
Kasım ayı enflasyon verileri 
açıklandı

T        üketici fiyatları Kasım’da % 

0,52 arttı ve yıllık enflasyon 

% 7 oldu.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nde 

(TÜFE) (2003=100) 2016 yılı Kasım 

ayında bir önceki aya göre yüzde 

0,52; bir önceki yılın Aralık ayına göre 

yüzde 6,78; bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 7 ve on iki aylık ortalama-

lara göre yüzde 7,79 artış gerçekleşti.

Bütçe görüşmeleri başladı

Meclis Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda görüşme-
leri geçen ay tamamlanan 

2017 yılı bütçesinin Meclis Genel 
Kurulu’nda 12 gün sürecek görüş-
meleri 5 Aralık Pazartesi günü baş-
ladı.

Bütçe görüşmeleri süresince mil-
letvekillerinin görüşmelere daha et-
kin katılabilmeleri gerekçesiyle gö-
revliler hariç ziyaretçi alınmayacak.  
Görüşmelerin 12’nci gününde, yani 16 
Aralık Cuma günü yapılacak son ko-
nuşmaların ardından 2017 Yılı Mer-
kezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 
ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Tasarısı oylanacak.

14 yıldır olduğu gibi bu yıl da büt-
çe; yoksulluk ve savaş bütçesi olma 
özelliğini sürdürüyor. Bütçede bu yıl 
64 milyar 306 milyon 50 bin  TL  doğru-
dan güvenlik ve savunmadan sorum-
lu olan kurumlara ayrıldı. Bu rakam 
2016 yılında 58 milyar civarındayken, 
bu yıl yaklaşık olarak 6 milyar TL’lik 
artış oldu.

2017 yılı için öngörülen bütçe 
giderleri 645,1 milyar lira, faiz ha-
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riç bütçe giderleri 587,6 milyar lira, 
bütçe gelirleri 598,3 milyar lira, vergi 
gelirleri 511,1 milyar lira, bütçe açığı 
46,9 milyar lira, faiz dışı fazla ise 10,6 
milyar lira olarak açıklandı. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu 2017 yılı ücretini belirle-
mek için ilk toplantısını 6 

Aralık Salı günü yaptı.

Toplantı öncesi açıklama yapan 

Türk-İş 1600 lira, DİSK ise 2000 lira 

net asgari ücret talebinde bulundu. 

Patronlar ise ekonomik dengeler ve 

kâr açıklamalarını öne sürerek zam-

mın düşük tutulmasını istiyor. Hatta 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfe-

derasyonu (TİSK) asgari ücrete zam 

yapılmamasını bile istedi. Hükümet 

ise yaptığı açıklamalarla patronla-

rın yanında yer alacağını şimdiden 

duyurdu. İşçi kanadının talepleri 

için“İstemenin sonu yok, biliyorsu-

nuz. Ama ekonominin realitelerini 

de unutmamak lazım. Milli gelirine 

oranla, dünyada  en yüksek asgari 

ücreti olan ülkedeyiz” diyen bakan-

lar, patronlara “Asgari ücretin size 

yük olmaması için gerekli önlemler 

alınacak” mesajını verdi. İktidar ve 

patronların kanadından gelen açık-

lamalara göre 2017 zammı, bugün 

AGİ ile birlikte 1300 lira olarak uygu-

lanan asgari ücrete 100 lirayı aşma-

yacak şekilde belirlenecek.

Halbuki sermayenin ve iktidarın 

iddialarının aksine Avrupa Birliği’nin 

yıllık makroekonomik veritabanı 

olan AMECO verilerine göre ücret-

lerin milli gelir içerisindeki payı aza-

lıyor (1999’da milli gelirin %52,2’si 

ücretlerinken, bu oran 2015’te %34’e 

geriledi, AB ortalaması % 55), işgücü 

maliyeti düşüyor (2000 yılına göre 

27 puan azaldı). Asgari ücretin satın 

alma gücü açısından 26 OECD ülkesi 

içinde Türkiye 20.sırada. 

Yabancı sermaye çıkışı zirvede

Merkez Bankası verileri-
ne göre 11 Kasım hafta-
sında yabancıların net 

haftalık tahvil ve hisse senedi sa-
tışı 984 milyon dolar ile son iki se-
nenin en yüksek rakamına ulaştı.

Satışlar hız kesmeyerek Kasım 
ayının son iki haftasında da sürdü. 
Yabancı yatırımcıların tahvil ve 
hisse senedi satışı Kasım ayı top-
lamında 2 milyar 615 milyon doları 
buldu.

