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Çözüm Bekleyen
Sorunlar
Türkiye gergin ve yorucu bir seçim sürecini geride
bÔraktÔ. Seçim düôümü çözüldü ama akabinde Türkiye
çok bilinmeyenli bir denklem ile kar÷Ô kar÷Ôya kaldÔ.
An itibariyle baôÔmsÔzlar Meclis’i boykot ediyor, CHP
Meclis’te yemin etmiyor. Siyaseten sorunun çözümü
var mÔ, varsa nerede, henüz bu konulara ili÷kin somut
bir önerisi olan da yok. Tüm bu karma÷a içinde
bizim ve aslÔnda halkÔn isteôi, varolan sorunlarÔn
bir an önce çözümlenerek yola devam edilmesidir.
Çok açÔk ki, soruna deôil, çözüme odaklanmak
gerekmektedir. Çözümün yolu öncelikle diyalogdan,
diyalog zemininde olu÷acak uzla÷madan geçmektedir.
Biz beklerdik ki, kriz ba÷ gösterdiôi andan itibaren
Ak Parti, CHP, MHP ve baôÔmsÔzlarÔn temsilcileri
ya da liderleri bir araya gelsin ve çözüm konusunda
fikir üretsin. Bu yapÔlmadan boykotlar geldi,
Meclis’te yemin krizi ya÷andÔ. Ama her ÷er bir hayra
gebedir derler. Diliyoruz ki bu karma÷Ôk durumun
içinden çÔkacak çözüm, ülkemizdeki demokrasinin
sorunlu alanlarÔnÔn giderilmesinde bir vesile olsun.
Demokrasimiz yaralarÔnÔ sarsÔn, ta÷lar yerine otursun
ve Türkiye yenilenmi÷ meclisiyle halkÔna beklenilen
hizmetleri versin.
–––– I ––––
Seçimler ve ya÷adÔôÔmÔz siyaseten çok sorunlu
dönem, çözüm bekleyen güncel konularÔmÔzda
istediôimiz hÔzda mesafe katetmemizi engellemi÷tir.
BunlarÔn ba÷Ônda kamu kesimi toplu i÷ sözle÷meleri
gelmektedir. Niyetimiz, sözle÷meleri seçimlerden
önce bitirmek olsa da bütün çabamÔza raômen
bu gerçekle÷memi÷tir. Devlette devamlÔlÔk esastÔr
yakla÷ÔmÔyla, seçimler sonrasÔnda yeni hükümet
kurulmadan sözle÷meleri bitirebilme çabalarÔmÔz
devam etmi÷tir. Ancak gündeme gelen kriz ortamÔ
nedeniyle ÷u ana kadar bu çabalarÔmÔzdan da bir
sonuç alabilmi÷ deôiliz. Tabii, hiçbir uçak havada
kalmaz. Sonuçta birkaç gün içinde kamu sözle÷meleri
ile ilgili menfi ya da müspet bir noktaya geleceôiz.
Ya pazarlÔk olumlu sonuç verecek çerçeve protokolü
imzalayacaôÔz, ya da grev prosedürünü hayata
geçireceôiz.
–––– I ––––

Mustafa KUMLU Genel Baçkan

Türkiye’nin ba÷ta Anayasa deôi÷ikliôi olmak üzere
çözüm bekleyen önemli sorunlarÔ vardÔr. ÇalÔ÷ma
hayatÔnÔn da çözüm bekleyen önemli sorunlarÔ vardÔr.
Hükümet, TÜRK-õö Genel Kurulu’nun yapÔldÔôÔ
2007 AralÔk ayÔndan bu yana çalÔ÷ma hayatÔnÔn daha
da kuralsÔzla÷tÔrÔlmasÔ, emeôin daha güçsüz hale
getirilmesi yönünde önemli hamleler yapmÔ÷tÔr.
ööyle söylenebilir ki, emek lehine bir tek adÔm bile
atÔlmadÔôÔ, bizleri sürekli savunma durumunda
bÔrakan bir dönem ya÷anmÔ÷tÔr. Bu nedenledir ki biz
son 3,5 yÔlda 26 eylem kararÔ aldÔk. BazÔlarÔ pe÷pe÷e
yapÔldÔ ama neredeyse iki aya bir eylem dü÷üyor.
Niçin bu kadar çok eylem yaptÔk? Çünkü emek
ve emeôin kazanÔmlarÔ hep saldÔrÔ altÔnda oldu.
SaôlÔk ve sigorta haklarÔnÔn budanmasÔyla ba÷layan
süreç, özelle÷tirmelerde hak ihlalleriyle, 4-C gibi
uygulamalarla devam etti. Krizin yükü emekçilerin
sÔrtÔna yüklenmeye çalÔ÷ÔldÔ, emeôin daha da
güvencesiz hale getirilmesi için sürekli fÔrsat gözlendi.
KuralsÔzlÔk kural haline, emek daha da ucuz hale
getirilmeye çalÔ÷ÔldÔ, vergi adaletsizliôine devam edildi,
yoksulluk, i÷sizlik, açlÔk aldÔ ba÷ÔnÔ yürüdü. KÔdem
tazminatlarÔmÔza göz dikildi, i÷sizlik sigortasÔ fonu
amacÔ dÔ÷Ônda kullanÔldÔ. Asgari ücret sefalet ücreti
olmaya devam etti, bölgeselle÷tirilmeye çalÔ÷ÔldÔ…
VelhasÔlÔ, küreselle÷menin çalÔ÷anlar aleyhine dayattÔôÔ
tüm hükümler ülkemizde hayata geçirilmek istendi.
YapÔlmak istenenlerin çoôunu engelledik, bazÔlarÔnÔ
ise engelleyemedik.
õ÷te seçimler öncesinde yaptÔôÔm her konu÷mada ben
bunlarÔ dile getirdim. TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu
Bildirisi’nde de yer aldÔôÔ üzere, AK Parti iktidarÔnda
Türkiye’nin sosyal ihtiyaçlarÔnÔ ihmal eden bir
ekonomik büyüme anlayÔ÷Ô ile hareket edildiôini,
bu anlayÔ÷Ôn bir sonucu olarak da toplumdaki
huzursuzluklarÔn, dengesizliklerin ve e÷itsizliklerin
arttÔôÔnÔ söyledim. Ama ne oldu? Ak Parti oyunu
yükselterek yüzde 50 ile yeniden iktidar oldu.
Bu ülke i÷sizliôi, yoksulluôu en aza indirmek,
güvencesiz çalÔ÷ma biçimlerini, ta÷eron i÷çiliôi tarihe
gömmek; sosyal devlet anlayÔ÷ÔnÔ tüm kurallarÔyla
hayata geçirmek, insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷ kavramÔnÔ
benimsemek, örgütlenmenin önündeki engelleri
Türkiye’nin ko÷ullarÔna uygun olarak kaldÔrmak
zorundadÔr. Bu hem ihtiyaçtÔr, hem zarurettir. Bu ülke
emeôin en yüce deôer olduôunu, emeôi ve haklarÔnÔ
en üst düzeyde korumak ve geli÷tirmek zorunda
olduôunu artÔk fark etmek zorundadÔr.
TÜRK-õö, yeni parlamento ile 61’inci Cumhuriyet
Hükümeti’nden, emeôin en yüce deôer olduôu

gerçeôinden hareketle; insan odaklÔ politikalara
aôÔrlÔk verilmesini, insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷ ve ya÷am
ko÷ullarÔnÔn saôlanmasÔ yakla÷ÔmÔnÔn gözetilmesini,
çalÔ÷anlarÔn hak ve çÔkarlarÔnÔn korunarak daha
da geli÷tirilmesini, Türkiye’nin temel sorunu olan
i÷sizlik ve yoksulluôun giderilmesini, varolan
sorunlarÔn çözümünün daha çok örgütlenme ve
demokratikle÷meden geçtiôinin fark edilmesini
istemektedir.
Ülkemizin çalÔ÷ma ya÷amÔ dinamik bir alanÔ
olu÷turmakta, uygulanmakta olan politikalarÔn
bir sonucu ama aynÔ zamanda nedeni olmaktadÔr.
ÇalÔ÷ma ya÷amÔnda kar÷Ô kar÷Ôya kalÔnan sorunlar
ülkedeki ekonomik ve sosyal geli÷melerin yansÔmasÔ
olarak geni÷ bir kesimi etkilemektedir. ÇalÔ÷an
kesimin beklentilerinin kar÷ÔlanmasÔ bir bütün olarak
uygulanacak politikalar çerçevesinde ele alÔnmalÔdÔr.
Ülkedeki sosyal e÷itsizlik ve adaletsizliklere sosyal
devlet anlayÔ÷Ô ve sosyal politikalar çerçevesinde
çözüm üretilmesi yeni yasama döneminin gözetmesi
gereken temel ilke olmalÔdÔr. ÇalÔ÷ma ya÷amÔndaki
sorunlar kar÷ÔsÔnda sosyal devletin dengeleyici ve
koruyucu rolü egemen olmalÔ, iktisaden dar ve sabit
gelirli kesimlerin ya÷ama ko÷ullarÔnÔn iyile÷tirilmesi
saôlanmalÔdÔr. ÇalÔ÷ma hakkÔnÔ esas alan refah devleti
anlayÔ÷ÔnÔn yerle÷mesine yönelik düzenlemeler
yapÔlmalÔdÔr.
Ülkenin temel sorunu olan istihdam ve i÷sizlik
sorununa çözüm getirilirken, geçmi÷ dönemde
gündeme getirilmi÷ ve fakat i÷çi kesimi tarafÔndan
kabul edilmemi÷ önerilerde Ôsrar edilmemelidir.
õ÷gücü piyasasÔnÔn esnekle÷tirilmesine yönelik olarak;
esneklik, kÔdem tazminatÔ, esnek çalÔ÷ma modelleri,
fazla çalÔ÷ma süreleri, özel istihdam bürolarÔ, bölgesel
asgari ücret, õ÷sizlik SigortasÔ Fonu alanlarÔnda
çalÔ÷anlar aleyhine yeni düzenlemeler yeniden
gündeme ta÷ÔnmamalÔdÔr. Çe÷itli platformlarda
tartÔ÷ma konusu yapÔlmak istenen bu ve benzeri
konularda i÷çi kesiminin yüksek duyarlÔlÔk içinde
bulunduôu bilinmelidir.
ÇalÔ÷ma hayatÔnÔ düzenleyen yasa deôi÷iklikleri,
geçtiôimiz dönemde gerçekle÷tirilememi÷tir. Bu
konuda yapÔlan çalÔ÷malarÔn sonuç vermemesinin
temelinde, bizim hassasiyetlerimizin yeterince
gözetilmemesi önemli bir rol oynamÔ÷tÔr. ÇalÔ÷ma
hayatÔnda yapÔlacak yasal deôi÷iklikler çok önemlidir
ve “olsun da nasÔl olursa olsun” yakla÷ÔmÔ bize uygun
deôildir. Bu konuda parlamentonun yeni dönem
çalÔ÷malarÔnda mesafe katedeceôimize inanÔyorum.

ILO Genel Kurulu Cenevre’de Yapćldć

Kumlu: “Dünya genelinde iĆsizlik, yoksulluk,
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sendikasćzlaĆtćrma, kayćtdćĆćlćk, taĆeronlaĆma
ve kötü çalćĆma koĆullarć artćyor.”

U

luslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü
ILO’nun tarihi 100. KonferansÔ 17 Haziran 2011 Cuma
günü sona erdi. Genel Direktör Juan
Somovia’nÔn Konferansa sunduôu
raporda ‘Yeni Bir Sosyal Adalet ÇaôÔ’
olarak adlandÔrdÔôÔ döneme yönelik
bir takÔm adÔmlar atÔldÔ.
KapanÔ÷ konu÷masÔnda Somovia “Gelecekte Konferansa katÔlan
delegeler geriye dönüp baktÔklarÔnda gururla, ‘Ortaya çÔkan bu yeni
sosyal adalet çaôÔnÔn temelleri 100.
ÇalÔ÷ma KonferansÔ’nda atÔlmÔ÷tÔ’ diyebilecekler” dedi. Somovia ayrÔca
söz konusu ‘Sosyal Adalet ÇaôÔnda’
ev i÷lerinde çalÔ÷anlara itibarlarÔnÔn
iade edileceôini, yeni bir sosyal koruma tabanÔnÔ tanÔmlayan bir kavramÔn olu÷acaôÔnÔ, önemli dünya
liderlerinin daha istikrarlÔ bir gelecek için ILO’nun sesine, deôerlerine
ve faaliyetlerine ihtiyaç olduôunun
çaôrÔsÔnÔ yapacaklarÔnÔ belirtti.
ILO’ya üye 183 ülkeden hükümetleri, i÷verenleri ve i÷çileri temsil eden 4 binden fazla katÔlÔmcÔ ile

önemli bazÔ liderler ILO’nun ‘õnsan
Onuruna YakÔ÷Ôr õ÷ Gündemine’ ve
Örgütün uluslararasÔ sistem içerisindeki güçlenen rolüne destek verdi.
Konferansa konu÷macÔ olarak
katÔlan özel davetliler arasÔnda Almanya öansölyesi Angela Merkel,
Rusya Ba÷bakanÔ Vladmir Putin, Endonezya Devlet Ba÷kanÔ Susilo Bambang Yudhoyono, Finlandiya Devlet Ba÷kanÔ Tarja Kaarina Halonen,
õsviçre Devlet Ba÷kanÔ Micheline
Calmy-Rey, Tanzanya Devlet Ba÷kanÔ Jakaya Mrisho Kikwete ve be÷
eski lider vardÔ.
ILO Genel Direktörünün küresel mali krizin kötü biçimde sonuçlanmasÔnÔn ardÔndan i÷ dünyasÔnÔn
aldÔôÔ durumu irdeler nitelikteki
‘Yeni Bir Sosyal Adalet ÇaôÔ’ ba÷lÔklÔ
sarsÔcÔ raporu üzerinde gerçekle÷en
üst düzey müzakereler neticesinde
sosyal adalet olgusuna daha fazla
odaklanma gereôinin vurgulanmasÔ belki de KonferansÔn en can alÔcÔ
noktasÔydÔ.

AyrÔca 16 Haziran 2011 tarihinde dünya genelinde sayÔlarÔ yüz
milyonlar ile ifade edilen ev i÷çilerinin çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔ iyile÷tirmeyi
amaçlayan standartlarÔ içeren ve 201
SayÔlÔ Tavsiye KararÔ ile desteklenen
189 SayÔlÔ ‘Ev õ÷lerinde ÇalÔ÷anlar
için õnsan Onuruna YakÔ÷Ôr õ÷’ Sözle÷mesi kabul edildi.
Öte yandan Kuzey Afrika/Ortadoôu ve diôer bölgelerdeki genç
i÷sizlik, küreselle÷en ekonomi içerisinde istihdam ve sosyal adalet,
insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷ olgusunun
daha adil, daha çevreci ve sürdürülebilir bir küreselle÷medeki rolü ile
yeni bir sosyal adalet çaôÔ üzerinde
gerçekle÷tirilen üst düzey dört adet
panel görü÷mesi de KonferansÔn
gündeminde yer alan çarpÔcÔ etkinliklerden birkaçÔ idi.
Konferansta ayrÔca ‘Dünya Çocuk õ÷çiliôe HayÔr Günü’ çerçevesinde uluslararasÔ bir takÔm faaliyetler
düzenlendi ve çocuklarÔn tehlikeli
i÷lerde çalÔ÷tÔrÔlmasÔ konulu ILO raporunun lansmanÔ yapÔldÔ.

‘Sosyal AçÔdan KalkÔnma õçin
Yeni Bir Yol’ ba÷lÔôÔ altÔnda GüneyGüney ve Üç TaraflÔ õ÷birliôi konusunda gerçekle÷tirilen özel bir
etkinlik ise Konferansa ili÷kin vurgulanmasÔ gereken diôer bir önemli
faaliyet olarak göze çarptÔ.
õ÷gal altÔndaki Arap topraklarÔndaki i÷çilerin durumuna ili÷kin ILO
raporunun müzakere edilmesi de
KonferansÔn bir ba÷ka önemli gündemi idi.
Türkiye Ele Al×nd×
StandartlarÔn UygulanmasÔ Komitesi bu yÔl da Türkiye’yi 87 SayÔlÔ
Sözle÷me çerçevesinde gündemine
aldÔ. ÇalÔ÷ma hayatÔnÔ düzenleyen
mevzuatÔn 87 SayÔlÔ Sendikal Özgürlük ve Örgütlenme HakkÔnÔn
KorunmasÔna ili÷kin Sözle÷meye aykÔrÔ olmasÔ ve uygulamada görülen
ihlaller nedeniyle Türkiye, yÔllardÔr
StandartlarÔn UygulanmasÔ Komitesinin gündemine zaten alÔnmakta
idi. Geçen yÔl gerçekle÷tirilen Anayasa deôi÷iklikleri Komiteyi tatmin
etmedi ve Türkiye bu yÔl da Komitede görü÷üldü.
TÜRK-õö’in Komiteye ilettiôi mesajÔnda Anayasa deôi÷ikliôinin çalÔ÷ma hayatÔ açÔsÔndan ilerleme olarak
kabul edilebileceôi, ancak “hak grevi” ve kamuda çalÔ÷an i÷çi ve memur
tanÔmlarÔ konusundaki TÜRK-õö
taleplerinin Anayasada deôi÷ikliôi
öngören 5982 SayÔlÔ Yasada yer almadÔôÔ kaydedildi.
Mesajda ayrÔca 1983’te yürürlüôe
giren 2821 sayÔlÔ Sendikalar Kanunu
ile 2822 sayÔlÔ Toplu õ÷ Sözle÷mesi,
Grev ve Lokavt Kanunu’nun geçen
30 yÔl içerisinde uôradÔôÔ deôi÷ikliklere raômen örgütlenme, toplu pazarlÔk ve grev süreçlerinde çalÔ÷ma
barÔ÷ÔnÔ tesis edecek nitelikte olmadÔôÔ vurgulandÔ. 2821 ve 2822 SayÔlÔ
Kanunlarda deôi÷iklik yapÔlmasÔna
ili÷kin hazÔrlanan taslaklarÔn 87 ve
98 SayÔlÔ ILO Sözle÷melerine halen
aykÔrÔ olduôu ve sendikalar tarafÔndan kabul görmediôi iletildi.

