırmalarda
risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli bilgileri
Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak üzere Bakanlığa bildirecek. Ayrıca,
bu bilgiler üreticinin internet sitesinde
de yayımlanacak.

EPDK, Elektrik Piyasası
İthalat ve İhracat Esaslarını Belirledi
Uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden ya da ülkelere elektrik enerjisi ithalatı
veya ihracatı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı’nın uygun görüşü doğrultusunda, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu onayı ile yapılabilecek. Mevcut toptan satış lisansları, “tedarik
lisansları” olarak tanzim edilene kadar, mevcut toptan satış lisansları kapsamında ithalat veya
ihracat faaliyetine ilişkin işlemler tesis edilecek.

nerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik enerjisi
ithalatı veya ihracatına ilişkin
usul ve esasları, ithalat veya ihracat faaliyeti yapacak tüzel kişilerin hak ve
yükümlülüklerini ve uluslararası enterkonneksiyon hatlarının kullanımına ve
kapasite tahsisine ilişkin esasları belirledi. Uluslararası enterkonneksiyon şartı
oluşmuş ülkelerden ya da ülkelere elektrik enerjisi ithalatı veya ihracatı, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uygun
görüşü doğrultusunda, EPDK onayı ile
yapılabilecek.

YURT’tan
Mevcut toptan satış lisansları, “tedarik
lisansları” olarak tanzim
edilene kadar, mevcut toptan satış lisansları kapsamında ithalat veya ihracat
faaliyetine ilişkin işlemler tesis edilecek.

İthalat Veya İhracat Faaliyetinde
Bulunabilecek Tüzel Kişiler

Yönetmeliğe göre, uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden
ya da ülkelere elektrik enerjisi ithalatı
veya ihracatı, Bakanlığın uygun görüşü
doğrultusunda, Kurul onayı ile yapılabi-

lecek. Lisanslarında yer alması kaydıyla,
özel sektör tedarik lisansı sahibi şirketler, elektrik enerjisi ithalat veya ihracatı
faaliyetlerini, Türkiye Elektrik Ticaret
ve Taahhüt Anonim Şirketi’ni (TETAŞ),
hükümetler arası anlaşmalar kapsamında imzalamış olduğu elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmalarına uygun
elektrik enerjisi ithalat veya ihracatı
faaliyetlerini, üretim şirketleri, elektrik
enerjisi ihracatı faaliyetini yürütebilecek. Belirtilen tüzel kişilerin ithalat faaliyeti, tedarik lisansları, ihracat faaliyeti
ise tedarik veya üretim lisansları kapsamında düzenlenir ve ayrıca lisans alınmasını gerektirmeyecek.
Elektrik Enerjisinin İthalat Veya
İhracatı Faaliyetinde Uygulanacak
Yöntemler
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Elektrik enerjisinin ithalatı; ulusal
elektrik sisteminin elektrik enerjisinin
ithal edileceği ülkenin elektrik sistemi
ile senkron paralel şekilde işletilebilmesi, elektrik enerjisinin ithal edileceği
ülke elektrik sistemindeki bir üretim
tesisinin ya da üretim tesisinin bir ya
da birden fazla ünitesinin elektrik piyasasında iletim şebekesi ve/veya dağıtım
şebekesine ilişkin mevzuat hükümlerine
uygun olarak ulusal elektrik sistemine
paralel çalıştırılabilmesi, asenkron paralel bağlantı yapılması, ülke içerisinde
oluşturulacak izole bir bölgenin, enterkonneksiyon hatları ile beslenmesi hallerinde mümkün olacak.
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Elektrik enerjisinin ihracatı; ulusal
elektrik sisteminin elektrik enerjisinin
ihraç edileceği ülkelerin elektrik sistemi
ile senkron paralel şekilde işletilebilmesi, ülke sınırları içerisindeki bir üretim
tesisinin ya da üretim tesisinin bir ya da
birden fazla ünitesinin elektrik enerjisinin ihraç edileceği ülkenin elektrik sistemi ile paralel çalıştırılabilmesi, asenkron paralel bağlantı yapılması, elektrik
enerjisi ihraç edilecek ülkede oluşturulacak izole bir bölgenin, enterkonneksiyon hatları ile beslenmesi hallerinde
mümkün olacak.

