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basinismerkez

1. YIL 2. YIL
Sosyal Yardım (Aylık Brüt) 500,00 ₺ 600,00 ₺
Ek Ödeme-Mayıs (Brüt) 1.500,00 ₺ 1.500,00 ₺
Yemek Yardımı (Günlük Brüt) 17,00 ₺ 18,00 ₺
Giyim Yardımı (Yıllık Brüt) 500,00 ₺ 600,00 ₺
Aile ve Çocuk Yardımı (Devlet Memurlarına verilen miktarda)

Not: Ayrıca, yukarıda yer almayan sosyal yardımların ve diğer ücrete bağlı olmayan maktu öde-
melerin (yol yardımı, prim, tazminat, evlenme, doğum, ölüm gibi ödemelerin) ücret zammı 
(%15) oranında ve ücretin zamlandığı tarihten itibaren artırılması önerilmiştir.

Hükümetin Karşı Teklifinin “Kabul Edilir Tarafı Yok” 
Hükümet, Türk-İş teklifine  karşılık, 9 Temmuz’da yapılan 2. toplantıda, 

2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etti. Ergün 
Atalay toplantı sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

“...bize verdikleri teklif; 3 bin 500 liranın altında ücret alanlara 60 lira, ilk 
altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 artış ve enflasyon. Bu rakamın müzakere 
edecek, konuşacak bir tarafı yok. Baktığınız zaman iki senede elektriğe ortala-
ma yüzde 50 zam gelmiş, çaya, şekere, tüpe yüzde 35-40 zam var. Enflasyonun 
bizim hesabımıza göre yüzde 17 olduğu yerde, bize ‘yüzde 5’ diyorlar” dedi. 
Atalay, grev sürecine de değindiği konuşmasına şöyle devam etti:

“Bundan sonra sendikalarımızın süreçleri devam ediyor. Ağustosun sonu-
na kadar ya masa başında imzalayacağız ya da greve çıkmak mecburiyetinde 
olacağız. Türk-İş’in veya şahsımın grevle ilgili ne bir arzusu ne bir talebi var 
ama yasalar sendikacılara ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Arzumuz, 
nefes alabileceğimiz bir ücret almak. Bizim bu ücretle nefes almayı bırak adım 
atacak halimiz yok. Hükümet çağırırsa geliriz, çağırmazsa bir talebimiz olmaz.”

Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin yüksek enflasyon ortamında hükümet ka-
nadının aylarca sessiz kalmasına tepkisi sonuç verdi ve Bakanlık nihayet 19 
Haziran’da Türk-İş ile ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, Kamu Kesimi Toplu İş 
Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu adına Türk-İş Genel Başkanı Ergün ATALAY,  
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK’a  işçi tarafının 
taleplerini iletti. Türk-İş, en düşük aylık çıplak brüt ücretlerin önce 3500 TL’ye 
çekilmesini, ardından tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı 
ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon+3 puan refah payı talep 
etti. Böylece, gerçekleşen enflasyon oranlarının baz alındığı teklifte ilk altı ay 
için talep edilen ortalama ücret zammı oranı %23’ü buldu. Farklı oranlarda zam 
öngörülen sosyal yardımlara ilişkin talepler ise şöyle: 
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TEKNİKKART’TA YENİ DÖNEM 
TİS SÜRECİ BAŞLADI...

15 Ağustos’tan geçerli olmak üzere yürürlü-
ğe girecek olan yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
için sendikamızın yetkisi kesinleşti ve temsilci 
ve İstanbul Şube yöneticilerimizle birlikte 
hazırlanan toplu sözleşme teklifi işverene su-
nuldu. ilk görüşmenin 23 Temmuz’da yapıldığı 
süreç devam ediyor.

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 
BASKIYA KARŞI DİRENİYOR...

Halihazırda yasal grev sürecine girdiğimiz 
işyerinde yönetimin baskı ve yıldırmaya dayalı 
uygulamaları üyelerimizi isyan ettirdi. Özellikle 
toplu sözleşme sürecinde sorunların diyalog 
yoluyla çözülmesi yönündeki ısrarlı çabaların, 
sürekli baskı ve yıldırmaya dayalı yönetim an-
layışı ile karşılanması sonucunda tepkiler arttı 
ve üyelerimiz protesto eylemlerine başladı. 