Sendikaya üye olanlarÔn i÷ten
çÔkarÔlmalarÔ nedeniyle örgütlenmenin neredeyse imkânsÔz hale geldiôi,
esnek çalÔ÷manÔn, ta÷eronla÷manÔn
ve kayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn sendikasÔzla÷tÔrmanÔn bir aracÔ olarak kullanÔldÔôÔ ifade edildi. Standart Profil ve
Accell i÷yerlerinde Petrol-õ÷ ve Türk
Metal sendikalarÔna üye olmalarÔ nedeniyle i÷ten çÔkarÔlanlar 87 SayÔlÔ
Sözle÷menin ihlaline ve örgütlenmenin önündeki engellere örnek vakalar olarak gösterildi.
Öte yandan, i÷kolu barajÔnÔn
ülke demokrasisine katkÔda bulunan
güçlü ve büyük sendikalarÔn varlÔôÔnÔ te÷vik ettiôinin, ancak çok yüksek
olmasÔ nedeniyle örgütlenme hakkÔnÔ engellediôinin altÔ çizildi. Daha
önce Türkiye’de denenmi÷ ve ba÷arÔsÔz olmu÷ modelleri tartÔ÷arak zaman
kaybetmeden, sendikalarÔn talep ettiôi ÷ekilde yüzde 10 i÷kolu barajÔnÔn
makul bir seviyeye dü÷ürülmesi ve
böylelikle örgütlü toplum ve güçlü
sendikacÔlÔôÔn temellerinin atÔlmasÔ
talep edildi. Türkiye’de örgütlenmeyi güçle÷tiren asÔl barajÔn yüzde
50+1 i÷yeri barajÔ olduôu vurgulandÔ
ve ülkede yüzde 10’un altÔnda seyreden örgütlenme oranÔnÔn artÔrÔlabilmesi için bu barajÔn kabul edilebilir
bir düzeye çekilmesi istendi.
12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinin ardÔndan gerekli yasal deôi÷ikliklerin ivedilikle yapÔlmasÔnÔn ÷art
olduôu ve mevcut mevzuatÔ 87 ve
98 SayÔlÔ ILO Sözle÷melerine uyumlu hale getirmemek için Hükümetin
artÔk hiçbir gerekçesinin kalmadÔôÔ
ifade edildi. Bununla birlikte Hükümetten yapacaklarÔnÔ bir takvime
baôlayarak Komiteye kesin taahhütte bulunmasÔ istendi.
Görü÷melerin ardÔndan Komite;
Hükümetin, 87 sayÔlÔ sözle÷meye
uyum saôlamasÔ için 2821-2822 ve
4688 SayÔlÔ Kamu Görevlileri SendikalarÔ Kanunu’nda yapmasÔ gereken
deôi÷iklikleri henüz yapmadÔôÔnÔ
kaydetti. Özellikle Anayasa’da yer

alan çalÔ÷ma hayatÔna ili÷kin deôi÷iklikleri ve 1 MayÔs kutlamalarÔnÔn
barÔ÷çÔl bir ortamda gerçekle÷tirilmi÷
olmasÔnÔ olumlu bir geli÷me olarak
deôerlendirdi. Sendika kurma özgürlüôünün temin edilmesini, örgütlenme hakkÔnÔn kullanÔmÔna kar÷Ô ÷iddetten ve tehditten uzak bir ortam
yaratÔlmasÔ için önlem alÔnmasÔnÔ,
temel kanunlarda yapÔlacak deôi÷iklikler için müzakereye açÔk olunmasÔnÔ istedi. Komite, 2821-2822 SayÔlÔ
Kanunlarda yapÔlacak deôi÷iklikler
için bir takvim verilememesinin ve
4688 sayÔlÔ kanuna ili÷kin bir teklif
hazÔrlanamamÔ÷ olmasÔnÔn üzüntüyle kar÷ÔlandÔôÔnÔ bildirdi. Komite,
hükümetten, izlenebilmesi için net
bir zaman çizelgesi ile birlikte eylem
planÔ sunmasÔnÔ istedi. Hükümetin
ILO’nun devam eden teknik yardÔmÔnÔ kullanmasÔnÔ ve 2821, 2822
ve 4688 SayÔlÔ Kanunlarda gerekli
deôi÷ikliklerin hÔzlÔ bir ÷ekilde yapÔlabilmesi için teknik yardÔmlarÔn en
çok nasÔl etkili olabileceôini ILO ile
müzakere etmesini istedi. Uzmanlar
Komitesinin gelecek Eylül ayÔnda
gerçekle÷tireceôi bir sonraki toplantÔya kadar dile getirilen konular
hakkÔndaki tüm geli÷meleri ayrÔntÔlÔ
ve tam olarak sunmasÔnÔ, ilgili tüm
yasal metinleri bir sonraki raporunda iletmesini talep etti.
Kumlu’nun Konuçmas×
KonferansÔn 14. gününde TÜRKõö Genel Ba÷kanÔ SayÔn Mustafa
Kumlu, Türkiye õ÷çi Delegesi olmasÔ
vesilesiyle Genel Oturumuna hitaben yaptÔôÔ konu÷mada, Japonya’da
ya÷anan yÔkÔcÔ deprem, tsunami ve
nükleer felaket olmak üzere dünya
üzerinde son bir yÔl içinde meydana
gelen birçok felaket nedeniyle ya÷anan acÔlarÔn yüreklerde hissedildiôini ifade etti.
Kumlu, ya÷anan ekonomik ve
sosyal krizin nedenlerini doôru ve
ayrÔntÔlÔ ÷ekilde tespit ederek çözüm
yollarÔ öneren raporlar için Genel
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Direktör Juan Somovia ve tüm ILO
çalÔ÷anlarÔna te÷ekkür etti.
Genel Direktörün “Yeni Bir Sosyal Adalet ÇaôÔ” ba÷lÔklÔ raporunda
tasvir ettiôi geleceôin sendikal hareketin olduôu kadar tüm insanlÔôÔn
da ortak hayali ve arzusu olduôunun altÔnÔ çizdi. Sendikal hareket
olarak verilen mücadelelerin temel
amacÔnÔn sosyal adaletin tüm dünyada egemen olmasÔnÔ saôlamak ve
raporda bahsedilen sosyal adalet
çaôÔnÔ ba÷ta çalÔ÷anlar olmak üzere
tüm insanlÔôa ya÷atmak olduôunu
vurguladÔ.
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Kumlu ayrÔca, söz konusu raporda yer alan kriz sonrasÔ pek çok
yapÔnÔn ve anlayÔ÷Ôn deôi÷tiôini,
ekonomik dengelerin deôi÷meye
ba÷ladÔôÔnÔ, G20’nin etkinlik kazandÔôÔnÔ ve yönlendirici olduôunu vurgulayan ifadelere tamamen katÔldÔôÔnÔ söyledi. Ancak, söz edilen sosyal
adalet çaôÔnÔn raporda kaydedildiôi
üzere zaten ba÷lamÔ÷ olduôu ifadesine katÔlmadÔôÔnÔn da altÔnÔ çizdi.
Kumlu, dünya genelinde var olan
i÷sizlik, yoksulluk, sendikasÔzla÷tÔrma, kayÔt dÔ÷Ô ekonomi, ta÷eronla÷ma, kötü çalÔ÷ma ko÷ullarÔ gibi pek
çok olumsuzluôun giderek artmasÔyla, yeni dönemin sosyal adaletle
bir arada kurgulanmasÔnÔn gerçekçi
olmadÔôÔnÔ vurguladÔ.
UluslararasÔ sendikal hareketin
kriz sonrasÔ yapÔlanma konusundaki
görü÷ ve taleplerini yüksek sesle dile

getirmi÷ olmasÔna raômen gidi÷atÔn
deôi÷mediôini ifade eden Kumlu, i÷
yapma kültürü ile kötü çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn kaldÔôÔ yerden, daha da
kötüle÷erek devam ettiôini, e÷itsizliôin arttÔôÔnÔ ve dolayÔsÔyla örgütsüz
toplumlar ile çalÔ÷an ancak mutsuz
insanlar yaratÔldÔôÔnÔ vurguladÔ.
Önümüzdeki dönemde dünya
genelindeki tüm hükümetlerin tek
hedefinin i÷ ve istihdam yaratacak
yatÔrÔmlar yapmak, yoksulluôu gidermek, sürdürülebilir kalkÔnma ve
insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷ ko÷ullarÔnÔ
tesis etmek olmasÔ gerektiôi ifadesi
konu÷manÔn diôer bir önemli kÔsmÔ
idi.
Genel Ba÷kan ayrÔca, hükümetlerin bu hedeflere yönlendirilmesine
katkÔda bulunabilecek tek yapÔnÔn
UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü olduôu
ve Örgütün üç taraflÔ yapÔsÔ itibariyle bu yolda ba÷arÔlÔ olmak için yeterli
kapasiteye sahip olduôunu belirtti.
Kumlu Genel Direktörün “õ÷yerinde E÷itlik” ba÷lÔklÔ ikinci raporunun cinsiyetten Ôrka, inançtan siyasi
dü÷ünceye kadar hemen her konuda dünyada uygulanan ayrÔmcÔlÔôÔ
ve eôilimleri; iyi yönde kaydedilen
geli÷melere de yer vererek, ayrÔntÔlarÔ ile ortaya koyduôunu belirtti;
Türkiye’nin, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduôunun altÔnÔ çizdi.
TÜRK-õö’in ÷imdiye dek olduôu
gibi gelecekte de ülkenin belirtilen
deôerlerinin koruyucusu olacaôÔnÔ

vurguladÔ. TÜRK-õö’in özgürlüklerden ve devletin tüm vatanda÷larÔna
e÷it hizmet götürmesinden yana olacaôÔnÔ ifade etti.
Genel Ba÷kan konu÷masÔnda
bir evvelki UluslararasÔ ÇalÔ÷ma
KonferansÔnda da deôinmi÷ olduôu
sorunlarÔn ülkede halen varlÔôÔnÔ
sürdürdüôünü, örneôin i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôi konusunda ya÷anan sÔkÔntÔlarÔn henüz giderilememi÷ olduôunu ifade etti. õ÷ kazalarÔnda ya÷anan
ölüm ve yaralanmalarÔn önüne geçilebilmesi için mevzuatÔn gözden
geçirilmesinin ve yeni düzenlemeler
yapÔlmasÔnÔn gerektiôini söyledi.
Ülkemizdeki kayÔt dÔ÷Ô ekonominin, ILO ile sürdürülen çe÷itli çalÔ÷malara raômen ciddiyetini koruyan
bir sorun olduôunu kaydeden Kumlu, kayÔt altÔnda olmadan çalÔ÷an i÷çilerin koruma kapsamÔna alÔnmasÔ
sendikalÔ olmalarÔnÔn saôlanmasÔ,
insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷e ili÷kin
ko÷ullarÔn temin edilmesi amacÔyla
Türkiye’nin kayÔt dÔ÷Ô ile mücadele
stratejisi hazÔrlamasÔ gerektiôini belirtti.
KayÔt dÔ÷Ô ekonominin büyüklüôünün ve kayÔt dÔ÷Ôna kar÷Ô etkin bir
mücadele yürütülmemesinin ülkedeki tüm sosyal güvenlik harcamalarÔnÔn kayÔt altÔnda çalÔ÷anlara yüklenmesine neden olduôu vurgusu da
konu÷mada kayda geçen bir ba÷ka
önemli nokta idi.
Türkiye’de kamu çalÔ÷anlarÔnÔn
sendikal haklar konusunda kar÷Ôla÷tÔklarÔ sÔkÔntÔlarÔn halen devam
ettiôini kaydeden Kumlu, 12 Eylül
2010’da referandum ile kabul edilen
Anayasa deôi÷iklikleri sonucunda
kamu çalÔ÷anlarÔna Toplu Sözle÷me
HakkÔ tanÔndÔôÔnÔ, ancak grev hakkÔnÔn tanÔnmadÔôÔnÔ iletti. AyrÔca,
4688 SayÔlÔ Kanunun, yapÔlan deôi÷iklikler sonrasÔ Anayasa’ya uyumu
için gerekli düzenlemelerin henüz
yapÔlmadÔôÔ gibi, 87 ve 98 SayÔlÔ ILO
sözle÷melerine uyumunun da saôlanmadÔôÔnÔn altÔnÔ çizdi.

“Hükümetin Ąlk Adćmlarćndan Biri Alćn
Terinin Hakkćnć Vermek Olmalćdćr.”

T

ÜRK-õö Yönetim Kurulu,
12 Haziran 2011 günü gerçekle÷tirilen
milletvekili
genel seçimleri ile ilgili 14 Haziran
2011günü bir açÔklama yaptÔ. AçÔklamada ÷unlara yer verildi”

“12 Haziran 2011 tarihinde yapÔlan milletvekili genel seçimlerinde
oylarÔn yüzde 50’ye varan bölümünü
mevcut iktidar partisi almÔ÷ ve yeniden tek ba÷Ôna Hükümet olma fÔrsatÔ elde etmi÷tir. HalkÔmÔz, CHP ve
MHP’ye muhalefet görevini uygun
görmü÷, baôÔmsÔz adaylar ise sayÔlarÔnÔ artÔrarak Meclis’e girme hakkÔ
elde etmi÷tir.
Seçimlere katÔlÔm oranÔnÔn yüzde 90’lara ula÷masÔ ve kadÔn milletvekili oranÔndaki artÔ÷, demokrasimiz açÔsÔndan önemli bir geli÷me
olmu÷tur.
TÜRK-õö, halkÔmÔzÔn demokratik tercihine saygÔ duymakta, seçim
sonuçlarÔnÔn ülkemiz için hayÔrlÔ olmasÔnÔ dilemektedir.
TÜRK-õö, liderlerin seçim meydanlarÔnda sergiledikleri sert ve kÔrÔcÔ üslubun geride bÔrakÔlmasÔnÔ istemekte, TBMM’de grup kuracak olan
siyasi partilerin ülkemizin temel sorunlarÔ etrafÔnda diyalog kültürünü

öne çÔkararak bir araya gelmelerini
zaruri bulmaktadÔr.
TÜRK-õö, Ba÷bakan Recep Tayyip Erdoôan’Ôn seçim sonuçlarÔnÔn
alÔnmasÔndan sonra yaptÔôÔ konu÷mayÔ önemli bulmakta, ba÷ta Anayasa deôi÷ikliôi olmak üzere Hükümetin atacaôÔ adÔmlarÔn bu konu÷manÔn
içeriôine uygun olarak gerçekle÷tirilmesini beklemektedir.
TÜRK-õö, yeni parlamento ile 61.
Cumhuriyet Hükümeti’den emeôin
en yüce deôer olduôu gerçeôinden
hareketle, insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷
ve ya÷am yakla÷ÔmÔnÔn atÔlacak her
adÔmda gözetilmesini; çalÔ÷anlarÔn
hak ve çÔkarlarÔnÔ koruyarak geli÷tirilmesini; insan odaklÔ politikalara aôÔrlÔk verilmesini; i÷sizlik ve
yoksulluk
sorununun
çözümünde katedilecek
mesafelerin, Türkiye’nin
sosyal sorunlarÔnÔn çözümünde temel olu÷turduôunun bilinmesini ve
var olan temel sorunlarÔn
çözümünün daha çok örgütlenme ve demokratikle÷meden geçtiôinin fark
edilmesini istemektedir.
TÜRK-õö’e baôlÔ sendikalara üye 230 bin i÷çi

ve ailesi kamu kesimi toplu i÷ sözle÷melerinin baôÔtlanmasÔnÔ beklemektedir.
TÜRK-õö, dü÷ük ücretlerin iyile÷tirilmesi, ücretlerin enflasyona
yenik dü÷ürülmemesi, refahtan pay
alÔnmasÔ ve vergi kayÔplarÔnÔn giderilmesi yönündeki taleplerinin
daha fazla geciktirilmeden ivedilikle
gündeme alÔnmasÔnÔ istemektedir.
TÜRK-õö, Ba÷bakan Recep Tayyip
Erdoôan’Ôn balkon konu÷masÔnda
yer alan ‘sosyal kesimlerin taleplerine bu dönemde çok daha fazla kar÷ÔlÔk üreteceôiz’ ÷eklindeki sözlerini
hatÔrlatmakta ve Hükümeti, yeni dönemin ilk icraatlarÔndan biri olarak
kamu i÷çilerinin alÔn terinin kar÷ÔlÔôÔnÔ vermeye çaôÔrmaktadÔr.”
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25. ĄĆ Saălćăć ve Güvenliăi Haftasć Yapćldć
8

Kumlu: “ĄĆ saălćăć ve güvenliăi hizmetlerinin serbest
piyasanćn insafćna bćrakćlmamasćnć, iĆ
saălćăć hizmetlerinin iĆçi sayćsć ve iĆletme
büyüklüăü ne olursa olsun, tüm iĆyerlerine
yaygćnlaĆtćrćlmasćnć talep ediyoruz.”

Ç

alÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Genel Müdürlüôü
koordinatörlüôünde, her yÔl 4-10
MayÔs tarihleri arasÔnda kutlanan
“õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi HaftasÔ”nÔn
25.’si 4-6 MayÔs 2011 tarihleri arasÔnda Kayseri’de bir dizi etkinlik ile
gerçekle÷tirildi.
“åç kazalar×n×n önlenmesi için
zihniyetin deäiçmesi gerekiyor”
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Ömer Dinçer’in açÔlÔ÷ÔnÔ yaptÔôÔ hafta kapsamÔnda, Türkiye’de bu
alanda gerçekle÷tirilen en kapsamlÔ
projelerden biri olan “Türkiye’de
õ÷yerlerinde õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi
Ko÷ullarÔnÔn õyile÷tirilmesi Projesi” (õSGõP), katÔlÔmcÔlara anlatÔldÔ.

Programda konu÷an Bakan Dinçer,
2009 yÔlÔ SGK istatistiklerini de
açÔkladÔ. Türkiye’de 1 milyon 210
bin 308 i÷yerinin faaliyet gösterdiôini hatÔrlatan Dinçer, “Bu i÷yerlerinde 9 milyon 30 bin 202 i÷çi istihdam
edilmi÷tir. AyrÔca bu i÷yerlerinde 64
bin 316 i÷ kazasÔ, 429 meslek hastalÔôÔ vakasÔ meydana gelmi÷, bu i÷ kazalarÔnÔn bin 171’i ölümle sonuçlanmÔ÷tÔr. Bu rakamlara göre Türkiye’de
günde yakla÷Ôk 176 i÷ kazasÔ olmakta, 3 ki÷i i÷ kazasÔ sonucu hayatÔnÔ
kaybetmekte ve 5 ki÷i i÷ kazasÔ sonucu i÷ göremez hale gelmektedir. õ÷
kazalarÔnÔn yüzde 80’i de KOBõ’lerde
gerçekle÷iyor. Zihniyetin deôi÷mesi gerekir. õ÷verenler i÷ kazalarÔnÔ
bir maliyet anlamÔnda veya karlÔlÔôÔ
azaltan bir faktör olarak görmemeli.