DÜNYA’dan *

Fransa’da Demiryolu Grevi
OECD: Göreli Yoksulluk En Çok
Türkiye ve Macaristan’da Arttı
Brezilya’da Direniş Sürüyor
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Fransa’da Demiryolu Grevi
Fransa’da demiryollarının iki şirkete devredilerek rekabete yol açmasını amaçlayan Demiryolu
Reformu’na karşı işçiler grev yaptı.

ransa’da iktidardaki Sosyalist
Parti’nin, Avrupa Komisyonu
tarafından hazırlanan ve Aralık
2019’dan itibaren tüm demiryollarının
iki şirkete devredilerek rekabete açılmasını hedefleyen “Demiryolları Reformu”
adı altındaki piyasalaştırma hamlesi, işçilerin direnişiyle karşılaştı.
10 Haziran’da başlayan greve işçilerin büyük oranda katılması sonucu yurt
içi demiryolu ulaşımı durma noktasına
geldi. Özellikle ilk günlerde yüzlerce
kişi istasyonlarda kaldı.
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Sosyalist Parti yetkilileri ise grevle
ilgili açıklamalarında işçileri suçlayan
bir söylem kullandı. 10 günlük grev nedeniyle 150 milyon avroluk bir zararın
söz konusu olduğunu söyleyen hükümet yetkilileri, işçileri eylemlerine son
vererek uygulamaya ayak uydurmaya
davet etti.
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Fransa Başbakanı Manuel Valls ise
reform paketinden geri adım atmayacaklarının altını çizdi. Valls, “Bu grevin
hiçbir faydası yok. 18 aydır sendikalarla müzakere içerisindeyiz ama onların
yaptığı tam bir sorumsuzluk örneği.
Lise ve üniversite giriş sınavları varken
grev olması kabul edilemez” dedi.
İşçiler ise reform paketi çekilmeden
geri adım atmayacaklarını söyledi.
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OECD: Göreli Yoksulluk
En Çok Türkiye ve Macaristan’da Arttı
OECD’nin üye ülkelerde 2011 gelir dağılımını ortaya koyan Gelir Dağılımı Veri Tabanı
güncellemesi yayınlandı.
konomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teşkilata
üye ülkelerde göreli yoksulluğun 2007-2011 arasında genel olarak
değişmediğini ancak özellikle Türkiye ve Macaristan’da yüzde 2 ve yüzde
4 oranında arttığını bildirdi. Nüfusun
yüzde 19.2’sinin göreli gelir yoksulluğu
içinde bulunduğu Türkiye, bu sonuca
göre OECD’de üçüncü konumda yer
alıyor. Türkiye’den daha kötü durumdaki İsrail’de nüfusun yüzde 20.9’u,
Meksika’da nüfusun yüzde 21.4’ü göreli
gelir yoksulluğuna sahip.
OECD’nin üye ülkelerde 2011 yılının gelir dağılım durumunu ortaya
koyan Gelir Dağılımı Veri Tabanı güncellemesi yayınlandı. “Artan Eşitsizlik:
Genç ve Yoksullar Geriye Düştü” başlıklı raporda Mayıs 2013’te yayınlanan
2010 rakamları güncellendi.
Yoksulluk Ülkeler Arasında Farklı

ziyette. OECD genelinde en yoksul yüzde 10’un geliri 2007-2011 arası yüzde
1.6 azaldı.

“-OECD ülkeleri arasında göreli gelir yoksulluğunda büyük fark var olmaya devam ediyor. İzlanda, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka’da nüfusun yaklaşık
yüzde 6’sı göreli gelir yoksulluğu içinde.
İsrail’de nüfusun yüzde 20.9, Meksika’da
yüzde 21.4’ü aynı durumda. OECD ortalaması ise yüzde 11.5.