Hemen her konuda çözümsüzlüğü dayatan işveren karşısında yıllardır açılmış pek çok dava bir bir 
lehte sonuçlanırken yeni davalar da gündeme geldi. 11 Temmuz’da Genel Başkanımız ve Enel Sekre-
terimizin katılımıyla İstanbul Şubede yapılan toplantıda sorunlar bütünüyle masaya yatırıldı. 

İşçi işveren ilişkileri ve diyalog çerçevesinde rahatlıkla çözülebilecek çok basit konuların bile çö-
zümsüzlüğe sürüklenmesine bir anlam vere-
meyen temsilci ve yöneticilerimiz “Üretim her 
geçen gün düşüyor, daha önce yaptığımız işler 
bir bir elimizden gidiyor, bunlar üzerinde kafa 
yorması gerekenler bizimle uğraşıyor. Diyaloğu 
denedik olmadı. Artık sesimizi yükseltmek-
ten ve kamuoyuna duyurmaktan başka çare 
kalmadı” diyerek üyelerimizle irtibata geçip 
demokratik eylemler gerçekleştirmeye ve 
kamuoyunu bilgilendirmeye dönük çalışmalar 
yürütmeye karar verdi.

KAMU TOPLU SÖZLEŞMELERİNDE 
SON DURUM...

Sendikamızın ve diğer pek çok sendika-
nın yürüttüğü ve 1 Ocak ve 1 Mart yürürlük 
başlangıç tarihli toplu iş sözleşmelerinde yasal 
olarak grev aşamasına gelinirken, hükümet 
tarafında anlaşma protokolünün imzalanması 
ile ilgili henüz somut bir yaklaşım yok. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Mü-
dürlüğü, Karayolları Matbaası ve DSİ Basıme-
vi işyerlerinde yasal grev sürecine girildi. 1 

Temmuz’da yürürlüğe girecek MEB matbaa işyerlerini kapsayan işletme toplu iş sözleşmesinde ise 
Sendikamızın yetkisinin kesinleşmesinin ardından taslak çalışmaları başladı.
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ENFLASYON CEP YAKMAYA DEVAM EDİYOR...
2019 Haziran ayına da gıda enflasyonu damgasını vurdu. Haziran ayında aylık bazda limon %35,72, kuru 

fasulye % 9,57, konserveler %9,28, sivri biber %7,61, kaşar peyniri %6,68, beyaz peynir %5,40 arttı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI
Aralık 2018 Haziran 2019

Açlık Sınırı 1.941,16 TL 2.067,17 TL
Yoksulluk Sınırı 6.322,99 TL 6.733,44 TL

Kaynak : Türk-İş (Açlık Sınırı:4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve 
dengeli beslenebilmesi için gereken asgari aylık mutfak har-
camasıdır. Yoksulluk sınırı ise, 4 kişilik bir ailenin asgari konut, 
sağlık, eğitim, ulaşım, giyim, mutfak harcamalarının toplamını 
ifade eder.

31.12.2018 30.06.2019
6 AYLIK ENFLASYON (TÜFE) 10,19 % 5,01 %
6 AYLIK GIDA ENFLASYONU 9,95 % 8,42 %
6 AYLIK KONUT, ELEKTRİK, 
SU, GAZ VB YAKIT 15,92 % -1,83 %

31.12.2018 30.06.2019
12 AYLIK ENFLASYON (TÜFE) 20,30 % 15,72 %
12 AYLIK GIDA ENFLASYONU 25,11 % 19,20 %
12 AYLIK KONUT, ELEKTRİK, 
SU, GAZ VB YAKIT 23,73 % 13,80 %

TEMMUZ AYI İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA HAYATINI İLGİLENDİREN TUTAR 
VE ORANLARDAN BAZILARI GÜNCELLENDİ...