Eôer uzun vadede çÔkacak sorun için
bugünden önlem almazsak insan
hayatÔndan daha önemli bir maliyet
olamaz” diye konu÷tu.
“Müstakil bir iç saäl×ä× ve
güvenliäi kanunu ç×kar×lmal×d×r.”
TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Mustafa
Kumlu ise konu÷masÔnda, “BakanlÔôÔmÔz tarafÔndan 2003 yÔlÔnda hazÔrlanan Ulusal õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi
Sistemi ba÷lÔklÔ raporun hazÔrlandÔôÔ
yÔldan bu yana i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi daire ba÷kanlÔôÔ genel müdürlüôe dönü÷türülmü÷, AB’ye uyum
çalÔ÷malarÔ çerçevesinde 30’dan
fazla AB direktifi yönetmelik olarak
ulusal mevzuata kazandÔrÔlmÔ÷, Ulusal õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Konseyi
kurulmu÷, õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi

Kanunu’nun çÔkarÔlmasÔ yönünde
çalÔ÷malar yapÔlmÔ÷, haftalar ve bölgesel konferanslar düzenlenmi÷,
ancak BakanlÔôÔn bu yoôun faaliyetlerine raômen, mevzuatÔmÔzdaki
daôÔnÔklÔk giderilememi÷, kapsam
sorunu devam etmi÷tir. MevzuatÔn
sorunlu olduôu bir yapÔda, maalesef
uygulama saôlÔklÔ, i÷ denetimi de etkin olamamÔ÷tÔr” dedi.
Kumlu konu÷masÔna ÷u yönde devam etti, “Son yÔllarda Davutpa÷a’da,
Tuzla tersanelerinde, Bursa’nÔn Mustafakemalpa÷a, BalÔkesir’in Dursunbey ilçelerinde, Zonguldak’Ôn Karadon maden ocaklarÔnda, Ankara’da
OSTõM ve õvedik Organize Sanayi
Bölgesi’nde meydana gelen i÷ kazalarÔnda ve patlamalarda onlarca i÷çimiz hayatÔnÔ kaybetmi÷, onlarcasÔ
sakatlanmÔ÷tÔr.
SGK istatistikleri de bu alandaki
olumsuz tablonun somut bir göstergesidir. 2009 yÔlÔ SGK verilerine
göre, 64.316 i÷ kazasÔ ve 429 meslek hastalÔôÔ olgusu meydana gelmi÷,
bunlarÔn 1.171’i ölümle sonuçlanmÔ÷tÔr. Ülkemizde SGK tarafÔndan
tutulan istatistikler sadece sigortalÔ
i÷çilerle sÔnÔrlÔdÔr. SGK verilerinin
sadece sigortalÔlarÔ kapsadÔôÔ, sigortalÔlarÔn sayÔsÔnÔn da yakla÷Ôk 9 milyon ki÷i olduôu, buna kar÷ÔlÔk toplam istihdamÔn yakla÷Ôk 22.5 milyon
ki÷i olduôu dü÷ünülürse, gerçekte i÷
kazalarÔ ve buna baôlÔ olarak ölümlerin, meslek hastalÔklarÔnÔn çok daha
fazla olduôu anla÷ÔlmaktadÔr.
Türkiye’de i÷ kazalarÔ bütün
i÷kollarÔnda yaygÔn olarak görülmektedir, ancak diôer i÷kollarÔyla
kar÷Ôla÷tÔrÔldÔôÔnda in÷aat, metal ve
maden i÷kollarÔnda kaza sayÔsÔ, kaza
sÔklÔk oranÔ, kaza aôÔrlÔk oranÔ, ölüm
ve yaralanma oranÔ çok yüksektir.
Madencilik, metal ve in÷aat i÷kollarÔnÔn i÷ kazalarÔ açÔsÔndan adeta yarÔ÷ halinde olduôu söylenebilir. 2009
yÔlÔnda in÷aatta 156, madende 19
ve metal i÷kolunda 32 i÷çi hayatÔnÔ
kaybederken, 781 ki÷i ile en yüksek

ölümlü i÷ kazasÔ sayÔsÔnÔn ‘bilinmeyen’ kategorisinde görülmesi SGK
verilerindeki ciddi eksikliôi ortaya
koymaktadÔr.

masÔdÔr. Bu alanda bir diôer sorun,
meslek hastanelerinin sayÔsÔnÔn yetersiz olmasÔ ve hastanelerin i÷levlerini gitgide kaybetmeleridir.

õ÷ kazalarÔnÔn daôÔlÔmÔ i÷letme
büyüklüôüne göre incelendiôinde,
2009 yÔlÔnda meydana gelen 64.316
i÷ kazasÔnÔn 40.671’i 1-49 i÷çi çalÔ÷tÔran i÷yerlerinde gerçekle÷tiôi görülmektedir. õ÷yeri büyüklüôü 50’nin
altÔnda i÷çi çalÔ÷tÔran i÷yerlerinde
gerçekle÷en i÷ kazalarÔ oran olarak
yüzde 63’e kar÷ÔlÔk gelmektedir. Burada mevzuatÔn en önemli eksikliôi, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi açÔsÔndan
KOBõ’lerde çalÔ÷an ve toplam istihdamÔn yakla÷Ôk yüzde 60’ÔnÔ olu÷turan i÷çileri kapsam dÔ÷Ô bÔrakmasÔdÔr. Ba÷ka bir ifadeyle, KOBõ’lerde i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôi kurulu olu÷turma zorunluluôu bulunmamaktadÔr,
i÷yeri hekimi, i÷ güvenliôi uzmanÔ da
çalÔ÷tÔrÔlmamaktadÔr. Biz TÜRK-õö
olarak KOBõ’lerde i÷yeri ortak saôlÔk
birimlerinin kurulmasÔnÔn zorunlu
olmasÔnÔ istiyoruz.

Dünyada en fazla i÷ kazasÔ olan
ülkeler arasÔnda Türkiye üçüncü
sÔrada yer alÔrken, AB ülkeleri arasÔnda ölümlü i÷ kazalarÔ açÔsÔndan
ilk sÔrada yer almaktadÔr. Türkiye’de
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi tablosunun
olumsuz olmasÔnÔn nedeni, bu alanda ciddi önlemlerin alÔnmamasÔdÔr.
Diôer bir deyi÷le, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi politikalarÔyla stratejilerinin sosyal taraflarÔn katÔlÔmlarÔyla etkin bir
biçimde uygulanmamasÔdÔr. Belirtmek gerekir ki, ülkemizdeki kayÔt
dÔ÷ÔlÔk, örgütsüzlük, ta÷eronla÷tÔrma, sigortasÔz ve kaçak i÷çi çalÔ÷tÔrma i÷ kazalarÔnÔ ürkütücü boyutlara
ta÷ÔmaktadÔr. Ulusal mevzuattaki
bo÷luk ve i÷yerlerinin etkin denetlenmemesi de i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi
alanÔndaki bugünkü olumsuz tabloyu ortaya çÔkaran faktörler olarak
sÔralanabilmektedir.

Diôer yandan, 429 meslek hastalÔôÔ vakasÔ ülkemiz için çok dü÷ük
bir sayÔdÔr. Meslek hastalÔklarÔ vaka
sayÔlarÔnÔn dü÷ük çÔkmasÔnÔn nedeni meslek hastalÔôÔ olgularÔnÔn saptanamamasÔdÔr. Ba÷ka bir ifadeyle,
meslek hastalÔklarÔnÔn varlÔôÔ, yaygÔnlÔôÔ gibi konularda Türkiye’de yeterli veriler bulunmamaktadÔr. Oysa
geli÷mi÷ ülkelerde, örneôin ABD’de
400 bin dolayÔnda meslek hastalÔôÔ
olgusunun rapor edildiôi bilinmektedir. ÇalÔ÷an sayÔsÔna göre, yÔlda
her bin i÷çi için 4 ile12 arasÔnda yeni
meslek hastalÔôÔ vakasÔ beklendiôi
dikkate alÔnÔrsa ve 2009 yÔlÔnda sadece 9 milyon SGK’lÔ çalÔ÷an üzerinden bir hesaplama yapÔlacak olunursa, Türkiye’de 36 bin ile 108 bin
arasÔnda yeni meslek hastalÔôÔ vakasÔ olmasÔ gerekmektedir. Türkiye’de
meslek hastalÔklarÔnda en büyük sorun, var olan meslek hastalÔklarÔnÔn
ortaya çÔkarÔlamamasÔ, istatistiklerin
düzenli tutulmamasÔ ve meslek hastalÔklarÔnÔn tedavilerinin yapÔlama-

Denilebilir ki, küreselle÷en dünyada her alanda maliyetlerin dü÷ürülmesi temel hedef haline gelmi÷tir.
Maliyetlerin ilk dü÷ürüldüôü alan
ise, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi alanÔdÔr.
Günümüzde açlÔk ve i÷ kazasÔ riski
arasÔnda tercih yapmaya zorlanan insanlarÔmÔz, maalesef i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi önlemlerinin olmadÔôÔ i÷yerlerinde çalÔ÷maya zorlanmaktadÔr.
õ÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi alanÔndaki
bu olumsuz tablo, ölüm, yaralanma,
meslek hastalÔôÔ, cezalar, verimlilik,
sosyal güvenlik harcamalarÔ boyutlarÔyla ba÷ta i÷çiler olmak üzere i÷verenleri ve devleti de olumsuz etkilemektedir.
õ÷çiler ve çalÔ÷anlar açÔsÔndan i÷
kazalarÔnÔn ve meslek hastalÔklarÔnÔn maliyeti; i÷çilerin ve çalÔ÷anlarÔn
saôlÔklarÔnÔn bozulmasÔ, hayatlarÔnÔ
kaybetmeleri, ücret kaybÔdÔr. õ÷veren açÔsÔndan maliyetler; üretimde
dü÷ü÷, verimsizlik, nitelikli i÷gücü
kaybÔ, kalitede dü÷ü÷ ve tazminat
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ödemeleri olarak sÔralanabilmektedir. SGK açÔsÔndan meslek hastalÔklarÔnÔn maliyeti ise saôlÔk yardÔmlarÔ,
geçici-kalÔcÔ i÷ göremezlik giderleri,
prim kayÔplarÔ ve hak sahiplerine
yapÔlan yardÔmlardÔr. Öte yandan
ulusal ekonomi de, yeti÷mi÷ nitelikli
insan gücünün yanÔ sÔra üretim ve
kalite kaybÔna uôramaktadÔr.”
TÜRK-õö’in faaliyetlerini de deôerlendiren Kumlu konu÷masÔna ÷u
sözlerle devam etti:
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“TÜRK-õö olarak bu tabloya her
platformda i÷aret ettik, raporlar hazÔrladÔk, bu alandaki son raporu, tek
gündem maddesi olarak i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôi konusunun görü÷üldüôü
Üçlü DanÔ÷ma Kurulu’na sunduk.
Biz, 4857 SayÔlÔ õ÷ Kanunu içinde
kimi maddelerin yer aldÔôÔ i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôiyle ilgili bir mevzuat
deôil, geli÷kin ülke örneklerinde olduôu gibi müstakil bir õ÷çi SaôlÔôÔ ve
õ÷ Güvenliôi Kanunu’nun en kÔsa zamanda çÔkarÔlmasÔnÔ savunuyoruz.
Biz ILO sözle÷melerinin onaylanmasÔnÔ, mevzuata yansÔtÔlmasÔnÔ, etkin
biçimde uygulanmasÔnÔ istiyoruz.
õ÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi hizmetlerinin
serbest piyasanÔn insafÔna bÔrakÔlmamasÔnÔ, i÷ saôlÔôÔ hizmetlerinin i÷çi
sayÔsÔ ve i÷letme büyüklüôü ne olursa olsun, tüm i÷yerlerine, kamu-özel
tüm çalÔ÷anlara yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔnÔ
talep ediyoruz.
TÜRK-õö olarak, i÷ kazalarÔ ve
meslek hastalÔklarÔ konusunu eôitim seminerlerinde i÷liyor, ÇalÔ÷ma
BakanlÔôÔmÔzÔn birimleriyle, meslek birlikleri ve odalar ile ortak eôitimler, sempozyumlar düzenliyor,
kitaplar yayÔmlÔyoruz. Geçen yÔl õ÷
SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Bilincinin ArtÔrÔlmasÔ Projesi’ni 10 ilde ÇASGEM’le
birlikte hayata geçirdik. Bu yÔl 8 ilde
genel i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi, 4 ilde
kadÔn i÷çilere yönelik i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôi, 7 ilde ise ilk defa i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi kurullarÔnda görev
yapan i÷çi temsilcilerimize yönelik i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôi seminerleri yapÔ-

Denilebilir ki,
küreselleüen
dünyada her
alanda maliyetlerin
düüürülmesi temel
hedef haline gelmiütir.
Maliyetlerin ilk
düüürüldüùü alan ise,
iü saùl×ù× ve güvenliùi
alan×d×r. Günümüzde
açl×k ve iü kazas×
riski aras×nda tercih
yapmaya zorlanan
insanlar×m×z,
maalesef iü saùl×ù× ve
güvenliùi önlemlerinin
olmad×ù× iüyerlerinde
çal×ümaya
zorlanmaktad×r.
yoruz. Yine bu yÔl ÇASGEM’le birlikte 10 ilde kadÔn i÷çilerimize yönelik
i÷ saôlÔôÔ ve i÷ stresi konulu eôitim
seminerlerini gerçekle÷tiriyoruz.
Ancak bunlarÔn yeterli olduôu söylenemez. Ba÷ta devlet olmak
üzere, sosyal taraflar, ilgili meslek
birlikleri ve odalar olarak birlikte
çalÔ÷malÔyÔz. SaôlÔklÔ ve güvenlikli
çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn saôlanmasÔ, i÷
kalitesinin artÔrÔlmasÔ ve buna baôlÔ
olarak i÷ kazalarÔ ve meslek hastalÔklarÔnÔn önlenmesi, ölümlerin ve sakatlanmalarÔn ortadan kaldÔrÔlmasÔ
sadece yasal düzenlemelerle mümkün olamamaktadÔr.
Biz, Ulusal õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi
Konseyi’ni aynÔ zamanda bir sosyal
diyalog aracÔ, uzla÷ma kültürünün
yaratÔlmasÔ gereken bir araç olarak
görüyoruz. Konsey’de kabul edilen
2006-2008 Politika Belgesi’nde yer
alan hedeflere maalesef ula÷amadÔk.
Son Konsey toplantÔsÔnda kabul edi-

len 2009-2013 Eylem PlanÔ’ndaki
hedeflere ula÷mak için hep birlikte
gayret göstermeliyiz. Hedeflere ula÷ÔlmasÔnda küresel kriz, ekonomik
kriz ya da i÷çi maliyetleri gibi gerekçelerle engel olunmamalÔdÔr. Çünkü
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi uluslar arasÔ
belgelerde yer aldÔôÔ gibi bir insan
hakkÔdÔr.
Elbette çalÔ÷anlarÔn saôlÔôÔna
önem vermeliyiz, koruyucu saôlÔk hizmetlerini yaygÔnla÷tÔrmalÔyÔz, planlÔ ve sistemli çalÔ÷malÔyÔz,
eôitime önem vermeliyiz, yasalarÔ
günün ko÷ullarÔna göre yenilemeliyiz, teknolojik uyumu saôlamalÔyÔz.
Yasal düzenlemelerin yanÔnda ba÷ta
i÷çi ve i÷veren kesimi olmak üzere,
toplumun her kesiminde güvenlik
bilincinin ve güvenlik kültürünün
olu÷turulmasÔ hayati bir önem ta÷ÔmaktadÔr. ÇalÔ÷anlarÔn saôlÔôÔnÔn
korunmasÔnda, üretimin sürdürülmesinde ve çalÔ÷ma barÔ÷ÔnÔn korunmasÔnda taraflara sorumluluklar
dü÷mektedir. Bu çerçevede, sosyal
taraflarÔn, in÷aat i÷kolunda Yol-õ÷
SendikasÔyla õNTES’in, metal i÷kolunda Türk Metal SendikasÔyla
MESS’in, çimento i÷kolunda Çimse-õ÷ SendikasÔyla çimento i÷vereninin i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi alanÔnda
sürdürdüôü örnek çalÔ÷malar sendikalarÔmÔzÔn katÔlÔmÔyla diôer i÷kollarÔnda yaygÔnla÷tÔrÔlmalÔdÔr. Biz
konfederasyon olarak bu çalÔ÷malarÔ
te÷vik ediyoruz.”
Konu÷malarÔn ardÔndan, 2008
yÔlÔnda Güney Kore’de düzenlenen
18. Dünya õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Kongresi’nde imzalanan Seul
Bildirisi’ni desteklemesi için i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi alanÔnda önleme
kültürünün geli÷tirilmesi konulu
Kayseri Bildirisi imzalandÔ.
ILO, ISSA ve KOSHA temsilciliôinin ÷ahitliôinde, TÜRK-õö, Hak-õ÷,
Kamu-Sen, Memur-Sen, TõSK, TÜSõAD, MÜSõAD, TOBB, TUSKON,
TÜRKONFED ve ASKON temsilcileri tarafÔndan Kayseri Bildirisi’ne
imza konuldu.

TÜRK-Ąą Ąlköăretim Okulu Törenle Açćldć

Kumlu: “Türkiye’nin çeĆitli illerinde otuzun üzerinde

A

okul yaptćk, eăitime katkć saăladćk. Bundan
gurur duyuyoruz.”

dapazarÔ öeker Mahallesi’nde
“Eôitime Yüzde Yüz Destek
KampanyasÔ” kapsamÔnda
yaptÔrÔlan TÜRK-õö õlköôretim Okulu düzenlenen bir törenle hizmete açÔldÔ. õl Özel õdaresi tarafÔndan
TÜRK-õö’in katkÔlarÔyla yaptÔrÔlan
TÜRK-õö õlköôretim Okulu’nun
açÔlÔ÷ törenine Devlet BakanÔ Hayati YazÔcÔ, TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ
Mustafa Kumlu, Genel Mali Sekreter
Ergün Atalay, Vali Mustafa Büyük,
Sakarya Milletvekilleri, daire müdürleri ve öôrenciler katÔldÔ.
Törende açÔlÔ÷ konu÷masÔnÔ Genel Mali Sekreter Ergün Atalay yaptÔ.
Atalay, TÜRK-õö olarak böylesi bir
okulu Sakarya’ya kazandÔrmaktan
büyük gurur duyduklarÔnÔ kaydetti.