-Gelir eşitsizliği 2010’dan 2011’e
özellikle İspanya’da yüzde 1.5 ve
Yunanistan’da yüzde 3 olmak üzere
önemli ölçüde arttı. Gelir eşitsizliği 2011’de Almanya, Lüksemburg ve
Portekiz’de 2010’a göre yüzde 1’den fazla çoğaldı, Avustralya, Kanada, İrlanda,
İsrail ve İsveç’te ise düştü.

-Hanehalkı reel harcanabilir gelir
arka arkaya dördüncü yılda durgun va-

-Vergi ve işsizlik yardımı gibi transferler harcanabilir gelir üzerinde olum-

suz etkileri azaltmaya yardımcı oldu.
Ancak zengin-yoksul uçurumu hala
geniş. 2011’de OECD ülkelerindeki
toplumların en zengin yüzde 10’u, en
yoksul yüzde 10’unun gelirinin 9.6 katı
fazla gelire sahip. 2007’de ise en zenginler en yoksullardan 9.3 kat fazla gelire
sahip idi.
-Zengin-yoksul arasındaki en büyük uçurum, Meksika, Şili, Türkiye ve
ABD’de. Zengin-yoksul ayrımının en
az olduğu ülkeler Danimarka, Slovenya,
Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti.
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Göreli gelir yoksulluğu, geliri ülkedeki medyan ücretin, yani nüfus sıralandığında en ortadaki kişinin gelirinin
yüzde 50’sinden azına sahip bireylerin
oranı anlamına geliyor. Rapordaki bulgular şöyle:
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-Kriz-öncesi yoksulluk eşiği reel rakamlarla sabit alındığında yoksulluk, 2007’den bu yana, düşük
gelirli hanelerin krizden önceki 20 yıl
boyunca elde ettikleri kazanımın büyük
bölümünü silerek birçok ülkede arttı.
2005’te yaygın reel medyan gelirin yarısından daha az gelire sahip kişilerin
payı ise örneğin Yunanistan’da yüzde 15,
İrlanda ve İspanya’da yüzde 8 arttı.
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-Veriler, daha önce saptanan gençler
ve çocukların en fazla yoksulluk riskine maruz kesimler olarak yaşlılarla yer
değiştirmekte olduğu eğilimini de doğruladı. 2011’de OECD bu verileri toplamaya başladığından bu yana ilk kez
66-75 yaşlarındakiler ortalama nüfustan yüzde 25 daha az yoksulluk riskiyle
karşı karşıya bulunuyor ve bu tüm yaş
grupları arasında en düşüğü.

- Göreli gelir yoksulluğu bir bütün
olarak OECD bölgesinde krizin başlangıcı ve 2011 arasında büyük ölçüde
değişmeden kaldı. Ancak 1 puandan
fazla yükseldiği Yunanistan, Hollanda,
Polonya, Slovak Cumhuriyeti, İspanya
ve İsveç’in yanı sıra özellikle Türkiye ve
Macaristan’da yüzde 2 ve 4 olmak üzere
artarken, Şili, Finlandiya, Yeni Zelanda,
Portekiz, İngiltere ve Estonya’da düştü.
Diğer ülkelerde değişim yüzde 1’in al-
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OECD’de Gelir Dağılımının Genel
Görünümü

Raporda küresel krizden çıkılırken
vergi ve transferler öncesi gelir ele alındığında OECD’de eşitsizliğin öncekinden daha fazla olduğu belirtildi. Vergi
ve transferlerin, hanehalklarının harcanabilir gelir eşitsizliğinde göreli küçük

değişiklikler yaparak büyük bölümünü
tamponladığı bildirildi. Ancak birçok
ülkede toparlanmadaki zayıflık karşısında en yoksul yüzde 10’un geliri azalmaya devam etti ya da en yüksek yüzde
10’un gelir artışından daha az arttı.
Ülkedeki medyan gelirin yarısından
azına sahip olan nüfusun payı olan “göreli gelir yoksulluğu” 2007-2011 arası
büyük ölçüde değişmeden kaldı. Ancak