Temmuz ayında Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte, kıdem tazminatı, aile ve çocuk yardımı 
tutarları arttı... Yıllık olarak belirlenenler ise aynı kaldı. Güncel tutar, oran ve tarifeler:

KIDEM TAZMİNATI / AİLE VE ÇOCUK YARDIMI
01.01.2019-30.06.2019 01.07.2019-31.12.2019

Yıllık Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları 6.017,60 TL 6.379,86 TL
Çocuk Zammı (1 çocuk için aylık) Tutarı 32,65 TL 34,61 TL
Aile Yardımı (aylık) Tutarı 278,69 TL 295,47 TL
1) Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 4.7.2019 tarihli Genelgesi ile güncellenen memur maaş 
katsayıları ve gösterge rakamları üzerinden, aile ve çocuk yardımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202. Madde 
hükümlerine göre, kıdem tazminatı ise 1475 /Md:14/13.Fıkra hükümleri çerçevesinde hesaplanmıştır.)

2)  Çocuk yardımı, 657/Md:202/2.Fıkra hükümlerine göre  0-6 yaş (72 nci ay dahil) grubunda yer alan çocuklar için bir kat 
artırımlı uygulanmaktadır (69,23 TL). Çocuk yardımı ödemesinde çocuk sayısı sınırı yoktur. Aile ve çocuk yardımı ödeme-
sine ilişkin usul ve esaslar için bakınız 657 sayılı Kanun 202., 203., 204. ve 205. Maddeleri.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (2019 YILI)
Maximum (Aylık) Minimum (Aylık)

2.031,19 TL 1.015,59 TL

Kaynak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. Maddesi 
uyarınca günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık pri-
me esas kazanç toplamı üzerinden hesaplanan günlük ortalama 
brüt kazancının %40’ıdır. Ancak, brüt asgari ücretin % 80’ini 
geçemez. Sadece % 0,759 oranında Damga Vergisi kesilir. 
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ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI - 2019
Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş çalışan 1. derece, % 
60’ını kaybetmiş çalışan 2. derece, % 40’ını kaybetmiş çalışan 
ise 3. derece engelli sayılır. Buna göre engelli indirimleri; Birinci 
derece için 1200 TL, İkinci derece için 650 TL, Üçüncü derece için 
290 TL’dir.
Kaynak: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Md 31 (305 seri nolu Gelir Vergisi 
Genel Tebliği, Resmi Gazete Tarihi:31.12.2018 Sayısı:30642)

AGİ TUTARLARI VE AGİ DAHİL NET 
ASGARİ ÜCRETLER

ASGARİ GEÇİM 
İNDİRİMİ (AGİ)

AGİ DAHİL NET 
ASGARİ ÜCRET

Evli ve çocuksuz 230,26 ₺ 2.059,28 ₺
Evli ve 1 çocuklu 259,04 ₺ 2.088,06 ₺
Evli ve 2 çocuklu 287,82 ₺ 2.116,84 ₺
Evli ve 3 çocuklu 326,20 ₺ 2.155,22 ₺
Evli ve 4 çocuklu 326,20 ₺ 2.155,22 ₺
Bekar veya eşi çalışan - çocuksuz 191,88 ₺ 2.020,90 ₺
Bekar veya eşi çalışan, 1 çocuklu 220,66 ₺ 2.049,68 ₺
Bekar veya eşi çalışan, 2 çocuklu 249,44 ₺ 2.078,46 ₺
Bekar veya eşi çalışan, 3 çocuklu 287,82 ₺ 2.116,84 ₺
Bekar veya eşi çalışan, 4 çocuklu 307,01 ₺ 2.136,03 ₺
Bekar veya eşi çalışan, 5 çocuklu 326,20 ₺ 2.155,22 ₺

BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.558,40 ₺
SGK PRİMİ İŞV.PAYI % 15.5 396,55 ₺
İŞSİZLİK PRİMİ İŞV.PAYI  % 2 51,17 ₺
TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ 3.006,12 ₺

*%20,5 olan SGK İşveren Payının %5’i İşkur tarafından karşılanmaktadır.

ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ TARİFESİ - 2019
0 TL’den 18000 TL ‘ye kadar olan gelir için YÜZDE 15
18000 TL’den 40.000 TL’ye kadar olan gelir için YÜZDE 20
40.000 TL’den 148.000 TL ‘ye kadar olan gelir için YÜZDE 27
148.000 TL ‘den fazla olan gelir için YÜZDE 35

Kaynak: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Md 103 (305 seri nolu Gelir Vergisi 
Genel Tebliği, Resmi Gazete Tarihi:31.12.2018 Sayısı:30642)

BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.558,40 ₺
SGK PRİMİ % 14 358,18 ₺
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 25,58 ₺
GELİR VERGİSİ %15 326,20 ₺
DAMGA VERGİSİ  % 0,759 19,42 ₺
KESİNTİLER TOPLAMI 729,38 ₺

NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) 1.829,02 ₺

ASGARİ ÜCRET, İŞVEREN MALİYETİ, AGİ VE YASAL KESİNTİLER - 2019
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SGK PRİM ORANLARI (5510-MD4/A KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İÇİN)
Sigorta Kolu İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası 9 11 20
Kısa Vadeli (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, 
Hastalık, Analık Sigortası) - 2 2

Genel Sağlık Sigortası 5 7,5 12,5
İşsizlik Sigortası (+1% Devlet Katkısı) 1 2 3

TOPLAM 15 22,5 37,5
Kaynak: 5510 sayılı Kanun 81. Maddesi

ASKERLİK BORÇLANMASI ÖDEME TUTARI - 2019

Askerlik Borçlanması = (SGK primine esas kazancın günlük alt sınırı) X %32 X borçlanılacak gün sayısı 
Örnek: Borçlanma tutarı (18 ay): 85,28 X %32 X 540 gün = 14.736,38 TL   

Not: Diğer borçlanmalarda da (grev, doğum, doktora vb) aynı yöntem uygulanmaktadır.

SGK KAZANÇ SINIRLARI VE PRİME DAHİL EDİLMEYECEK KAZANÇLAR - 2019
Aylık Üst Sınır Aylık Alt Sınır Günlük Üst Sınır Günlük Alt Sınır

19.188,00 ₺ 2.558,40 ₺ 639,60 ₺ 85,28 ₺

PRİME DAHİL EDİLMEYECEK KAZANÇLAR - 2019

Yemek Parasında Çocuk Yardımında (XÇocuk sayısı) Aile Yardımında
5,12 TL/Gün 51,17 TL/Ay 255,84 TL/Ay

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ORANLARI

Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm 
Sigortaları Primi (%) 20

GSS Primi (%) 12
Toplam Prim (%) 32

Kaynak: 5510 sayılı Kanun 81. Maddesi

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ORANI

İşçi Payı (%) 7,5
İşveren Payı (%) 22,5 + 2

Toplam Prim (%) 32
Kaynak: 5510 sayılı Kanun 81. Maddesi

İŞ KAZALARI CAN ALMAYA DEVAM 
EDİYOR

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezinin açıkla-
dığı verilere göre iş kazaları Haziran 2019’da da 
can almaya devam etti. 

Bununla birlikte yılın ilk altı ayında iş cina-
yetlerinde yaşamanı yitirenlerin sayısı en az 
840’a ulaştı. Ayrıntılı bilgi için bakınız : www.
guvenlicalisma.org
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İŞSİZLİK ARTMAYA DEVAM EDİYOR...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Temmuz ayında 

açıkladığı Nisan 2019 işsizlik verilerine göre, Tür-
kiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz 
sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 
milyon 202 bin kişi oldu. 

İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile yüzde 13,0 se-
viyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile yüzde 15,0 ola-
rak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 

oranı 6,3 puanlık artış ile yüzde 23,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,5 puanlık artış ile yüzde 
13,3 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde 
çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. 

Kayıt dışını ifade eden, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı ise 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artışla %34,2 oldu.