Daha sonra söz alan TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu, “TÜRKõö’e baôlÔ sendikalar, Türkiye’nin çe÷itli illerinde otuzun üzerinde okul
yaptÔ. Eôitime katkÔ saôladÔk. Ama biz
TÜRK-õö olarak ilk defa Sakarya’da
bu okulu yaptÔk. Ya÷adÔôÔmÔz büyük
depremin ardÔndan ciddi bir okul eksiôi ortaya çÔkan Sakarya’da bu okulu
yaptÔrmak bizim için ayrÔ bir gurur
kaynaôÔ. Bu okul Türk i÷çisinin eôitime bir armaôanÔdÔr. Bu okulun parasÔ, bu talebelenin babalarÔn aidatlarÔ
ile oldu. Bu parayÔ biz vermedik. Bu
nedenle çocuklarÔmÔzÔn babalarÔna
te÷ekkür ediyorum” dedi.
Görevi gereôi çe÷itli törenlere katÔldÔôÔnÔ belirten Bakan Hayati YazÔcÔ, eôitimle ilgili törenlerde heyecan-

landÔôÔnÔ kaydederek: “Eôitimsizlik
yoksulluôun, yolsuzluôun en temel
etkeni. õ÷te bunu fark eden, bunu
önemseyen hükümetimiz gerçekten
bütçe ödemelerinde en fazla payÔ eôitime tahsis ediyor. Eôitime yatÔrÔm,
geleceôe yatÔrÔm demektir. Eôitimin
kaliteli olmasÔ Türkiye’nin geleceôini yönetecek kadrolarÔn donanÔmlÔ
olmasÔ demektir. Bu çerçevede bir
dizi projeyi, sivil toplum kurulu÷larÔ,
sendikalarÔmÔzla ve i÷ dünyasÔyla birlikte hayata geçiriyoruz” dedi.
Konu÷malarÔn ardÔndan Devlet
BakanÔ Hayati YazÔcÔ, Vali Mustafa Büyük, TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ
Mustafa Kumlu, Milletvekilleri ve
törene katÔlan protokol üyeleri toplu
bir ÷ekilde açÔlÔ÷ kurdelesini kestiler.
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Adapazarć

ĄĆ Saălćăć ve Güvenliăi Eăitim Seminerleri Devam Ediyor
12

Gök: “Türkiye’de ve dünyada baĆta emek sömürüsü
olmak üzere, her alanda sömürü düzeni
yaĆanmaktadćr.”

T

ÜRK-õö 2011 yÔlÔ dönemi õ÷
SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Eôitim
Seminerlerine 20-21 Nisan
2011 tarihleri arasÔnda Adana’da
gerçekle÷tirilen õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi KurullarÔnda Görev Yapan õ÷çi
Temsilcileri Eôitimi Seminerinin
ardÔndan AdapazarÔ semineri ile devam edildi. AdapazarÔ’nda, 3-4 MayÔs 2011 tarihleri arasÔnda Genel õ÷
SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Eôitim Semineri
düzenlendi.
Demiryol õ÷ SendikasÔ konferans salonunda düzenlenen seminere, SendikalarÔmÔzÔn üyeleri ve
õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi KurullarÔnda görev yapan i÷çi temsilcilerinin
katÔldÔ. TÜRK-õö Sakarya õl Temsilcisi Cemal Yaman, i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôinin, çalÔ÷ma hayatÔnÔn en
temel konularÔndan biri olduôunu

kaydederek. “Gereken önem verilmediôinde bu alandaki sorunlar
kendini çevre kirliliôi, hastalÔklar,
sakat kalmalar ve ölümler ÷eklinde
göstermektedir” dedi. Öte yandan
12 Haziran seçimleri için de konu÷an Yaman, üye sayÔlarÔnÔn 2,5
milyondan 750 bine dü÷tüôünü belirterek, “Bu bizim ayÔbÔmÔz deôil.
Örgütlenmeyi engelleyen, kötü bir
÷eymi÷ gibi gösterenlerin suçu. Hak
aramayÔ suç sayanlarÔn suçu. Bunun
hesabÔnÔ 12 Haziran’da soracaôÔz.
õn÷allah 12 Haziran’da bu i÷in mutfaôÔnda olanlarÔ oradan çÔkartacaôÔz. õ÷çilerin oyu partilerin ta÷eronla÷ma gibi konularda yürüttükleri
politikalara göre ÷ekillenecektir”
diye konu÷tu.
Seminerlere, AdapazarÔ’nÔn ardÔndan 23-24 MayÔs 2011 tarihleri

arasÔnda öanlÔurfa’da düzenlenen
Genel õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Eôitim
Semineri ile devam edildi. TÜRKõö öanlÔurfa il Temsilcisi ve Tes-õ÷
SendikasÔ öube Ba÷kanÔ Ramazan
Düzme burada yaptÔôÔ açÔlÔ÷ konulmasÔnda i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôinin
i÷çi için öncelikli konulardan birisi
olduôunun altÔnÔ çizerek. “Ülkemizin temel sorunu i÷sizlik, yoksulluk
ve gelir daôÔlÔmdaki adaletsizliktir.
Devletin resmi rakamlarÔna göre, en
yoksul ile en zengin arasÔnda 8,5 kat
gelir farkÔ vardÔr. Türkiye’de zengin
kesim Avrupa Birliôi düzeyinde ya÷am sürerken en yoksul kesim Afrika düzeyinde ya÷am mücadelesi vermektedir. Bu olumsuz tablonun bu
÷ekilde sürmesi mümkün deôildir.
õ÷ini, ekmeôini koruma mücadelesi
veren çalÔ÷anlarÔn, i÷ bulma arayÔ÷Ô

liyetlerin dü÷ürüldüôü ilk alan i÷
güvenliôi alanÔdÔr. ÇalÔ÷anlar i÷ güvenliôi olmayan çalÔ÷ma ÷artlarÔnda
çalÔ÷tÔrÔlmakta ve kaza riskiyle kar÷Ô
kar÷Ôya bÔrakÔlmaktadÔrlar” dedi.
Mu÷ öeker FabrikasÔ lokalinde
23-24 Haziran 2011 tarihleri arasÔnda düzenlenen Genel õ÷ SaôlÔôÔ
ve Güvenliôi Eôitim Seminerine,
TÜRK-õö Genel Eôitim Sekreteri ve
öeker-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ õsa
Gök, öeker-õ÷ SendikasÔ Genel Eôitim Sekreteri Fevzi öengül, TÜRKõö Erzurum Bölge Temsilcisi Orhan
Gözgeç, DiyarbakÔr Bölge Temsilcisi
Bahri Zülküf Karakoç, Mu÷ õl Temsilcisi ve öeker-õ÷ SendikasÔ öube
Ba÷kanÔ Fikret Sancar ile Konfederasyonumuza baôlÔ sendika temsilcileri ve üyeler katÔldÔ.

ąanlćurfa
içinde olan i÷sizlerin umudu daha
fazla istismar edilmemelidir” dedi.
DiyarbakÔr’da, 26-27 MayÔs 2011
tarihleri arasÔnda düzenlenen õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi KurullarÔnda Görev
Yapan õ÷çi Temsilcileri Eôitim Seminerinde konu÷an TÜRK-õö 7. Bölge
Temsilcisi Bahri Zülküf Karakoç ülkenin sorunlarÔnÔn a÷ÔlmasÔ için eôitimin önemli olduôunu belirterek,
sendikalar olarak eôitime aôÔrlÔk
verilmesi gerektiôini söyledi. Emeôi
ile geçinen insanlarÔn saôlÔôÔnÔn çok
önemli olduôunu vurgulayan Karakoç, “Ne yazÔk ki i÷ saôlÔôÔ güvenliôi
konusunda belki de dünya sÔralamalarÔnda en son sÔradayÔz. õ÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôini saôlanabilmesinin en iyi
yolu kayÔt dÔ÷ÔnÔn önüne geçilmesi ve örgütlü topluma geçilmesidir.
Sendikala÷manÔn önündeki engelleri
a÷salar ve bütün i÷yerlerimize sendikalar girse kayÔt dÔ÷ÔlÔk bitecektir“
diye konu÷tu.
20-21 Haziran 2011 tarihleri
arasÔnda AôrÔ’da düzenlenen Genel
õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Eôitim Semineri AôrÔ öeker FabrikasÔ salonunda
yapÔldÔ. Seminere TÜRK-õö Genel
Eôitim Sekreteri ve öeker-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ õsa Gök, TÜRK-õö

Samsun 6. Bölge Temsilcisi õsmail
Ek÷ioôlu, TÜRK-õö õl Temsilcisi Agit
Arslan ve sendika üyeleri katÔldÔ. Seminerin açÔlÔ÷ konu÷masÔnÔ TÜRK-õö
Genel Eôitim Sekreteri õsa Gök yaptÔ. Türkiye’de 2008 yÔlÔnda 72 bin
i÷ kazasÔ meydana geldiôini belirten
õsa Gök, bu i÷ kazalarÔnÔn 866’sÔnÔn
ölümle sonuçlandÔôÔnÔ kaydetti. “õ÷
kazalarÔnda ve meslek hastalÔklarÔnda dünyada birinci sÔradayÔz. Ma-

Seminerin açÔlÔ÷ konu÷masÔnÔ yapan Mu÷ õl Temsilcisi Fikret Sancar,
dünyada meydana gelen i÷ kazalarÔ, meslek hastalÔlarÔ ve buna baôlÔ
meydana gelen ölümlerle maddi kayÔplara dikkat çekti. TÜRK-õö Genel
Eôitim Sekreteri õsa Gök ise, ta÷eron
i÷çiliôi, alt i÷veren sorunlarÔ, özelle÷tirmeler ve beklemekte olan kamu
toplu sözle÷meleri hakkÔnda bilgiler
verdi.

Diyarbakćr
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Gök, “õ÷verenler, ta÷eron i÷çiliôin daha da kuralsÔzla÷tÔrÔlmasÔnÔ istemektedir. ÇalÔ÷ma BakanlÔôÔ buna
uygun düzenleme yapmÔ÷tÔr. Bu durum giri÷imlerimizle engellenmi÷tir.
õ÷verenler özel istihdam bürolarÔna
i÷çi kiralama yetkisinin verilmesini
istemektedir. Düzenleme bir gece
yarÔsÔ operasyonu ile meclisten geçirilip Cumhurba÷kanlÔôÔna gönderilmi÷tir.
Cumhurba÷kanlÔôÔndan
veto talebimiz olmu÷tur. Bu talep
kar÷ÔlÔôÔnÔ bulmu÷, buna raômen
BakanlÔôÔn tutumu devam etmi÷, ancak giri÷imlerimizle engellenmi÷tir.
õ÷verenler esnek çalÔ÷ma biçimlerinin yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔnÔ istemi÷tir.
Düzenleme Torba Yasa TasarÔsÔna
konmu÷tur. Giri÷imlerimiz sonucu
tekriri müzakere ile geri çekilmi÷tir.
õ÷verenler deneme süresinin iki aydan dört aya çÔkarÔlmasÔnÔ istemi÷tir, düzenleme torba yasa tasarÔsÔna
konmu÷tur. Giri÷imlerimiz sonucu
tekriri müzakere ile geri çekilmi÷tir.
õ÷verenler Turizm sektöründe denkle÷tirme süresinin 2 aydan 4 aya çÔkarÔlmasÔnÔ istemi÷tir. Düzenleme
Torba Yasa’ya konmu÷tur. Giri÷imlerimiz sonucu tekriri müzakere ile
geri çekilmi÷tir. Ekonomik olarak
zayÔf durumda olanlarÔn korunmasÔ

ilkesinin çiônendiôi bu yapÔya, torba
yasalara TÜRK-õö itiraz etmektedir”
dedi.
Konu÷malarÔn ardÔnda Gazi
Üniversitesi’nde öôretim üyesi Doç.
Dr. AydÔn Ba÷buô’un “Ödünç õ÷çilik
ve Alt õ÷veren õli÷kilerinden Doôan
Sorunlar ve õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi”
ba÷lÔklÔ tebliôi ile eôitimlere devam
edildi.

õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Eôitim
Seminerlerinde ÷u konular i÷lendi:
Doç. Dr. Ali Naci YÔldÔz “SaôlÔk, SaôlÔk HakkÔ-õ÷ ve SaôlÔk õli÷kisi-õ÷ SaôlÔôÔ Temel Kavramlar-õ÷ SaôlÔôÔ Uygulama õlkeleri-Türkiye’de ve Dünyada
õ÷ SaôlÔôÔnÔn Durumu-Meslek HastalÔklarÔ Genel Kavramlar-õ÷yeri Ortam
Faktörleri ve Korunma Yöntemleri
Temel Bilgileri-Yeti÷kin Eôitiminin
Temel Prensipleri-õleti÷im Becerileri-õ÷yerlerinde SaôlÔôÔ Geli÷tirici
Uygulama Örnekleri-ÇalÔ÷ma HayatÔnda KadÔn-õ÷ SaôlÔôÔ ve Üreme SaôlÔôÔ”, Doç. Dr. AydÔn Ba÷buô “Ödünç
õ÷çilik ve Alt õ÷veren õli÷kilerinden
Doôan Sorunlar ve õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi”, Özcan Karabulut “õ÷ SaôlÔôÔ
ve Güvenliôine Sendikal Yakla÷ÔmTÜRK-õö’in UygulamalarÔ-õ÷ SaôlÔôÔ
ve Güvenliôi KurullarÔnÔn Önemi ve
ÇalÔ÷ma öekli”, Celal Tozan “SGK
UygulamalarÔnda õ÷ KazalarÔ ve Meslek HastalÔklarÔ”, Enis Baôdadioôlu
“Ekonomik ve Sosyal Geli÷meler”,
Hülya Uzuner “ÇalÔ÷ma HayatÔnda
KadÔn õ÷çilerin SorunlarÔ ve TÜRKõö’in ÇalÔ÷malarÔ”, Kadir Tomas “õ÷
Güvenliôi-KKD, Makine KoruyucularÔ, Güvenlik õ÷aretleri vb.-õ÷ KazalarÔndan Korunma-KadÔn õ÷çilere
õli÷kin Mevzuat.”
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Türkiye Maden-ĄĆ Sendikasć Genel Kurulu

Akçul: “Bütün farklćlćklarć iĆçi kimliăinde eriten, yüzü
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iĆçi sćnćfćna dönük bir sendikacćlćk anlayćĆć
içinde olacaăćz.”

ürkiye Maden-õ÷ SendikasÔ
9. Olaôan Genel Kurulu 1415 MayÔs 2011 günlerinde
Ankara’da yapÔldÔ. Genel Kurulda
divan ba÷kanlÔôÔna TÜRK-õö Genel
Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu, yardÔmcÔlÔklarÔna TÜRK-õö Genel Eôitim
Sekreteri ve öeker-õ÷ SendikasÔ
Genel Ba÷kanÔ õsa Gök ve Türkiye
Yol-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Ramazan Aôar seçildi. Türkiye Maden-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ õsmail Arslan’Ôn aday olmadÔôÔ genel
kurulda genel ba÷kanlÔk görevine
Nurettin Akçul getirildi.
Akçul, Genel Ba÷kan seçildikten
sonra yaptÔôÔ konu÷mada ÷unlarÔ
söyledi:
“Maden i÷çisinin adÔ i÷ kazalarÔyla, ölümlerle anÔlmasÔn artÔk
diye çalÔ÷acaôÔz. YeraltÔnÔn karanlÔôÔndaki madencinin yüzünü güldürmek için çalÔ÷acaôÔz. Hak ettiôi
ücreti alsÔn diye çalÔ÷acaôÔz. Özel-

le÷tirmeye kaçÔnÔlmaz deyip teslim olmayacaôÔz. Sizlerle birlikte,
sizden aldÔôÔmÔz güçle mücadele
edeceôiz. Ta÷eron sistemine kar÷Ô,
demokratik ve siyasal mücadelemizi vereceôiz. Sendikal örgütlenme
için imkanlarÔmÔzÔ seferber edeceôiz. Bütün maden i÷çilerini sendikamÔz çatÔsÔ altÔnda örgütlemek
için çalÔ÷acaôÔz. Sendikal demokrasiyi i÷leteceôiz. Birlik ve dayanÔ÷ma
÷iarÔmÔz olacak. Sevgi, saygÔ, i÷birliôi sendikal harcÔmÔz olacak. Kavga-

cÔ olmayacaôÔz ama uzla÷ma adÔna
teslimiyet içinde asla olmayacaôÔz.
Üyesinin hakkÔnÔ aramada kararlÔ,
mücadeleci bir sendikacÔlÔk anlayÔ÷Ô içinde olacaôÔz. Bütün farklÔlÔklarÔ i÷çi kimliôinde eriten, yüzü i÷çi
sÔnÔfÔna, maden emekçisine dönük
bir sendikacÔlÔk anlayÔ÷Ô içinde olacaôÔz. Siyasetimiz maden i÷çisinin,
i÷çi sÔnÔfÔnÔn, halkÔmÔzÔn çÔkarlarÔ
doôrultusunda bir siyaset olacak.
Bunun bilinci ve inancÔ içinde olacaôÔz.”

Genel Kurul sonunda Türkiye Maden-õ÷ SendikamÔzÔn yeni Yönetim
Kurulu ÷u ÷ekilde olu÷tu:
Genel Ba÷kan
:
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ
:
Genel Sekreter
:
Genel Mali Sekreter
:
Genel Te÷k. Sekreteri
:
Toplu Söz. ve Mev. Sekreteri :
Genel Eôitim ve Ara÷. Sek. :

Nurettin Akçul
Mahir Yiäit
Vedat Ünal
Durmuç Düzgün
Hasan Hüseyin Y×ld×z
Hasan Hüseyin Gürbüz
Ahmet Çümen
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Türkiye Yol-ĄĆ Sendikasć Genel Kurulu

Aăar: “ÇalćĆanlarćn geleceăe güvenle bakamadćăć, iĆsiz
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kalma korkusu yaĆadćăć bir ülkede, saălćklć bir
toplumsal yapćdan söz etmek mümkün deăildir.”

ürkiye Yol-õ÷ SendikasÔ 9.
Olaôan Genel Kurulu 2122 MayÔs 2011 günlerinde
Ankara’da yapÔldÔ. Genel Kurulda
Divan Ba÷kanlÔôÔna TÜRK-õö Genel
Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu, yardÔmcÔlÔklarÔna TÜRK-õö Genel Eôitim Sekreteri ve öeker-õ÷ SendikasÔ Genel
Ba÷kanÔ õsa Gök ve TarÔm-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Bedrettin Kaykaç
seçildi.
Kumlu Genel kurulda yaptÔôÔ
konu÷mada, “KazanÔlmÔ÷ haklardan
vazgeçmeme, saldÔrÔlara kar÷Ô direnme geleneôi, Yol-õ÷’i var eden geleneklerin ba÷Ônda gelmektedir. Sizler,
bunun son örneôini Torba Yasaya
kar÷Ô gösterdiôiniz dirençle verdiniz.
ÇabalarÔmÔz sonucunda ilgili madde
sendikamÔzÔn isteôine uygun olarak
deôi÷tirildi.
Genel Kurulun açÔ÷ konu÷masÔnÔ
yapan Genel Ba÷kan Ramazan Aôar ise
÷unlarÔ söyledi: “Biz bir Torba Kanun
deneyimi ya÷adÔk. Yasadaki madde-

lerden biri, õl Özel õdarelerinde norm
kadro fazlasÔnÔn; Milli Eôitim BakanlÔôÔ ve Emniyet Genel Müdürlüôüne
devriydi. SendikamÔzÔ ciddi biçimde
ilgilendiren bu hükme kar÷Ô; üyelerimizin hak ve çÔkarlarÔnÔ korumak
üzere yoôun bir faaliyete ba÷ladÔk.
Kurum faaliyetlerinin önemini ilgili herkese ve kamuoyuna anlatmaya çalÔ÷tÔk. ÇabalarÔmÔz sonucunda
Ba÷bakanÔn talimatÔ ile yasa maddesinin ilgili hükmünün deôi÷tirilmesini

saôlayabildik. Deôi÷ikliôe göre, ihtiyaç fazlasÔ i÷çi varsa KarayollarÔ Genel Müdürlüôü’nün ta÷ra te÷kilatÔna
gönderilecektir ibaresinin konulmasÔnÔ saôladÔk. Bizim talebimiz; õl Özel
õdaresi çalÔ÷anlarÔ ile ilgili hükmün
yasa maddesinden tümü ile çÔkartÔlmasÔydÔ. Yol-õ÷ SendikasÔ olarak Torba Kanun sürecinde ya÷anan diyalog
eksikliôinin toplumsal huzursuzluôa, gerilimlere hatta çatÔ÷malara yol
açtÔôÔnÔ belirtmek isteriz.”