2005 reel rakamlarıyla
sabit tutulan yoksulluk
eşiği söz konusu olduğunda yani “çıpalı yoksulluk” bu süre içinde
OECD bölgesinde yüzde 2 arttı, en fazla Yunanistan ve İspanya’da etkili oldu.
Önceki OECD raporlarında belgelenen
uzun vadeli bir şablon kriz yıllarında
yoğunlaştı: Daha büyük bir gelir yoksulluğu deneyimi yaşayan gençler bu
konuda yaşlılarla yer değiştirmiş oldu.
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tında kaldı.”
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Brezilya’da Direniş Sürüyor
Brezilya’da devletten sağlık ve eğitime daha çok yatırım yapmasını isteyen halk Dünya
Kupasına karşı direniyor.
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Haziran’da başlayan Dünya
Kupası’na karşı yapılan eylemler ev sahibi Brezilya’ da
ivmesini artırarak devam ediyor.
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Dünya Kupası’nın Brezilya’da yapılacağının belli olmasının hemen ardından
milyon dolarlar ayrılarak Brezilya’nın
çeşitli kentlerine statlar yaptırıldı. Yoksul halk ise “ülkede temel ihtiyaçlar
bile karşılanamazken dünya kupasına
ihtiyacımız” yok diyerek hem Brezilya Hükümetine hem de FIFA’ya karşı
protestolar düzenlemeye başladı. 5 Haziran 2014 tarihinde, Dünya Kupası’nı
protesto eden binlerce evsiz Brezilyalı,
turnuvanın ilk maçının yapılacağı Sao
Paulo’daki Corinthians Stadyumu’nda
eylem yaptı. “Evsiz İşçiler Hareketi”nin
düzenlediği eyleme yaklaşık 10 bin kişi
katıldı. Eylemciler dünya kupası aleyhi-

ne sloganlar attı.
09 Haziran 2014 tarihinde ise açılış
maçının oynanacağı şehir felç oldu. Sadece ülkenin değil Güney Amerika’nın
da en büyük kenti olan ve kupanın açılış
maçına ev sahipliği yapan Sao Paulo’da
metro çalışanları greve gitti. Grev hayatı
adeta felç etti. Milyonlarca Sao Paulolu
işlerine gidebilmek için yüzlerce kilometrelik araç konvoylarında beklemek
zorunda kaldı. Yaklaşık İstanbul-Bursa
arası mesafeye denk gelen 209 kilometrelik konvoy oluşmasına neden olan
metro grevi, açılış stadına giden bütün
yolların kapanmasına yol açtı. Eylemin
sona erdirilmesi için sendikalar ile vali
arasındaki görüşmelerden bir sonuç
alınamayınca vali grevi durdurmak için
mahkemeye başvurdu. Sao Paulo yerel
mahkemesi, trafiğin yoğun olduğu saat-