Diğer taraftan, DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı Nisan 2018’de 5 milyon 872 
bin iken Nisan 2019’da 1 milyon 91 bin artışla 6 milyon 963 bin oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı Nisan 
2019’da yüzde 20,1 olarak hesaplandı.

Ağustos ayından itibaren işsizliğin düzenli yükselişi en çok gençleri ve genç kadınları etkiledi. Mev-
sim etkisinden arındırılmış genç işsizliği Nisan 2018’e göre 6,9 puan artarak yüzde 18,6’dan yüzde 
25,5’e yükseldi. Böylece her dört gençten biri işsizdir.

Ne eğitimde ne istihdamda olan  (NEET) gençlerin sayısı 2 milyon 720 bin olarak tespit edildi.
Nisan 2018’de yüzde 12,3 olan kadın işsizliği 2,9 puan artarak Nisan 2019’da yüzde 15,2 seviyesine 

yükseldi. Tarım dışı kadın işsizliği ise yüzde 18,9’a tırmandı.

12 HAZİRAN, DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ!
Çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluşturmak 

amacıyla Birleşmiş Milletler’in (BM) ilan ettiği “12 
Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” 
dolayısıyla hazırlanan rapor, ilginç sonuçları ortaya 
koydu. Rapora göre:

Dünyada her 10 çocuktan biri, yani 5-17 yaş ara-
lığındaki çocukların 151,6 milyonu işçi. Bu çocuk-
ların yarısı sadece 5-11 yaş aralığında; 64 milyonu 
kız, 88 milyonu erkek; 72,5 milyonu ise sağlığını, 
güvenliğini ve ahlaki gelişimini tehdit eden sektör-
lerde çalışmak zorunda bırakılıyor.

Çocuk işçilerin, 72,1 milyonu Afrika, 10,7 milyonu 
Amerika kıtasında, 62,1 milyonu Asya-Pasifik, 1,2 
milyonu Arap, 5,5 milyonu ise Avrupa ve Orta Asya 

ülkelerinde; yüzde 71’i ziraat, yüzde 17’si hizmet ve yüzde 12’si ise sanayi işyerlerinde çalıştırılıyor.
Diğer taraftan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun ‘İstatistiklerle Çocuk 2018’ çalışmasına göre, 

çocuk olarak tanımlanan 15-17 yaş grubunda çalışanların oranı 2017’de yüzde 20,3’ten 2018’de yüz-
de 21,1’e çıkmış durumda. Türkiye’deki çocuk işçi sayısının 2 milyonu aştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çocuk işçiliğini, “Çocukların çocukluklarını yaşamaktan alıko-
yan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar veren işlerde 
istihdam edilmesi” olarak tanımlıyor.
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MEB GÖLBAŞI MATBAA İŞYERİNDE GEÇİCİ İŞÇİLERLE BULUŞTUK...
4857 sayılı İş Kanununa aykırı olarak asıl iş-

lerin taşerona yaptırılması üzerine sendikamı-
zın 2014 yılında açtığı davada, Mahkemenin 
“yapılan işlemin muvazaalı olduğu ve taşeron 
işçilerin en başından itibaren asıl işçi sayılması 
gerektiği” yönündeki kararı Yargıtay tarafından 
onandı. Tespite konu 48 işçiden halihazırda ge-
çici işçi olarak işyerinde çalışmaya devam eden 
üyelerimizin asıl kadroya alınması için girişimle-
rimizi başlattık ve üyelerimizle işyerinde birara-
ya geldik. Daha önce işten çıkarılan ve işe iade 

ve kıdem-ihbar tazminatı alacak davaları sona eren üylerimizle ilgili olarak da alacak farklarının emsal 
işçilere göre hesaplanması ile ilgili davaların açılması için hazırlıklar tamamlandı.

PROPAK AMBALAJ’DA ORTAK İSG 
ÇALIŞMALARI...

Propak Ambalaj işyerinde yılbaşında varılan 
mutabakat çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusunda başlattığımız ortak çalışma kapsa-
mında ortak eylem planı  kabul edildi ve üye-
lerimizin ve işveren temsilcilerinin katılımıyla 
yapılan toplantıda paylaşıldı. 