Genel Kurul sonunda Türkiye Yol-õ÷ SendikamÔzÔn yeni Yönetim Kurulu
÷u ÷ekilde olu÷tu:
Genel Ba÷kan
:
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ :
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ :
Genel Sekreter
:
Genel Mali Sekreter
:
Genel Te÷k. Sekreteri
:
Genel Eôitim Sekreteri :
Genel Mevzuat Sekreteri :

Ramazan Aäar
åsmet Tan
Bekir Avc×
Tevfik Özçelik
Yusuf Doäan
Mehmet Yolas×ämazoälu
Ahmet K×l×ç
Recep Karakaçl×

Dokgemi-ĄĆ Sendikasć Genel Kurulu

Nalbantoălu: “Dünyada halen yaĆanmakta olan
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ürkiye Liman Dok ve Gemi
Sanayi õ÷çileri SendikasÔ’nÔn
(Dokgemi-õ÷) 37. Olaôan
Genel Kurulu 21-22 MayÔs 2011
günlerinde õstanbul Tuzla’da bulunan Piri Reis Üniversitesi’nde
yapÔldÔ. Genel Kurulda divan ba÷kanlÔôÔna TÜRK-õö Genel Mali
Sekreteri Ergün Atalay, yardÔmcÔlÔklarÔna TÜRK-õö 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ve Ali Güven seçildi.
Genel Kurulun açÔlÔ÷ konu÷masÔnÔ yapan Dokgemi-õ÷ SendikasÔ
Genel Ba÷kanÔ H.Necip Nalbantoôlu ÷öyle konu÷tu:
“Bizim yönetimde olduôumuz
dört senelik dönem içerisinde
ini÷leri çÔkÔ÷larÔ bir arada ya÷adÔk.
Bir yandan gemi in÷a sektörünün
en parlak dönemlerini ya÷adÔôÔ
yÔllarÔn güzelliôini ya÷adÔk. AynÔ

ekonomik kriz en çok gemi inĆa
sektörünü vurdu. Üyelerimizin
büyük bölümünü kaybettik.”

zamanda hiç istemediôimiz i÷ kazalarÔnÔ da bu süreçte ya÷adÔk.
Üzüntülü günlerdi onlar hepimiz
için. õnanÔn buralarda dola÷Ôrken
bir ambulans sesi duyduôumda elimin ayaôÔmÔn tutmadÔôÔ dönemler
olmu÷tu. Tabii o zamanlar 40 bin
ki÷i çalÔ÷Ôyordu. 2009-2010 sürecinde maalesef her 5 arkada÷ÔmÔzdan 4’ü ÷imdi sektörde çalÔ÷mÔyor.
2009 yÔlÔ bizim için hüsran oldu.
Dünyada halen ya÷anmakta olan
ekonomik kriz patlak verdi. Kapanan tersaneler oldu, iflas edenler
oldu. Üç sene önce bana ÷u tersane kapatÔlacak dense, ‘yapmayÔn,

bu kadar da abartmayÔn’ derdim.
Ama maalesef birçok tersanemiz ÷u
anda kayyumda. Sektörümüzde çalÔ÷anlar 40 binlerle ifade edilirken,
2007 yÔlÔnda üye yaptÔôÔmÔz i÷çilerin neredeyse tamamÔ i÷ten çÔkarÔldÔ ve 7-8 binlere kadar geriledik.
Biz tersanelerin sendikasÔ olarak,
devletten bize para verin demiyoruz. Desek de Ba÷bakan vermez
zaten. Ba÷ka ÷eyler isteyelim, sÔcak
para istemeyelim. Genel anlamda
tersaneler yava÷ yava÷ ayaôa kalkmanÔn mücadelesi içindeler. Eôer
devletimiz bize el uzatmazsa daha
kötü durumlara dü÷ebiliriz.”

Genel Kurul sonunda Dokgemi-õ÷ SendikamÔzÔn yeni Yönetim Kurulu ÷u
÷ekilde olu÷tu:
Genel Ba÷kan
: H. Necip Nalbantoälu
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ : Ayhan Demirbozan
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ : åsmail Hakk× Erbaç
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TÜRK-Ąą Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay:

“Küresel ekonominin dayattćăć ve
tetiklediăi eĆitsizlikler ve sorunlar
karĆćsćnda sendikal örgütlenme ve
sendikal mücadele öncelikli konudur.”
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ürkiye’de sendikal örgütlenmenin önünde önemli engeller bulunuyor. 2010 yÔlÔ
itibariyle ülke nüfusu 71,3 milyon
ve istihdam edilen sayÔsÔ 22,6 milyon ki÷i. õstihdam edilenlerin yüzde 61’ini olu÷turan 13,8 milyon ki÷i
ücretli ve yevmiyeli. Ancak toplu i÷
sözle÷mesinden faydalanabilenlerin
sayÔsÔ sadece 843 bin ki÷i ile sÔnÔrlÔ. BunlarÔn aôÔrlÔklÔ bir bölümü de
kamu kesiminde.
Oysa ki modern toplum örgütlü toplumdur. Toplumu olu÷turan
farklÔ her sosyal kesim veya her vatanda÷, içinde bulunduôu meseleler
için dü÷ündüôü çözüm yollarÔnÔ örgütlü olarak ortaya koyma hakkÔna
sahiptir. Modern toplumun kurumlarÔ içerisinde sendikalar ekonomik
ve sosyal deôi÷menin en önemli aktörlerinden birisi olarak görev üstlenmi÷lerdir.
Demokrasinin temelini örgütlü
toplum olmak olu÷turmaktadÔr.
Tarihsel perspektiften bakÔldÔôÔnda, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal yapÔsÔnÔn zaman içinde deôi÷tiôi
ve yeniden ÷ekillendiôi görülecektir.
SendikalarÔn ortaya çÔkmasÔ kapitalist üretim ili÷kileri ile mümkün

olmu÷tur. Ancak bu
üretim tarzÔ bazÔ meseleleri de beraberinde
getirmi÷tir.
Sermaye
kesiminin daha fazla
kar etmek için getirdiôi düzenlemeler, yoksulla÷ma, dü÷ük ücret,
i÷sizlik gibi çalÔ÷ma ve
ya÷ama ko÷ullarÔnda
insani deôerleri a÷ÔndÔran, toplumu tahrip
eden olumsuzluklara
yol açmÔ÷tÔr.
SendikalarÔn etkinliôi bu süreçte önem kazanmÔ÷tÔr.
Sendikalar, i÷çilerin hak ve özgürlüklerini, ekonomik menfaatlerini
geli÷tirme ve koruma ya da diôer bir
ifadeyle i÷çinin emeôini ve ekmeôini
savunma örgütü olmu÷tur.
Geçmi÷ dönemlerde ba÷arÔya
ula÷an sendikalar, devletin “sosyal”
vasfÔ kazanmasÔnda önemli bir rol
üstlenmi÷tir.
Ancak 1980’li yÔllarda ba÷layan
liberal ekonomi döneminde, rekabetin ön plana çÔkmasÔyla i÷gücü maliyetlerinin dü÷ürülmesi öncelikli
hedef olmu÷ ve sendikalar hedef tahtasÔna konulmu÷tur. Özelle÷tirme ile
birlikte sendikasÔzla÷tÔrma, kuralsÔz,
esnek kayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷tÔrma bu dönemin ürünüdür.
Ülke milli gelirin sürekli olarak
artmasÔ, ya÷ama standartlarÔndaki
yükselmenin de kaynaôÔdÔr. Türkiye ekonomisinde son 8 yÔlda kriz
dönemi hariç sürekli büyüme saôlanmÔ÷tÔr. 2010 yÔlÔnda yüzde 9’lara
ula÷an ekonomik büyüme hepimizi
memnun etmi÷tir.
Ancak milli gelir artÔ÷Ô saôlanmasÔ yanÔnda bu gelirin adil payla÷ÔmÔ önem ta÷ÔmaktadÔr. Maalesef

Türkiye’de gelir adaletli bir biçimde
daôÔlmamaktadÔr. Bunu saôlayacak
politikalarÔn uygulanmasÔnda etkili
olacak sendikalarÔn gücü kÔrÔlmak
istenmektedir. Mili gelirin nasÔl payla÷ÔldÔôÔ ekonominin konusu olmakla beraber aslÔnda demokrasinin de
temel ilgi alanÔdÔr.
Bu yönüyle sendikalarÔn demokrasinin yerle÷mesinde ve bölü÷ümün
adil ve dengeli daôÔlÔmÔnda önemli
i÷levleri bulunmaktadÔr. Eôer bir ülkede sendikal örgütlenmenin önünde engeller varsa, gelir daôÔlÔmÔ da
adil ve dengeli deôildir.
TÜRK-õö, örgütlenme önündeki
önemli engellerin bir kÔsmÔnÔn yasal
engeller olduôunu, bu bakÔmÔndan
2821 ve 2822 sayÔlÔ yasalarÔn yeniden
düzenlenmesi gerektiôini yÔllardan
beri savunmakta ve deôi÷tirilmeleri
yönündeki taleplerini yinelemektedir. Her ne kadar aradan geçen otuz
yÔla yakÔn süre içinde adÔ geçen kanunlarda bazÔ deôi÷iklikler yapÔlmÔ÷sa da, bu deôi÷iklikler sendikal hak ve
özgürlükler, serbest toplu pazarlÔk ve
toplu i÷ uyu÷mazlÔklarÔnÔn çözümü
hususunda yeterli ve köklü çözümler
getirememi÷tir. Bu kanunlarÔn birçok
hükmü Avrupa Birliôi standartlarÔnÔn gerisinde kalmÔ÷tÔr. Bu kanunlar
içerisinde yer alan pek çok hüküm
gerek akademik çevrelerce ve gerekse sendikalarca toplu i÷ hukukunun
temel ilkelerine aykÔrÔlÔk nedeniyle
ele÷tirilere konu olmu÷lardÔr.
Hem 2821 sayÔlÔ Sendikalar Kanunu ve hem de 2822 sayÔlÔ Toplu
õ÷ Sözle÷mesi Grev ve Lokavt KanunlarÔnÔn deôi÷tirilmesi amacÔyla
kanun tasarÔsÔ taslaklarÔ hazÔrlanmÔ÷, taslaklar uzunca bir süre sosyal
taraflarca tartÔ÷ÔlmÔ÷tÔr. Ancak temel
konulardan biri olan barajlar konusunda mutabakat saôlanamamÔ÷tÔr.

2821 ve 2822 sayÔlÔ kanunlarÔ deôi÷tirmek amacÔyla hazÔrlanan tasarÔlar (kanun teklifi olarak) TBMM’ye
gönderilmi÷ ancak kanunla÷mamÔ÷tÔr. HazÔrlanan ve TBMM’ye gönderilen kanun teklifinde ulusal seviyedeki yüzde on barajÔ yerine daha ba÷ka
kriterleri esas alan yeni bir baraj sistemi (Belçika Modeli) önerilmi÷tir.
TÜRK-õö ilkesel olarak ulusal baraj
sistemine kar÷ÔdÔr. Ancak geçmi÷
yÔllarÔn tecrübesi ile ulusal barajÔn
bir anda sÔfÔrlanmasÔnÔn faydalÔ olmayacaôÔnÔ dü÷ünmektedir. TÜRKõö, barajÔn a÷aôÔ çekilmesi konusunda kademeli bir geçisin daha saôlÔklÔ
olacaôÔnÔ, fayda ve zararÔn daha net
izlenebileceôini dü÷ünmektedir.
Ancak TÜRK-õö’e göre en önemli sorun “i÷yerinde çalÔ÷an i÷çilerin
yarÔdan fazlasÔnÔ üye kaydetme” ko÷ulu, yani ikinci barajdÔr. Toplu sözle÷me yapacak sendikanÔn i÷yerinde
çalÔ÷an i÷çilerin yarÔdan fazlasÔnÔ üye
kaydetmek zorunda bÔrakÔlmasÔ, örgütlenme hakkÔnÔ ve bu çerçevede
toplu sözle÷me hakkÔnÔ önemli ölçüde kÔsÔtlamaktadÔr. Özellikle esnek
çalÔ÷ma sisteminin mevzuatÔmÔza
girmi÷ olmasÔ sonucu õ÷ Kanununda yeniden yapÔlan “i÷çi” ve “õ÷yeri”
tanÔmlamalarÔ yarÔdan fazla çoôunluôun elde edilmesini zorla÷tÔrmaktadÔr. Amaç, uluslararasÔ kriterlere
uygunluk saôlamak ise, “yarÔdan
fazla üyeye sahip olma” ko÷ulu deôi÷tirilmelidir.
ÇalÔ÷ma hayatÔnda ve sendikal
haklarda bugün ya÷anan çÔkmazlarÔn temelinde, ülkenin demokratikle÷me sürecindeki eksiklikler, kÔsÔtlamalar ve uygulama aksaklÔklarÔ
bulunmaktadÔr.
Bugün ülkemizde gerek bireysel
i÷ hukuku, gerek kolektif i÷ hukuku
alanÔnda sÔnÔrlamalar, kÔsÔtlamalar
ve yasaklamalar vardÔr. ÇalÔ÷ma ya÷amamÔzÔn temelini olu÷turan Anayasal kurallar ile özellikle kolektif i÷
ili÷kilerini düzenleyen yasal kurallar, demokrasinin askÔya alÔndÔôÔ bir

dönemin ürünüdürler. UluslararasÔ
asgari normlarÔn dahi altÔnda kalan
bu yasal ko÷ullardan, mevzuat ciddi,
radikal deôi÷ikliklerle arÔndÔrÔlmÔ÷
deôildir.
Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÔ kabul edildiôi 1982 tarihinden
bu yana birçok kez deôi÷tirilmi÷tir.
Ancak anayasada yapÔlan deôi÷ikliklerin bir bölümü çalÔ÷ma yasalarÔna
henüz yansÔmamÔ÷tÔr. Bugüne kadar 2821 ve 2822 sayÔlÔ kanunlarda
yapÔlan deôi÷iklikler de uluslararasÔ
normlara göre yeterli görülmemi÷ ve
çe÷itli platformlarda ele÷tiriye uôramÔ÷tÔr.
õ÷çi hak ve özgürlükleri ile ilgili yasal düzenlemelerle getirilen ve
çoôu UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü
(ILO)’nün evrensel normlarÔna aykÔrÔ olan kÔsÔtlamalarÔn ortadan kaldÔrÔlmasÔ ve ülkemizce onaylanan ILO
sözle÷melerinin iç hukuk kurallarÔna yansÔtÔlmasÔ çalÔ÷ma hayatÔnÔn bir
öncelikli konusu olarak halen önümüzde durmaktadÔr.
Türkiye’de sendikal alanda ya÷anan sorunlar, temel haklarÔ kullanamamaktan kaynaklanmaktadÔr.
Ekonomik e÷itsizliôi ve adaletsizliôi
dengeleyecek olan sosyal haklardÔr.
Oysa sendikal haklarÔn önündeki
yasal engeller varlÔôÔnÔ korumayÔ
sürdürmektedir.
YÔllardan bu yana, sendikal örgütlenme alanÔnda sorunlar ya÷anmaktadÔr. Sendikal haklarÔ kullanmak i÷ini kaybetme anlamÔndadÔr.
õ÷ini kaybetmek ise aç ve güvencesiz
kalmak anlamÔnÔ ta÷ÔmaktadÔr.
Konfederasyonumuz tarafÔndan
yapÔlan çalÔ÷malarda, sendikal örgütlenme nedeniyle i÷ini kaybeden,
i÷ten çÔkarÔlan binlerce i÷çi isim, i÷yeri, sektör temelinde belirlenmi÷ ve
ilgililere iletilmi÷tir. AyrÔca i÷çilere
yönelik sendika deôi÷tirme baskÔsÔ
birçok sektörde yaygÔnlÔk kazanmÔ÷tÔr. AynÔ ÷ekilde sendikala÷ma hakkÔnÔ kullanmak isteyen i÷çilere kar÷Ô