lerde %100, diğer saatlerde %70 oranda
metronun hizmet vermesi hükmüne
vardı ve karara uymayanların cezalandırılacağını açıkladı. Çalışanlar, mahkemenin kararına uymayıp büyük oranda sendikanın kararına uyunca, Güney
Amerika’nın en büyük kenti tamamen
kaosa teslim oldu.
12 Haziran’da ise dünya kupasının
ilk maçının oynanacağı Corinthians
Arena’nın yaklaşık sekiz kilometre yakınlarında toplanan kitle, “Não Vai Ter
Copa” (Dünya Kupası Oynanamayacak)
sloganı ile bir araya gelerek stada yürümek istedi, polis tarafından sert müdahale edildi.
Ülkenin diğer kentlerinde ise farklı
eylemler yapıldı. 16 Haziran tarihinde
toplanan yaklaşık 200 kişilik eylemci
grup Amerika - Gana maçı öncesi Ame-
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rika ve FIFA bayraklarını yaktı. Polis
eylemcilere müdahale etti. 17 Haziran
tarihinde ise Belçika-Cezayir maçı öncesi 100 kişilik eylemci bir grup FIFA ve
Dünya Kupası karşıtı eylem yaptı. Eyleme polis sert müdahale etti. Brezilya’da
eylemler devam ediyor.
Devlet Başkanı Ne Demişti
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Yaşanan gösteriler ve grevler için
kupa öncesinde “Halkın futbol sevgisine
güveniyorum. Kupa başladığında gösteriler kesilecektir” yorumunu yapan Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ’e
ise devam eden eylemler nedeniyle hayli zor günler geçiriyor. Kamu çalışanlarının kupa öncesi grev tehdidiyle birlikte gelen zam taleplerine karşı koymaya
çalışan ve eski bir gerilla olan devlet
başkanı Rousseff, polislerin yüzde 15’lik
zam talepleri karşısında ise duramamış
ve artan yağma olayları da ortaya çıkınca polislere istedikleri zam oranını
vermişti. Ulaşımda başlayan grevler de
‘Polyanna’ olmakla itham edilen devlet
başkanını köşeye sıkıştırdı. Geçtiğimiz
yıl yaşanan ve sokaklara yaklaşık bir
milyon kişiyi çeken protesto dalgasının
başlangıcını da ulaşım sektöründe yaşanan sorunlar oluşturuyordu.
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‘Yüzleri Maskeli Vandallar...’
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Öte yandan Dünya Kupası’nda
Brezilya’nın tanıtım yüzü olan efsane
oyuncu Ronaldo da ülkesindeki protestocuların hedefi olmaktan kurtulamadı. Ronaldo’nun basın işlerini yürüten
ajansın önünde toplanan Juntos (Birlikte) gençlik hareketi üyeleri efsane yıldızın ülke çapında süren gösterilerle ilgili
açıklamalarını protesto ettiler.
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hepsini dışarı atmalı” sözlerini sarf etmişti.

nın oynandığı 12 stadyumda güvenlik
önlemlerinin artırılmasına yönelik tedbirler alınmasına karar verildi.

Güvenlik Zirvesi

Şilili taraftarların Maracana stadını
basmasından sonra ortaya çıkan güvenlik zaafını tartışmak için FIFA ve Brezilyalı yetkililer bir araya geldi.

Brezilya Halkı Ne İstiyor?

‘FIFA Go Home’ yazılı pankartı ajansın önüne bırakan gençler, “Ronaldo,
bizi iyi dinle, halkımız stat değil sağlık
ve eğitim istiyor” sloganı attılar.

Rio de Janeiro’da toplanan Brezilya
Adalet, Savunma ve Spor Bakanları ile
FİFA ve yerel organizasyon komitesi kupanın geride kalan ilk haftasının güvenlik sorunlarını tartıştılar.

Brezilya halkı devletten sağlık ve
eğitime daha çok yatırım yapmasını, ayrıca toplu taşımayı finansal olarak desteklemesini talep ediyor. 2013 yılında
da Brezilya’da düzenlenen Konfederasyon Kupası sırasında yapılan yatırımları
‘aşırı’ bulduğunu ifade eden 1 milyona
yakın gösterici sokaklara çıkmış ve hükümeti protesto etmişti.

Ronaldo geçen hafta ülke çapında süren gösterilere yönelik “Gösteri
yapmak herkesin hakkı, ancak yüzleri
maskeli vandallar ortaya çıkınca polis
hemen harekete geçerek tekme tokat

FIFA’nın yayınladığı bildiriye göre,
toplantıda kupa boyunca ülke genelinde izlenecek güvenlik konsepti ve
stadyumlardaki güvenlik işlemlerinin
ayrıntılı analizi yapıldı. Kupa maçları-

Dünya kupası sırasında yaklaşık 20
bin polis ve asker görev alıyor. Dünya
kupası öncesinde stat inşaatlarında ölen
işçilerin sayısının ise dokuzu geçtiği bildiriliyor.