Yönetim Kurulu üyesi Serdar Çetin ve Genel 
Başkanımız Savaş Nigar sağlık ve güvenlik kül-

türünün geliştirilmesinin önemi ve yapılacak çalışmalar üzerine birer konuşma yaptı.

İLO 100. YIL KONFERANSI TAMAMLANDI...
Genel Başkanımız Savaş Nigar, Türk-İş Ge-

nel Başkanı Ergün Atalay ve pek çok sendika-
cının da katıldığı Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’nün 100. Yıl Çalışma Konferansı, çalışma 
yaşamının insan merkezli geleceğine giden 
yolu tespit eden bir Bildirge’nin yanı sıra ça-
lışma yaşamında “Şiddet ve Tacizle Mücadele 
Sözleşmesi 2019” adlı yeni bir Sözleşme  ve bu 
Sözleşmeye ilişkin Tavsiye Kararı’nın kabul edil-
mesiyle 21 Haziran’da sona erdi.

ILO’nun 100. Yıl Bildirgesi ile belirlediği özel 
eylem alanları şunlar:

Fırsatlar ve muamele konusunda toplumsal cin-

siyet eşitliğinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi
Herkes için etkili hayat boyu öğrenme ve kaliteli 

eğitim
Kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal korumaya ev-

rensel erişim
İşçilerin temel haklarına saygı
Yeterli asgari ücret
Çalışma süresinde azami sınırlar
İşyerinde sağlık ve güvenlik
İnsana yakışır işi teşvik eden ve verimliliği artıran 

politikalar
Uygun gizlilik ve kişisel verilerin korunması dahil 

işin dijital dönüşümüyle ilgili çalışma yaşamındaki 
zorluk ve fırsatlara cevap veren politika ve önlemler.
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İKTİDAR CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK: YİNE 
ZORUNLU BES, KIDEM TAZMİNATI FONU, ESNEKLİK VE 
ÖZELLEŞTİRME DAYATMASI

TBMM tatile girmeden 
önce 11. Kalkınma Planı ile 
emekçilere sürpriz yaptı. 
Planda hem ücretlerimizin 
ve kıdem tazminatlarımızın 
fon aracılığıyla sermayeye 
transferi hem de çalışma 
şartlarının esnekleştirilmesi 
anlamına gelecek politika 
adımlarına yer verildi. Planda 
altı çizilen bir diğer konu ise 

özelleştirme. 23 Temmuz tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan 
11. Kalkınma Planının ilgili hükümleri şöyle:

“223. Uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin 
emeklilik gelirlerinin artırılması saiki doğrultusunda kamu emeklilik sistemi 
dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek; bireysel emeklilik sistemi 
(BES) katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde 
geliştirilecektir.

“223.2. BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden 
çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi 
ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını 
çekme olanağı tanınacaktır. 

“223.3. Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi sistemde kalış süresi 
ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara 
dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecektir.

“277. Etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda 
özelleştirme uygulamalarına devam edilecektir. 

“277.2. Plan döneminde özelleştirme portföyünde bulunan şirket ve 
varlıkların özelleştirilmesine devam edilecek, özelleştirilme potansiyeli olan 
yeni şirket ve varlıklar portföye dâhil edilerek özelleştirilecektir. 

“567. İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma biçimleri 
etkinleştirilecek ve konuya ilişkin denetimler artırılacaktır.

“567.3. Esnek çalışma biçimleri konusunda tüm sosyal taraflara yönelik 
farkındalık faaliyetleri artırılacaktır. 

“568. Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir. 

“568.1. Kıdem tazminatı 
reformu sosyal tarafların 
mutabakatıyla gerçekleş-
tirilecektir.”

Planın özellikle bu  yönlerini 
ve içinden geçmekte 
olduğumuz ekonomik kriz 
ortamını dikkate aldığımızda 
önümüzdeki günlerde işçi ve 
emekçileri ciddi bir mücadele 
süreci bekliyor olacak...