i÷verenlerin baskÔcÔ ve dayatmacÔ
tutumuyla ilgili sayÔsÔz örnekler de
mevcuttur.
Ülkemizle ilgili dikkati çeken bir
husus da, varlÔôÔnÔ demokrasiden,
örgütlenme özgürlüôünden alan birçok meslek kurulu÷unda, bu kurulu÷larÔ yönetenlerin i÷yerlerinde, en
temel insan hakkÔ olan sendikala÷manÔn mevcut olmayÔ÷ÔdÔr.
Demokrasi dÔ÷Ô kurallarÔn geçerli olduôu ko÷ullarda dayatÔlan
ve sendikal haklarÔ özünden koparan yasalarla bugüne kadar rekabet
saôlayamayan bir ekonominin, rekabet üstünlüôünü haklar üzerinden saôlama ÔsrarÔ ve kolaycÔlÔôÔndan da vazgeçmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin dü÷ük ücret ve sendikal
örgütlenmenin kÔsÔtlÔ olduôu yapÔda
ekonomik ve sosyal geli÷mesini saôlamasÔ mümkün görülmemektedir.
Özetle, Türkiye’de örgütlenme,
i÷ güvencesi, sigortalÔ çalÔ÷tÔrma ve
toplu i÷ sözle÷mesi yapma konularÔnda büyük zorluklar ya÷anmaktadÔr.
Ta÷eron eliyle i÷lerin yürütülmesi,
kapsam dÔ÷Ô gibi uygulamalarÔn artmasÔ sendikal örgütlenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. KayÔtdÔ÷Ô
ekonomi ve buna baôlÔ olarak yaygÔnla÷an kayÔtdÔ÷Ô istihdam da sendikala÷mayÔ olumsuz etkileyen unsurlardÔr.
Toplumsal geli÷meyi saôlayan
sosyal politikalarÔn uygulanmasÔ
sorumluluôu ‘sosyal devlet’ anlayÔ÷Ônda toplanmaktadÔr. Sosyal devlet
anlayÔ÷Ô ve bu kapsamda uygulanan
sosyal politikalarÔn temelinde sendikalarÔn verdiôi mücadelenin tarihi
rolü bulunmaktadÔr. Emek, sÔnÔf, sÔnÔf mücadelesi, ekonomik ve sosyal
haklar, e÷itlik, temel hak ve özgürlükler, sosyal devlet gibi kavramlara bugün her zamankinden daha
fazla ihtiyaç duyulmaktadÔr. Küresel
ekonominin dayattÔôÔ ve tetiklediôi
e÷itsizlikler ve sorunlar kar÷ÔsÔnda
sendikal örgütlenme ve sendikal
mücadele öncelikli konudur.
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Alt ĄĆverenlik
1980’li yÔllardan itibaren ekonomik ve teknolojik geli÷melerin
hÔz kazanmasÔyla ülkelerin endüstri ili÷kileri sistemlerinde birçok
deôi÷iklik ya÷andÔ. Küreselle÷meyle birlikte ticari sÔnÔrlarÔn ortadan
kalkmasÔ, i÷letmelerin hem ulusal hem de uluslararasÔ rakipleriyle
arasÔndaki rekabeti ciddi boyutlarda artÔrdÔ. Rekabet gücünü
belirleyen faktörler arasÔnda yer alan “dü÷ük maliyet ve yüksek
kalite” i÷letmelerin piyasada tutunabilmeleri için elde
etmek zorunda olduklarÔ iki önemli kavram haline geldi.
Ürünün kalitesini dü÷ürmeden daha ucuza üreterek
piyasadaki varlÔôÔnÔ korumak isteyen i÷letmeler, i÷çilik
maliyetlerini asgari düzeye indirerek bunu saôlamaya ba÷ladÔlar.
Geli÷mi÷ ülkelerdeki i÷letmeler, i÷çilik maliyetlerini herhangi yasal
kÔsÔtlamaya takÔlmadan dü÷ürebilmek, yani ucuz ve güvencesiz
hale getirebilmek için üretim merkezlerini sendikal örgütlenmenin
zayÔf veya hiç olmadÔôÔ çevre ülkelere ta÷Ômaya ba÷ladÔlar. Böylece
sermaye kapasitesi güçlü olmayan ve teknolojik altyapÔsÔ yetersiz
olan azgeli÷mi÷ çevre ülkeler, geli÷mi÷ ülkelerde rekabet içerisinde
olan i÷letmeler için ucuz i÷gücü kaynaôÔ haline dönü÷tü. Nitekim
azgeli÷mi÷ çevre ülkeler yabancÔ yatÔrÔmlarÔ çekebilmek amacÔyla
özel sermaye için koruyucu i÷ hukuku mevzuatÔ, vergi muafiyeti,
vergi indirimi ve te÷vik tedbirleri gibi yatÔrÔmÔ cazip hale getiren
uygulamalarla çalÔ÷ma hayatÔnÔ kuralsÔzla÷tÔrmanÔn önünü açtÔlar.

Editörden

Dünyada endüstri ili÷kileri bu yönde deôi÷iklik gösterirken yarÔ
çevre ülke olan Türkiye’de de dönü÷ümler ya÷andÔ. 10 Haziran 2003
tarihinde yürürlüôe giren 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu ile atipik çalÔ÷ma
türleri õ÷ Hukukumuza dahil oldu. Temel olarak i÷verenin sürekli
olmayan i÷lerde, geçici olarak i÷çi istihdam ederek daha dü÷ük maliyet
ile üretim yapmasÔna imkan veren atipik istihdam uygulamalarÔ
ülkemizde süreklilik kazandÔ ve çalÔ÷ma hayatÔnÔn kuralsÔzla÷masÔna
neden oldu.
Atipik çalÔ÷ma türlerinin içerisinde yer alan alt i÷verenlik, “bir
i÷verenden i÷yerinde yürüttüôü mal veya hizmet üretimine ili÷kin
yardÔmcÔ i÷lerinde veya asÔl i÷in bir bölümünde i÷letmenin ve
i÷in gereôi teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren i÷ler” için
kullanÔlmak üzere i÷ hukukuna dahil edilse de çalÔ÷ma hayatÔndaki
uygulama amacÔnÔn dÔ÷Ôna çÔktÔ. Alt i÷verenlik ilk olarak asÔl i÷lere
yardÔmcÔ i÷lerde, bahçe, temizlik, yemek hizmetleriyle ba÷lamÔ÷ ancak
sonrasÔnda alanÔ geni÷letilerek asÔl i÷in yürütülmesine kadar ula÷tÔ.
TÜRK-õö kurulduôu günden bugüne kadar çalÔ÷ma hayatÔnda, i÷çilerin
i÷ hukukuna baôlÔ olarak belirsiz süreli sözle÷meler ile istihdam
edilmesini ve esnek çalÔ÷ma modellerine sadece belli alanlar içinde
zorunluluk halinde ba÷vurulmasÔ gerektiôini savundu. Bu nedenle alt
i÷verenlik uygulamasÔnda olduôu gibi çalÔ÷ma hayatÔnÔn her alanÔnda
esnek çalÔ÷ma modellerini sürekli hale getirmeyi ve i÷çileri insan
onuruna yakÔ÷mayan ÷artlar altÔnda çalÔ÷tÔrarak üretim maliyetlerini
dü÷ürmeyi hedefleyen esnek çalÔ÷ma modellerine kar÷Ô çÔktÔ.
Dergimizin bu sayÔsÔnda çalÔ÷ma hayatÔnÔn ba÷at sorunlarÔndan bir
tanesi olan alt i÷verenlik uygulamasÔnÔ alanÔnda uzman akademisyen,
bürokrat ve sosyal taraf temsilcilerinin farklÔ bakÔ÷ açÔlarÔnÔ bir araya
getirerek deôerlendirmeye çalÔ÷tÔk.
Deôerli görü÷leriyle dosyamÔzÔn hazÔrlanmasÔna katkÔ veren herkese
te÷ekkür ederiz.
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Dünyada ve ülkemizde çalÔ÷ma hayatÔnda hÔzlÔ teknolojik geli÷im ve uzmanlÔk gerektiren i÷lerin çoôalmasÔ ve
yaygÔnla÷masÔ alt i÷verenlik uygulamasÔnÔn doôumuna
yol açmÔ÷tÔr. Özellikle 1980’li yÔllardan itibaren küreselle÷me olgusunun ortaya çÔkarttÔôÔ ekonomik ve teknolojik geli÷meler ile ulus devletlerin egemenlik sÔnÔrlarÔnÔn
en azÔndan ticari açÔdan belirginliôini yitirmesi, i÷letmelerin yalnÔzca ulusal deôil küresel ölçekte de rekabet
edebilir, esnek bir yapÔya sahip olmasÔnÔ gerektirmi÷tir.
Bu süreçte i÷letmeler “yoôun bir biçimde, esneklik aracÔ
olarak bir yandan üretimi diôer yandan istihdamÔ dÔ÷salla÷tÔrma stratejileri”1 izlerken; bu uygulamalardan biri
olan alt i÷verenlik, hem kamu hem de özel sektörde yaygÔnla÷maya ba÷lamÔ÷tÔr2.
õ÷verenlerin yapmakta olduklarÔ mal veya hizmet
üretimine ili÷kin i÷lerinin bir kÔsmÔnÔ genellikle i÷in bir
bölümünün ayrÔ bir uzmanlÔôÔ gerektirmesi, buna baôlÔ
olarak kaliteli ve seri üretimin yapÔlmasÔ veya hizmetin
görülmesi gibi nedenlerle ba÷ka i÷verenlere yaptÔrmalarÔ
tüm ülkelerde yaygÔn olarak kar÷Ôla÷Ôlan bir durumdur.
Ülkemizde ise daha çok i÷gücü maliyetlerinin azaltÔlmasÔ, yasal yükümlülüklerden kaçÔnmak ve i÷çilerin
örgütlenmelerini engellemek amacÔyla bu yola gidildiôi
1 Ali Güzel, “õ÷ YasasÔna Göre Alt õ÷veren KavramÔ ve AsÔl õ÷veren
– Alt õ÷veren õli÷kisinin SÔnÔrlarÔ”, ÇalÔ÷ma ve Toplum, 2004/1, s.33.
2 Özellikle 1980 öncesi dönemde i÷letmeler, kendi i÷çileri, teknolojileri, üretim organizasyonlarÔ ile geleneksel üretim paradigmasÔna uygun bir ÷ekilde faaliyet göstermekteydiler. Bu üretim paradigmasÔnda
tek bir gerçek veya tüzel ki÷i olan i÷veren kar÷ÔsÔnda, ortak çÔkarlara ve
dolayÔsÔyla dayanÔ÷ma bilincine sahip olan bir “i÷çi topluluôu” mevcuttu. õ÷çi-i÷veren ili÷kisinde güç dengesini kendi lehlerine dönü÷türmek
amacÔyla örgütlenen bu i÷çi topluluôu uzun bir mücadeleyle sendika
hak ve özgürlüôü, toplu sözle÷me hakkÔ ve grev hakkÔ gibi “insan hakkÔ” niteliôinde temel sosyal haklar elde etmi÷ ve yasal olarak da bu haklar güvence altÔna alÔnmÔ÷tÔr. õ÷çi – i÷veren ili÷kilerindeki bu dönü÷üm
süreci aynÔ zamanda bireyci hukuk anlayÔ÷ÔnÔ yansÔtan Borçlar Hukuku
ile baôlarÔnÔ koparan, biçimsel e÷itlik ilkesinin egemen olduôu bir alana
(i÷yeri-i÷letme), somut e÷itlik ilkesini (i÷çiyi koruyucu düzenlemelerle) egemen kÔlan bir çaôda÷ õ÷ Hukukunun doôumu ile de özde÷tir.
(Güzel, a.g.m., s.32).

gözlenmektedir3. Bu durum, alt i÷verenlik uygulamasÔnÔn i÷çinin haklarÔnÔ koruma amacÔndan gittikçe uzakla÷tÔôÔnÔ, kamu kesimindeki uygulamalar4 da göz önüne
alÔndÔôÔnda, “i÷in ucuza yaptÔrÔlmasÔnÔn” aracÔ haline
geldiôini göstermektedir. Özellikle KõT’lerde kadrolu ve
sendikalÔ kamu i÷çilerinin yanÔnda aynÔ i÷i yapan fakat
hizmet alÔmÔ yoluyla istihdam edildiôinden görece dü÷ük
ücretlerle ve çoôunlukla yasal haklarÔnÔ kullanamadan
çalÔ÷an alt i÷veren i÷çileri, çalÔ÷ma barÔ÷ÔnÔ da olumsuz
olarak etkilemektedir.
Uygulamada, alt i÷verenlerle yapÔlan hizmet alÔm
sözle÷melerinde kÔdeme baôlÔ kazanÔlan haklarÔn dikkate alÔnmadan yakla÷Ôk maliyetler asgari ücret üzerinden
belirlendiôi ve bu haklarÔn ödenmesinin alt i÷verenlerin
inisiyatifine bÔrakÔldÔôÔ görülmektedir. Bu durum, alt i÷verenlerin i÷çinin feshe baôlÔ yasal haklarÔnÔ genel olarak
ödemediôi ve çoôunlukla her yÔl yeni bir firma kurarak
bu haklarÔn yasal olarak takibini imkânsÔzla÷tÔrdÔôÔ bir
süreci doôurmaktadÔr. Nitekim, Hizmet AlÔmÔ õhaleleri
Uygulama Yönetmeliôi5 ile, vasÔfsÔz i÷çi ücretlerinin tarÔm dÔ÷Ônda ve 16 ya÷Ôndan büyük i÷çiler için belirlenmi÷
3 Talat Canbolat, “Yozla÷mÔ÷ Alt õ÷verenlik (Ta÷eronluk)”, TES-õö
Dergisi, Aôustos 2010, s.103-104.
4 Ülkemizde özel kesim gibi kamu kesiminde de esneklik saôlayan alt
i÷verenlik uygulamalarÔndan gittikçe artan ölçüde yararlanÔldÔôÔ görülmektedir. 2010 yÔlÔnda Kamu õhale Kurumuna gönderilen ve 4734 sayÔlÔ Kanun kapsamÔnda yapÔlan ihalelerin adet olarak %36.36’sÔ hizmet
alÔmÔ için, tutar bazÔnda deôerlendirildiôinde ise, toplam kamu alÔmÔ
harcamalarÔnÔn %39.07’si hizmet alÔmÔ için yapÔlmÔ÷tÔr. (Bkz. Kamu
õhale Kurumu, 2010 Y×l× Kamu Al×mlar× åzleme Raporu, Ankara, 2011,
s.3).
5 Resmi Gazete Tarih: 04/03/2009, Resmi Gazete SayÔsÔ:27159. Buna
göre: Personel istihdam edilerek yapÔlacak hizmet alÔmlarÔna ili÷kin
ihalelerde yakla÷Ôk maliyet, vasÔfsÔz personel istihdam edilecek i÷lerde;
çalÔ÷tÔrÔlacak personel sayÔsÔ ve saatleri dikkate alÔnarak, tarÔm dÔ÷Ônda
ve 16 ya÷Ôndan büyük i÷çiler için belirlenmi÷ olan asgari ücretin brüt
tutarÔ (i÷veren payÔna ili÷kin ödemeler de dahil olmak üzere) ;vasÔflÔ
personel istihdam edilecek i÷lerde; yaptÔrÔlacak i÷te görev alacak personel için, i÷in niteliôine göre belirlenen ücretlerin brüt tutarÔ (i÷veren
payÔna ili÷kin ödemeler de dahil olmak üzere) esas alÔnarak hesaplama
yapÔlÔr.
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brüt asgari ücret tutarÔ ile bu tutar üzerinden hesaplanan
i÷veren payÔ toplamÔndan az olmamak üzere hesaplanmasÔ, rekabet olgusu göz önüne alÔndÔôÔnda alt i÷verenin yakla÷Ôk maliyetine kÔdeme baôlÔ yasal haklarÔn dâhil
edilmesini dolaylÔ olarak engellemektedir.
Bununla birlikte uygulamada genellikle, hangi i÷çilerin i÷e alÔnacaôÔ ve i÷ten çÔkarÔlacaôÔ, i÷çinin çalÔ÷Ôrken
uyacaôÔ kurallardan çalÔ÷ma saatlerine, izin günlerine
kadar tüm hususlarÔn asÔl i÷veren tarafÔndan belirlendiôi
ifade edilmektedir. Böylece, asÔl i÷verenin i÷çisi olmanÔn
gereklerini neredeyse tamamen yerine getirmeye zorlanan alt i÷veren i÷çisi, hem kamu hem özel kesimde ikincil ve daha zayÔf bir statüye itilmektedir. Bu durum, asÔl
i÷veren-alt i÷veren ili÷kisi baôlamÔnda çalÔ÷ma hayatÔna
ili÷kin sorunlarÔn da katlanarak artmasÔ ile paralel seyretmektedir.
Alt i÷verenlik uygulamasÔnÔn bireysel ve toplu i÷
hukuku bakÔmÔndan deôerlendirilmesinin amaçlandÔôÔ çalÔ÷mada, alt i÷verenliôin iktisadi analizi ile uluslararasÔ boyutu kapsam dÔ÷Ônda tutulmu÷tur. ÇalÔ÷mada,
alt i÷veren kavramÔ, alt i÷veren ili÷kisinin ko÷ullarÔ ve
müteselsil sorumluluk ile mevcut uygulamada ya÷anan
sorunlara deôinilecek, sonuç bölümünde ise önerilerde
bulunulacaktÔr.
1. Türk Hukukunda Alt åçveren
õ÷verenler ekonomik, teknik ya da ba÷ka birtakÔm nedenlerle üretimin veya hizmetin her a÷amasÔnÔ kendi i÷çileri ile gerçekle÷tirmemekte; özellikle temizlik, bakÔm
ve onarÔm, yemek, servis, güvenlik gibi yardÔmcÔ i÷lerin
görülmesi i÷levini ba÷ka i÷verenlere bÔrakmaktadÔrlar.
Bu gibi durumlarda i÷yerinde alt i÷veren olarak adlandÔrÔlan ikinci bir i÷veren ortaya çÔkmaktadÔr. Alt i÷veren,
bir i÷yerindeki mal ya da hizmet üretimini dÔ÷salla÷tÔrmanÔn tipik örneôini olu÷turmaktadÔr. Çünkü i÷veren kendi i÷yerinde kendi i÷çileri ile gerçekle÷tireceôi ve yarar
saôlayacaôÔ bir üretimi ba÷ka bir i÷veren ve onun i÷çileri
aracÔlÔôÔyla sonuçlandÔrmaktadÔr6. Bu ba÷lÔk altÔnda alt
i÷verenlik ile ilgili yasal düzenleme ele alÔnacaktÔr.
1.1 Tarihsel Süreç
Alt i÷verenliôe ili÷kin ilk düzenleme 1936 yÔlÔnda
çÔkarÔlan 3008 sayÔlÔ ilk õ÷ YasasÔ ile mevzuatÔmÔza girmi÷tir. Yasada “alt i÷veren” tanÔmlanmamÔ÷; “üçüncü
÷ahÔs” kavramÔ alt i÷veren kavramÔnÔn ikamesi olarak
kullanÔlmÔ÷tÔr. Yasada, alt i÷verene verilebilecek i÷ler
düzenlenmemi÷, i÷verenin sorumluluôu i÷çi ile “üçüncü
6 Güzel, a.g.m. s. 38.