OHALde iş cinayetleri %15 
arttı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) 
Meclisi’nin Kasım ayı iş cinayet-
leri raporuna göre Türkiye’de 

çeşitli iş kollarında meydana gelen 
iş cinayetlerinde en az 190 işçi haya-
tını kaybetti.

2016’nın ilk 11 ayında da en az bin 

816 işçi iş cinayetlerine kurban gitti. 

Verilere göre OHALde iş cinayetleri-

nin yüzde 15 arttığı gözlendi. OHAL 

ilanına kadar ayda ortalama 154 iş 

cinayeti gerçekleşiyorken, OHAL dö-

neminde ise bu sayı ortalama 177’ye 

çıktı
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İzmit’teki Bekaert fabrikası işçileri aylarca süren ve anlaşma sağlanamayan toplu sözleş-

me görüşmeleri sonrası greve çıktı.



Şirvan katliamından sağ 
kurtulan madenciler işten 
çıkartıldı

Siirt’in Şirvan ilçesinde Ci-
ner Holding’e ait maden 
sahasındaki işçi katliamı-

nın üzerinden iki hafta geçerken 
toprak altından 12 işçinin cena-
zesi çıkarılabildi, 4 işçinin cena-
zesine ise halen erişilemedi.

Katliamla ilgili alınmayan ön-

lemlerin her gün bir yenisi ortaya 

çıkarken bu defa da katliamdan 

tesadüfen kurtulan ve mesai ar-

kadaşları toprak altında kalan 

işçiler gerekçe gösterilmeden, 

telefonla bildirim yoluyla işten 

çıkarıldı.

“Sendikal eyleme ceza” 
AİHM’de yine mahkum oldu

KESK Eğitim-Sen 25 Kasım 
2009 ve 26 Mayıs 2010 tarih-
lerinde hizmet üretmeme 

eylemleri gerçekleştirmişti.

Bu eylemlere katıldıkları için 657 

sayılı yasa uyarınca kınama cezası 

verilen 318 Eğitim-Sen üyesi adına 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 

yapılan başvuruda AİHM, her bir baş-

vurucuya 400 euro manevi tazminat 

ve avukatlık ücreti ve masraflar için 

13.500 euro ödenmesine karar verdi.

KESK, OHAL ve KHK’lara 
karşı sokağa çıkıyor

KESK,  OHAL ve KHK’larla ya-
şanan hukuksuzluklara karşı 
bir dizi eylem ve etkinlik ya-

pacak.

8 Aralık Perşembe günü KESK’in 
21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
Ankara’da  Ahmet Taner Kışlalı Spor 
Salonu’nda dayanışma şenliği düzen-
lenecek. 10 Aralık’ta ise Mersin, Sam-
sun ve Van’da; 11 Aralık’ta da İstanbul 
ve İzmir’de çevre şehirlerden emekçi-
lerin de katılımıyla “Haklar, OHAL ve 
KHK’lardan önce gelir! İhraçlarınıza, 
açığa almalarınıza, sürgün ve cezala-
rınıza teslim olmayacağız!” sloganıy-
la bölge mitingleri gerçekleşecek. 20 
Aralık 2016 tarihinde ise  İstanbul’dan 
Ankara’ya “Emekçi Yürüyüşü” eylemi 
yapılacak. Yürüyüş, Ankara merkezli 
bir eylemle sonlandırılacak.

Zorunlu BES’e geçiş kademeli 
olacak

1990’lardan beri süregelen sos-
yal güvenliği piyasalaştırma 
arayışlarının son halkası olan 

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne geçiş 
kademeli olarak gerçekleşecek.

Düzenlemeye göre ilk aşamada 
bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 
işletmeleri 1 Ocak 2017’de, memur-
lar (genel ve özel bütçeli idareler) 
ve 250-1000 çalışanı bulunan özel 
sektör işletmeleri ise 1 Nisan 2017’de 
sisteme geçecek. 100 ile 249 çalışanı 
olan özel sektör işletmeleri 1 Temmuz 
2017’den, belediyeler, mahalli idare-
ler ve KİT’ler ise 1 Ocak 2018’den itiba-
ren sisteme dahil olacak. Öte yandan 
özel sektörde faaliyet gösteren, 10-49 
çalışanı olanlar işverenler aracılığıyla 
1 Temmuz 2018’den itibaren, 5-9 çalı-
şanı olanlar da 1 Ocak 2019’dan itiba-
ren sisteme girebilecek. Bu şekilde 
mevcut durumda 14 milyonun üze-
rinde çalışan, kendi istekleri dışında 
ücretlerinden kesinti yapılarak, özel 
bir sigorta programına üye yapılacak.
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