÷ahÔs” (alt i÷veren) arasÔnda yapÔlmÔ÷ olan hizmet akdi ile
sÔnÔrlÔ olarak tüm i÷çilere kar÷Ô “mukavele ÷artlarÔndan
asÔl i÷veren mes’uldur” ÷eklinde somutla÷tÔrÔlmÔ÷tÔr. AsÔl
i÷verenin bu sorumluluôunun niteliôi 1950 yÔlÔnda 5518
sayÔlÔ Yasayla7 yapÔlan deôi÷iklikle sorumluluôun mü÷terek ve müteselsil olduôu düzenlenmi÷ ve asÔl i÷verenlerden i÷ alan kimseler “aracÔ” olarak nitelendirilmi÷tir.
1971 tarihli 1475 sayÔlÔ õ÷ YasasÔnda alt i÷verenler “diôer
i÷veren” olarak nitelendirilmi÷tir. Yasada, asÔl i÷verenin
sorumluluôuna gidilebilmesi için i÷çinin münhasÔran asÔl
i÷verenden alÔnan i÷te çalÔ÷tÔrÔlÔyor olmasÔnÔn yanÔnda sorumluluôun asÔl i÷verenden alÔnan i÷yeri ile ilgili olarak
i÷ kanunundan veya hizmet akdinden doôan yükümlülüklerden kaynaklanmasÔ gerektiôi belirtilmi÷tir. Nitekim 2003 tarihli 4857 sayÔlÔ õ÷ YasasÔnÔn ikinci maddesi
ile asÔl i÷veren-alt i÷veren ili÷kisi uygulamada kar÷Ôla÷Ôlan
sorunlar ve YargÔtay’Ôn kararlarÔ doôrultusunda yeniden
düzenlenmi÷tir8.
1.2 Alt åçveren Tan×m×
Alt i÷verenlik ili÷kisi uygulamada bazÔ i÷verenler tarafÔndan kötüye kullanÔlmÔ÷; özellikle sendikal faaliyetin
önlenmesi, i÷çi ücretlerinin dü÷ürülmesi amacÔyla ba÷vurulan bir yöntem olarak kendini göstermi÷tir. Bu nedenle
4857 sayÔlÔ Yasa alt i÷vereni, “Bir i÷verenden, i÷yerinde yürüttüôü mal veya hizmet üretimine ili÷kin yardÔmcÔ i÷lerinde veya asÔl i÷in bir bölümünde i÷letmenin ve i÷in gereôi ile
teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren i÷lerde i÷ alan ve
bu i÷ için görevlendirdiôi i÷çilerini sadece bu i÷yerinde aldÔôÔ i÷te çalÔ÷tÔran diôer i÷veren” (m.2/6) olarak tanÔmlamÔ÷
ve kavramÔ oldukça daraltan düzenlemeye yer vermi÷tir.
Buna kar÷Ôn 5510 sayÔlÔ Sosyal Sigortalar ve Genel SaôlÔk
SigortasÔ Kanununda9 alt i÷veren; “Bir i÷verenden, i÷yerinde yürüttüôü mal veya hizmet üretimine ili÷kin bir
i÷te veya bir i÷in bölüm veya eklentilerinde, i÷ alan ve
bu i÷ için görevlendirdiôi sigortalÔlarÔ çalÔ÷tÔran üçüncü
ki÷iye alt i÷veren denir” (m.12/6) ÷eklinde tanÔmlanmÔ÷
olup, hiçbir sÔnÔrlamaya yer verilmemi÷tir.
1.3 As×l åçveren- Alt åçveren åliçkisinin Koçullar×
AsÔl i÷veren-alt i÷veren ili÷kisinin ko÷ullarÔnÔ; i÷yerinde i÷çi çalÔ÷tÔran asÔl i÷verenin varlÔôÔ, i÷in asÔl i÷verene
7 õ÷ Kanununun BazÔ Maddelerinin Deôi÷tirilmesi HakkÔnda Kanun,
R. G. Tarih: 31/01/1950, R.G. SayÔsÔ:7420.
8 Talat Canbolat, “Türk Hukukunda Alt õ÷veren - Borçlar Hukuku BakÔmÔndan”, Kamu õ÷yerlerinde Alt õ÷veren UygulamasÔnÔn Doôurduôu
Sorunlar ve Çözüm ArayÔ÷larÔ (Seminer/ÇalÔ÷tay), Belek, Antalya, 29
Nisan-02 MayÔs 2010, s.4-7.
9 R.G.Tarih: 16/06/2006, R.G. SayÔsÔ: 26200.
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dosya

alt iĆverenlik

ait i÷yerinde yapÔlmasÔ, i÷in i÷yerinde yürütülen mal ve
hizmet üretimine ili÷kin olmasÔ, i÷letmenin ve i÷in gereôi
ile teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren bir i÷ olmasÔ olarak sÔralanabilir10.
AsÔl i÷veren alt i÷veren ili÷kisinin ortaya çÔkabilmesi
için Yasada sayÔlan ko÷ullardan ilki, i÷in bütününün yapÔlmasÔnÔ ba÷ka bir i÷verene devretmeyerek o i÷yerinde
i÷çi çalÔ÷tÔrmaya devam eden asÔl i÷verenin varlÔôÔdÔr11.
Alt i÷veren ise i÷in sadece bir kÔsmÔnÔ almalÔdÔr. õ÷in tamamÔnÔ almÔ÷sa alt i÷veren ili÷kisi kurulamaz. DolayÔsÔyla
her ÷eyden önce, i÷yerinde i÷çi çalÔ÷tÔran bir asÔl i÷veren
mevcut olmalÔdÔr. AsÔl i÷verenin i÷yerinde i÷in bütününün yapÔlmasÔnÔ ba÷ka bir i÷verene devretmemi÷ olmasÔ,
i÷yerinde i÷veren kimliôini korumasÔ gerekmektedir. öayet i÷veren i÷in yapÔlmasÔnÔ tümüyle bir ba÷kasÔna bÔrakmÔ÷sa bu ili÷ki doômayacaktÔr12.
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Bununla birlikte, alt i÷veren, ikinci bir i÷verenin i÷yeri veya eklentilerinde mal veya hizmet üretiminde bulunmalÔdÔr. Mal veya hizmet üretimi asÔl i÷verene ait bir
i÷yerinde yapÔlmadÔôÔ takdirde uygulamadaki ifadesiyle
fason üretim söz konusu olacaktÔr. Alt i÷veren, i÷çilerini bir ba÷ka (asÔl) i÷verene ait i÷yerinde çalÔ÷tÔrmalÔdÔr.
Buna kar÷ÔlÔk, bir i÷verenden i÷ alan, ancak i÷i kendi i÷yerinde gören i÷veren (fason üretim yapan) ile diôer i÷veren arasÔnda böyle bir ili÷ki doômayacaktÔr. Bununla
birlikte alt i÷verenin asÔl i÷verenden aldÔôÔ i÷ için gerekli
10 Sarper Süzek, õ÷ Hukuku, 5. BaskÔ, Beta BasÔm YayÔm, õstanbul,
2009, s.142-145; A. Nizamettin Aktay, Kadir ArÔcÔ, E. Tuncay Kaplan/
Senyen, õ÷ Hukuku, 3. BaskÔ, Seçkin YayÔncÔlÔk, Ankara, 2009, s.67;
Nuri Çelik, õ÷ Hukuku, 22. BasÔ, Beta BasÔm YayÔm, õstanbul, 2009,
s.45.
11 Güzel, a.g.m., s.39; YargÔtay’a göre; Anahtar teslimi bir binanÔn
yapÔmÔnÔ üstlenen ile ihale makamÔ arasÔnda bir asÔl i÷veren-alt i÷veren ili÷kisi olu÷mayacaktÔr. Bkz: Y.9.H.D., 04/03/2010, Esas No (E.):
2008/20640, Karar No (K.):2010/5868.
12 Belirli bir i÷in bir bölümünü ba÷kasÔna verip, diôer bölümünü
kendi çalÔ÷tÔrdÔôÔ i÷çilerle bizzat yapan bir ki÷i, asÔl i÷veren durumundadÔr. Kendisi i÷in bir bölümünde i÷çi çalÔ÷tÔrmayÔp, i÷i bölerek, ihale
suretiyle muhtelif ki÷ilere veren i÷ sahibi “ihale makamÔ” õ÷ Kanunu
anlamÔnda bir asÔl i÷veren deôildir (Y.9.H.D., 13/9/1994, E.: 1994/3429,
K.: 1994/11465). “…õ÷yerinden alÔnan i÷, i÷verenin sigortalÔ çalÔ÷tÔrdÔôÔ
i÷e göre ayrÔ ve baôÔmsÔz bir i÷yeri olarak deôerlendirilebilecek nitelikte
ise, i÷i alan kimse aracÔ deôil, baôÔmsÔz i÷verendir. õ÷in bütünü ba÷ka
bir i÷verene bÔrakÔldÔôÔnda, … bir alt i÷verenlik dolayÔsÔyla dayanÔ÷malÔ sorumluluk söz konusu olmayacaktÔr. Benzer ÷ekilde, i÷veren kendisi sigortalÔ çalÔ÷tÔrmaksÔzÔn i÷i bölerek, ihale suretiyle farklÔ ki÷ilere
vermi÷se, i÷ sahibi (ihale makamÔ) …asÔl i÷veren olmayacaôÔndan, bir
alt-üst i÷veren ili÷kisi bulunmayacaktÔr…/ …õ÷yerindeki üretimle ilgili
olmayan ve asÔl i÷in tamamlayÔcÔsÔ niteliôinde bulunmayan bir i÷in üstlenilmesi halinde, …iki baôÔmsÔz i÷veren bulunacaktÔr. / …i÷in niteliôi
ve yürütümü bakÔmÔndan dokuma i÷inden tamamen farklÔ ve baôÔmsÔz
nitelikleri, ihale ile verildiôi anla÷Ôlan ek in÷aat i÷inde sigortalÔ çalÔ÷tÔrmayan dokuma i÷vereni davalÔ (K) A.ö.’nin …asÔl i÷veren olarak …sorumluluôuna karar verilmesi mümkün deôildir (H.G.K.. 5/5/2004, E.:
2004/ 10-233, K.: 2004/262).

olan i÷çi grubunu da çalÔ÷tÔrmasÔ gerekir. Alt i÷veren, asÔl
i÷verenden aldÔôÔ i÷ için görevlendirdiôi i÷çilerini sadece
bu i÷yerinde çalÔ÷tÔrmalÔdÔr. õ÷çiler sadece asÔl i÷verene
ait i÷yerinde deôil de, farklÔ i÷verenlere ait çe÷itli i÷yerlerinde çalÔ÷Ôyorlarsa, asÔl i÷veren-alt i÷veren ili÷kisinden
söz edilemeyecektir13.
Son olarak, i÷veren i÷çilerini, asÔl i÷verenin i÷yerinde
yürüttüôü mal veya hizmet üretimine ili÷kin “yardÔmcÔ
i÷lerde” veya “asÔl i÷in bir bölümünde” çalÔ÷tÔrmalÔdÔr. Alt
i÷verenin yaptÔôÔ i÷in asÔl i÷verenin i÷inin “tamamlanmasÔna yardÔmcÔ” olan bir i÷ olmasÔ gerekir. Bu baôlamda,
doôrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan
temizlik ve yemek hizmetleri, personel ta÷Ôma, güvenlik,
teknik bakÔm, yükleme ve bo÷altma gibi i÷lerde alt i÷veren ili÷kisi serbestçe kurulabilecektir. Buna kar÷ÔlÔk, asÔl
i÷in bir bölümü ile ilgili olarak ise “i÷letmenin ve i÷in gereôi ile teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren i÷lerde” bu
ili÷ki gerçekle÷ebilecektir. DolayÔsÔyla, alt i÷veren i÷çilerini asÔl i÷verenin i÷yerinde yürüttüôü mal veya hizmet
üretimine ili÷kin olmayan bir i÷te çalÔ÷tÔrÔyorsa, bu tür
bir ili÷ki doômayacaktÔr. Bir diôer ifadeyle, alt i÷verenin
yaptÔôÔ i÷in asÔl i÷e baôÔmlÔ ve asÔl i÷ sürdüôü müddetçe
yapÔlabilen devamlÔ bir i÷ olmasÔ, asÔl i÷verenin yaptÔôÔ
i÷ten “baôÔmsÔz” olmamasÔ gerekmektedir14.
1.4 As×l åçveren- Alt åçveren åliçkisine Getirilen
S×n×rlamalar
Alt i÷verenlik, i÷çileri i÷ yasalarÔnÔn koruyucu düzen13 YargÔtay, bir bankanÔn temizlik hizmetlerini kendi i÷çileri ile yerine getiren i÷verenin bu i÷çilerini yalnÔzca bankada çalÔ÷tÔrmayÔp, ba÷ka
i÷yerlerinde de çalÔ÷tÔrmasÔndan ötürü alt i÷veren-asÔl i÷veren ili÷kisinin bulunmadÔôÔna karar vermi÷tir. (Y.9.H.D., E.: 1990/11890, K.:
1991/3190, 4/3/1991).
14 Güvenlik ve itfaiye i÷lerinin i÷yerinde “yardÔmcÔ i÷ler” kapsamÔnda
yer aldÔôÔ, bu i÷lerin ta÷erona devri için i÷letmenin ve i÷in gereôi ile
teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektirmesi ko÷ullarÔnÔn aranmayacaôÔ hükmüne varÔlmÔ÷tÔr (Y.9.H.D., 01/06/2005, E.: 2005/12985, K.:
2005/20130). AsÔl i÷i otomobil ve buna benzer araçlar üretmek olan
bir i÷verenin ba÷ka bir i÷verene çatÔ tamiratÔ yaptÔrmasÔ halinde, yapÔlan i÷in asÔl i÷ten baôÔmsÔz ve ayrÔ bir i÷ olmasÔ nedeniyle aradaki
ili÷kinin alt i÷veren-asÔl i÷veren ili÷kisi olmadÔôÔ sonucuna varÔlmÔ÷tÔr
(Y.21.H.D., 4/7/1995, E.: 1995/2660, K.: 1995/3844). õ÷in bütünüyle
bir i÷verene devri veya anahtar teslimi denilen biçimde i÷in verilmesi
durumunda artÔk alt i÷veren-asÔl i÷veren ili÷kisi söz konusu olmayacaktÔr (Y.21.H.D., 24/10/2002, E.:2002/7988, K.:2002/9046). Ta÷eron
i÷çilerinin asÔl i÷çilerle aynÔ i÷i yaptÔklarÔ uzmanlÔk gerektiren ve asÔl
i÷ olan soôutma sonu ve bant paketleme i÷inin ta÷eron firmalara verildiôi, ta÷eron ÷irketlerin kurulu÷ sözle÷mesinde bu i÷in öngörülmediôi,
asÔl kurulu÷ amacÔnÔn temizlik i÷i olduôu, ta÷eron i÷çilerinin sendikaya
üye olmalarÔ üzerine, i÷ sözle÷melerinin feshedildiôi ve davalÔ gerçek
i÷verenin i÷ sözle÷meleri sona eren ve ta÷eron i÷çileri yerine, aynÔ gün
daha fazla sayÔda i÷çi aldÔôÔ belirtilerek alt i÷veren-asÔl i÷veren ili÷kisi bulunmadÔôÔ, asÔl i÷veren olduôu belirtilen i÷verenin gerçek i÷veren
olduôu sonucuna varÔlmÔ÷tÔr (Y.9.H.D. 31/1/2005, E.: 2004/31850, K.:
2005/2487).
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lemelerinden ve toplu i÷ sözle÷mesinden yoksun bÔrakmak amacÔyla her dönemde kötüye kullanÔlmÔ÷tÔr. Bu nedenle 4857 sayÔlÔ Yasa (m.2), bu ili÷kiye oldukça sÔnÔrlÔ
olarak imkân tanÔmÔ÷tÔr.
õlk olarak, maddedeki düzenleme nedeniyle, i÷veren
i÷yerinde yürütülen asÔl (temel) i÷i tümüyle ba÷ka bir i÷verene bÔrakamayacak; ancak, belirli ko÷ullarÔn varlÔôÔ
halinde asÔl i÷in bir bölümü alt i÷veren eli ile gördürülebilecektir. Yasa, asÔl i÷in bölünerek alt i÷verenlere verilebilmesi için, bunun (verilecek i÷in) “i÷letmenin ve i÷in
gereôi ile teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren i÷” olmasÔnÔ aramaktadÔr. O halde, sadece asÔl i÷in bir bölümü
olmakla birlikte, i÷letmenin ve i÷in gereôi göz önünde
tutularak teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren bir
i÷ alt i÷verene gördürülebilecektir. Maddede geçen “ile”
sözcüôünü “veya” anlamÔnda kabul eden görü÷ haklÔ olarak ortaya konulmu÷ ve savunulmu÷tur15.
Madde ile güdülen amaç dikkate alÔndÔôÔnda, “ile”
sözcüôünü “olarak” biçiminde deôerlendirmek daha
doôru olacaktÔr. AsÔl i÷in bölünerek alt i÷verenlere verilebilmesi için, bunun i÷letmenin ve i÷in gereôi olarak
teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren bir i÷ olmasÔ
gerekir. Sözgelimi, i÷veren ekonomik neden öne sürerek
sadece “i÷letmenin ve i÷in gereôi” olarak asÔl i÷i bölüp
alt i÷verene vermemelidir. Aksi takdirde “teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren i÷ler” sÔnÔrlamasÔnÔn hiçbir anlamÔ kalmayacaktÔr. Aksi takdirde, i÷veren sadece
i÷letmenin ve i÷in gereôi olduôunu öne sürerek asÔl i÷i
kolaylÔkla bölüp, alt i÷verene verebilecektir. Bu nedenle,
mevcut yasal düzenlemede uygulamadaki ihtiyacÔ da kar÷Ôlayacak ÷ekilde bir deôi÷iklik yapÔlmasÔ gerekmektedir.
Öte yandan, asÔl i÷in bir bölümü alt i÷verene verildiôinde, o i÷te asÔl i÷verene ait bir i÷çinin çalÔ÷tÔrÔlmasÔ
da mümkün deôildir. Buna kar÷ÔlÔk, mal veya hizmet
üretimine ili÷kin yardÔmcÔ i÷lerde bu tür bir ili÷kinin kurulmasÔ için yukarÔdaki ölçüt aranmayacaktÔr. õ÷veren,
belirtilen sÔnÔrlamalara uymak kaydÔyla, mal üretilen bir
i÷yerinde teknik servis, temizlik, yemek, i÷çilerin ta÷ÔnmasÔ gibi yardÔmcÔ i÷leri alt i÷verenlere bÔrakabilecektir.
õkinci olarak, asÔl i÷verenden i÷ alan alt i÷veren, asÔl
i÷verenin i÷çilerini i÷e alÔp bu yerde çalÔ÷tÔrmak yoluyla,
bu i÷çilerin haklarÔnda kÔsÔtlama yapamayacaktÔr. Burada
önem ta÷Ôyan husus, bu yolla i÷çinin mevcut haklarÔnda bir kÔsÔtlamaya gidilmemesidir. Yasa bu düzenleme
15 Süzek, a.g.e., s.146; Aktay, ArÔcÔ, Kaplan/Senyen, a.g.e., s.68; Çelik,
a.g.e., s.46; Gülsevil Alpagut, “Alt õ÷verenlik Yönetmeliôi ve Hukuka
Uygunluk Sorunu”, Legal õ÷ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi,
20/2008, s.1357.

ile, asÔl i÷verenlerin ücretleri belirli bir düzeye yükselmi÷ i÷çileri i÷ten çÔkarmalarÔnÔ; bu i÷çilerin daha dü÷ük
bir ücretle i÷e alÔnÔp o yerde çalÔ÷tÔrÔlmak suretiyle hak
kaybÔna uôratÔlmalarÔnÔ önlemeyi amaçlamÔ÷tÔr. AsÔl i÷veren-alt i÷veren ili÷kisinde bir kötüye kullanma (muvazaa) örneôi olan bu uygulama biçimi Yasada belirtilmi÷
ve yaptÔrÔma baôlanmÔ÷tÔr16.
Son olarak, daha önce o i÷yerinde çalÔ÷tÔrÔlan kimse
ile alt i÷veren ili÷kisi kurulamayacaktÔr. Alt i÷veren ili÷kinin kötüye kullanÔlmasÔnÔn uygulamada görülen diôer
bir yöntemi de bu olduôundan, o i÷yerinde çalÔ÷tÔrÔlan
kimsenin i÷ten ayrÔlÔp saôladÔôÔ i÷çilerle i÷i yürütmesi ve
bu yolla i÷yerinde sendikasÔz ve ucuz i÷çi çalÔ÷tÔrÔlmasÔnÔn gerçekle÷mesi önlenmek istenmi÷tir. Burada amaç,
asÔl i÷veren-alt i÷veren ili÷kisinin kötüye kullanÔlmasÔnÔ,
bu ili÷ki dolayÔsÔyla çalÔ÷anlarÔn hak kaybÔna uôramalarÔnÔ önlemektir. Böyle bir durum yoksa sÔrf bu nedenle alt
i÷veren sÔfatÔ ortadan kaldÔrÔlamayacak ve asÔl i÷veren-alt
i÷veren ili÷kisinin muvazaalÔ i÷leme dayandÔôÔ söylenemeyecektir.
1.5 As×l åçveren- Alt åçveren Aras×ndaki Hukuki åliçki
4857 sayÔlÔ Yasada alt i÷veren, 1475 sayÔlÔ Yasa ile aynÔ
÷ekilde diôer i÷veren olarak nitelendirilmi÷tir. “AsÔl i÷verenle arasÔnda bir i÷ veya vekâlet akdi deôil istisna, kira,
ta÷Ôma gibi bir sözle÷me bulunmaktadÔr. Bunun yanÔ sÔra
aldÔôÔ i÷i asÔl i÷veren adÔna deôil, kendi adÔna ve hesabÔna
ayrÔ bir i÷veren olarak kendi i÷çileriyle yürütmektedir”17.
DolayÔsÔyla alt i÷veren, asÔl i÷verenin emir ve direktifleri altÔnda çalÔ÷mak zorunda deôildir. Yani alt i÷verenin
baôÔmlÔlÔk ili÷kisi yoktur. Yüklenici firma için önemli
olan ÷artlara uygun eseri meydana getirmektir. Alt i÷veren üstlendiôi i÷i sözle÷me ko÷ullarÔ doôrultusunda, ama
kendi adÔna ve baôÔmsÔz bir biçimde yürütür. Alt i÷veren,
çalÔ÷tÔrdÔôÔ i÷çilerle kendi adÔna i÷ sözle÷mesi yapacak,
gerekli talimatlarÔ verecek, ücretlerini ödeyecek, ücret
bordrolarÔnÔ düzenleyecek ve sosyal güvenlik primlerini
yatÔracaktÔr. Bu nedenle, her iki i÷veren arasÔndaki ili÷ki,
i÷in niteliôine göre, eser, ta÷Ôma, kira gibi sözle÷melere
dayanmaktadÔr.
16 “DavacÔnÔn davalÔ belediye i÷yerinde çalÔ÷Ôrken asÔl i÷i olan temizlik
i÷inin dava dÔ÷Ô ÷irkete devredilmesi üzerine i÷ sözle÷mesinin feshedilip, ertesi günü ta÷eron ÷irket tarafÔndan dü÷ük ücretle çalÔ÷tÔrÔlmaya
ba÷landÔôÔ … anla÷ÔlmaktadÔr. /…asÔl i÷veren i÷çilerinin alt i÷veren tarafÔndan i÷e alÔnarak çalÔ÷tÔrÔlmaya devam ettirilmesi suretiyle haklarÔ kÔsÔtlanamayacaôÔndan, asÔl i÷veren alt i÷veren ili÷kisinin muvazaalÔ i÷leme dayandÔôÔ kabul edilerek alt i÷verenin i÷çileri ba÷langÔçtan itibaren
asÔl i÷verenin i÷çisi sayÔlacaktÔr” (Y.9.H.D., 11/7/2005, E.: 2005/18822,
K.: 2005/24469).
17 Süzek, a.g.e., s.142.
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1.6 Birlikte Sorumluluk
AsÔl i÷veren-alt i÷veren ili÷kisinde yasa koyucu konuyu i÷çiyi koruma yönünden deôerlendirmi÷ ve asÔl
i÷vereni, alt i÷verenin i÷çilerine kar÷Ô bu i÷yeri ile ilgili
olarak yasadan, i÷ sözle÷mesinden veya alt i÷verenin taraf
olduôu toplu i÷ sözle÷mesinden doôan yükümlülüklerinden alt i÷veren ile birlikte sorumlu tutmu÷tur18. Çünkü,
genellikle alt i÷verenler, asÔl i÷verene göre ekonomik
bakÔmdan daha güçsüz durumdadÔrlar. Öte yandan, alt
i÷verenin i÷çisinin yaptÔôÔ i÷ sonuçta asÔl i÷verene yarar
saôlamaktadÔr. DolayÔsÔyla, alt i÷verenin i÷çisinin kendi
i÷vereninden (alt i÷verenden) ücret veya diôer haklarÔnÔ
elde edememesi olasÔlÔôÔnÔ ortadan kaldÔrmak için, her
iki i÷verenin birlikte sorumluluôu kabul edilmi÷tir. Buna
göre, alt i÷verenin i÷çisi yasadan, i÷ sözle÷mesinden veya
alt i÷verenin taraf olduôu toplu i÷ sözle÷mesinden kaynaklanan ücret veya diôer bir hakkÔnÔ ister kendi i÷vereninden, ister asÔl i÷verenden, isterse her ikisinden birlikte talep edebilecektir19. Hiç ku÷kusuz, asÔl i÷verenin
alt i÷verene rücu hakkÔ saklÔdÔr. Ancak, asÔl i÷veren bakÔmÔndan söz konusu sorumluluk, alt i÷verenin i÷çisinin o
i÷yerindeki çalÔ÷tÔôÔ süre ile sÔnÔrlÔdÔr.
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1.7 S×n×rlamalara Ayk×r× Davran×lmas×n×n Yapt×r×m×
YukarÔda belirtilen sÔnÔrlamalara aykÔrÔ davranÔ÷Ôn
yaptÔrÔmÔ 4857 sayÔlÔ Yasada (m.2) açÔkça belirtilmi÷tir.
Bunlara uyulmadÔôÔ hallerde ve genel olarak asÔl i÷veren ile alt i÷veren ili÷kisinin muvazaalÔ i÷leme dayandÔôÔ kabul edildiôinde ya da (i÷letmenin ve i÷in gereôi ile
teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren i÷ler dÔ÷Ônda)
asÔl i÷ bölünerek alt i÷verenlere verildiôinde, alt i÷verenin
i÷çileri ba÷langÔçtan itibaren asÔl i÷verenin i÷çisi sayÔlarak
i÷lem göreceklerdir. Böyle bir durumda, sözü edilen i÷çiler asÔl i÷verenin i÷çilerine yaptÔôÔ, ancak kendilerine
verilmeyen tüm ödemeleri talep etme hakkÔna sahip olacaklardÔr.

2. MEVCUT SåSTEME YAPILAN ELEæTåRåLER VE
YAæANAN SORUNLAR
Sisteme yapÔlan ele÷tiriler ve ya÷anan sorunlarÔn aôÔrlÔklÔ kÔsmÔnÔ muvazaa konusu olu÷turmaktadÔr. Bununla
birlikte Yasada açÔkça belirtilmeyen hususlarÔn Alt õ÷veren Yönetmeliôi20 ile düzenlenmesi sistemi daha da karma÷Ôk bir hale getirmi÷tir.
Bilindiôi gibi, 2003 yÔlÔna kadarki yasal düzlemde, alt
i÷verenlik uygulamasÔnÔn tanÔmlanmasÔ ve müteselsil sorumluluôun düzenlenmesi ile yetinilmi÷tir21. Fakat daha
önceki düzenlemelerden farklÔ olarak 4857 sayÔlÔ Yasa ile
alt i÷verene verilebilecek i÷ler sÔnÔrlandÔrÔlmÔ÷, getirilen
sÔnÔrlamalara aykÔrÔlÔk veya muvazaa halinde alt i÷veren
i÷çilerinin ba÷langÔçtan itibaren asÔl i÷verenin i÷çileri sayÔlacaôÔ hükmüne yer verilmi÷tir22. Konu bu yönü itibariyle Türk hukukuna özgüdür ve diôer ülkelerde bizdeki
gibi bir düzenlemeye rastlanmamaktadÔr23. Yasada muvazaalÔ uygulamanÔn yaptÔrÔmÔ düzenlenirken, alt i÷verenlik
ili÷kisi bakÔmÔnda hangi uygulamalarÔn muvazaa sayÔlacaôÔna ili÷kin ayrÔntÔlÔ bir düzenleme bulunmamaktadÔr.
Bu nedenle Yasada yer almayan muvazaa tanÔmÔnÔn Alt
õ÷verenlik Yönetmeliôi ve yüksek mahkeme kararlarÔyla geni÷letilmesi haklÔ olarak ele÷tirilmektedir24. Esasen,
muvazaa kavramÔ Borçlar Kanununun konusu olup, taraflarÔn üçüncü ki÷ileri aldatmak amacÔyla ve kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarÔnda hüküm ve sonuç
meydana getirmesini arzu etmedikleri görünü÷te bir anla÷madÔr. Muvazaada, üçüncü ki÷ileri aldatmak kastÔ ile
sözle÷medeki gerçek amaç gizlenmektedir25. DolayÔsÔyla
muvazaalÔ bir alt i÷verenlikte, görünürde bir alt i÷veren
ili÷kisi kurulmakla birlikte, gerçekte taraflarÔn amacÔ alt
20 R.G. Tarih: 27/09/2008 - R.G.SayÔsÔ: 27010.
21 Tankut Centel,”Alt õ÷veren Düzenlemelerine Ele÷tirel Bir Yakla÷Ôm”, Sicil III, 12 (AralÔk 2008), s.39.
22 Canbolat, a.g. tebliô, s.8.

18 Bu yönde karar için bkz.:Y.9.H.D., 05/10/2009, E.:2008/43245, K.:
2009/25694.
19 DavacÔ i÷çinin alt i÷verenin i÷çisi olmasÔndan ötürü, asÔl i÷verenin
tarafÔ olduôu toplu i÷ sözle÷mesinden yararlanamayacaôÔ belirtilmi÷tir
(Y.9.H.D., 24/1/2005, E.: 2004/30506, K.: 2005/1232). AsÔl i÷veren
i÷çilik haklarÔ baôlamÔnda alt i÷verenle birlikte borcun tamamÔndan
ve aynÔ derecede sorumlu olduôundan, i÷çi bu haklarÔnÔ kendi i÷vereninden isteyebileceôi gibi, direkt asÔl i÷verene kar÷Ô açacaôÔ bir “alacak
davasÔ” ile de isteyebilir. AsÔl i÷verenin buradaki sorumluluôu, i÷in alt
i÷verene verildiôi tarihte ba÷lar (Y.9.H.D., 22/2/2001, E.: 2000/19790,
K.: 2001/3151). DavalÔlar arasÔnda asÔl i÷veren-alt i÷veren ili÷kisinin
bulunduôu, davacÔ alt i÷verenin i÷çisi olduôundan asÔl i÷veren hakkÔnda i÷e iadeye yönelik hüküm kurulamayacaôÔ, asÔl i÷verenin sadece i÷e
ba÷latmama tazminatÔ ile bo÷ta geçen süre ücretinden mü÷tereken ve
müteselsilen sorumlu tutulabileceôi belirtilmi÷tir (Y. 9.H.D., 6/2/2006,
E.: 2005/17213, K.: 2006/2266).

23 Canbolat, a.g.m., s.104.
24 Ele÷tiriler için bkz.: Centel, a.g.m., s.41; Alpagut, a.g.m., s.1356;
AynÔ yönde diôer bir ele÷tiride ise ÷u sekildedir: õ÷ Hukuku alanÔnda
özellikle alt i÷verenlik uygulamasÔnda sÔklÔkla taraflarÔn görünü÷te yaptÔklarÔ sözle÷menin hüküm ve sonuç doôurmasÔnÔ istedikleri görülmektedir. Bunun teknik olarak muvazaa ÷eklinde nitelendirilmesi mümkün
deôil iken YargÔtay kararlarÔnda ve Alt õ÷veren Yönetmeliôinde böyle
nitelendirilmesi uygulamadaki yozla÷manÔn vardÔôÔ boyutu göstermesi
açÔsÔndan ilginçtir. AyrÔca Alt õ÷verenlik Yönetmeliôin ile asÔl i÷in bir
bölümünde uzmanlÔk gerektirmeyen i÷lerin alt i÷verene verilmesini,
daha önce o i÷yerinde çalÔ÷tÔrÔlan kimse ile kurulan alt i÷verenlik ili÷kisini, asÔl i÷veren i÷çilerinin alt i÷veren tarafÔndan i÷e alÔnarak haklarÔ
kÔsÔtlanmak suretiyle çalÔ÷tÔrÔlmaya devam ettirilmesini içeren alt i÷verenlik sözle÷melerinin “kanuna aykÔrÔlÔk” hali nedeni ile geçersizliôi
hatalÔ olarak “muvazaa” olarak sayÔlmÔ÷tÔr. (Canbolat, a.g.m., s.109).
25 Y.9.H.D., 01/03/2010, E.: 2009/48077, K.: 2010/5206.
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i÷verenin i÷çilerine kar÷Ô asÔl i÷verenin i÷veren sÔfatÔnÔ devam ettirmesi olmalÔdÔr26.
Bununla da yetinmeyen yüksek mahkeme muvazaalÔ
i÷lemlere i÷yeri devri hükümlerini uygulamÔ÷tÔr. Alt i÷verenlikte i÷yeri devri uygulamasÔ alt i÷verenler deôi÷tiôi
halde i÷çilerin aynÔ i÷yerinde çalÔ÷maya devam etmesi durumunda ve son çalÔ÷tÔôÔ i÷veren tarafÔndan i÷ sözle÷mesinin sona erdirilmesi halinde, YargÔtay tarafÔndan son alt
i÷verenin, i÷çinin daha önceki alt i÷verenler nezdindeki
haklarÔndan da sorumlu olduôuna hükmedilmesi nedeniyle önemli bir sorun olarak görülmektedir27. Bu durum
özellikle kamu kesiminde hizmet alÔmÔ ile çalÔ÷tÔrÔlan alt
i÷veren i÷çilerinde sÔk kar÷Ôla÷Ôlan bir durumdur. Alt i÷veren iyi niyetli de olsa yanÔnda yalnÔzca bir yÔldÔr çalÔ÷an bir
i÷çinin daha uzun bir süreye ait kÔdem tazminatÔ ödemeye
yana÷mamakta; sonuçta i÷çi ancak asÔl i÷verene ba÷vurarak
bu hakkÔnÔ alabilmektedir. Burada asÔl i÷verenin ödediôi
miktar için alt i÷veren rücû etmesi hukuken kolay görünse
de uygulamada neredeyse hiç mümkün olamamaktadÔr.
5763 sayÔlÔ Yasa28 ile yapÔlan deôi÷iklik ve bu deôi÷ikliôi takiben çÔkarÔlan Alt õ÷veren Yönetmeliôi’nde “alt
i÷verenlik ili÷kisinin muvazaalÔ olmasÔ bakÔmÔndan alÔ÷ÔlmÔ÷Ôn dÔ÷Ônda yeni bir yöntem öngörülmekte ve muvazaanÔn bir idari i÷lemle tespit edilebileceôini”29 düzenlemektedir. Bu düzenlemede, muvazaayÔ tespit yetkisinin
hukuken yetkisi bulunmadÔôÔ iddia edilen i÷ müfetti÷lerine tanÔnmasÔ en çok ele÷tiri alan hususlardan biri olmu÷tur30. Kanaatimce, muvazaayÔ tespit yetkisinin i÷ müfetti÷lerine verilmesi kadar; muvazaa incelenmesinin alt
i÷verenlik ili÷kisinin sÔnÔrlarÔnÔn çizildiôi kanun hükmü
ile sÔnÔrlÔ tutulmasÔ gerekirken, alt i÷verenliôin kurulma
ko÷ullarÔnÔ içerecek ÷ekilde geni÷letilmesi de yerinde
deôildir. Çünkü alt i÷verenin i÷çilerine kar÷Ô asÔl i÷verenin i÷veren sÔfatÔnÔ devam ettirmesi muvazaa sayÔlmasÔ
gerekirken bu amacÔ ta÷Ômayan, asÔl i÷in bir bölümünde
uzmanlÔk gerektirmeyen i÷lerin alt i÷verene verilmesi de
- görünürde bir alt i÷veren ili÷kisi kurma amacÔ, aldatma
kastÔ olmasa dahi- muvazaa olarak kabul edilmektedir31.
26 Alpagut, a.g.m., s.1356.
27 Örnek Kararlar: Y.9.H.D., 05/05/2008,E.: 2008/13627, K.:
2008/11315; Y.9.H.D., 17/05/2007,E.: 2007/41208, K.:2009/12875;
Y.9.H.D., 07/12/2006, E.: 2006/13876 K.: 2006/32223 .
28 õ÷ Kanunu ve BazÔ Kanunlarda Deôi÷iklik YapÔlmasÔ HakkÔnda Kanun, R.G. Tarih: 26/05/2008 - R.G.SayÔsÔ: 26887.
29 Ejder YÔlmaz, “Alt õ÷verenlik õli÷kisinin MuvazaalÔ Olduôunu Tespit Eden õ÷ Müfetti÷i Raporuna Kar÷Ô õtiraz DavasÔ”, Çimento åçveren
Dergisi, XXIII, 1, Ocak 2009, s.6.
30 Bkz.:YÔlmaz, a.g.m., s.8; Centel, a.g.m., 39-42; Alpagut, a.g.m.,
1356.
31 AynÔ yönde görü÷:Alpagut,a.g.m.,s.1356.

Bununla birlikte, asÔl i÷veren ile alt i÷veren arasÔnda
yapÔlacak sözle÷mede bulunmasÔ gereken konularÔ düzenleme yetkisi, idare tarafÔndan belirlenmesine olanak yaratacak biçimde Alt õ÷veren Yönetmeliôine bÔrakÔlmaktadÔr.
Bu durum, Anayasa ile güvence altÔna alÔnan sözle÷me özgürlüôü ilkesiyle baôda÷madÔôÔ ileri sürülmektedir32.
AyrÔca, Yönetmeliôin öôretide halen tartÔ÷ma konusu
olan asÔl i÷in ancak i÷letmenin ve i÷in gereôi ile teknolojik
sebeplerle uzmanlÔk gerektirmesi ÷artlarÔnÔn birlikte gerçekle÷mesi hâlinde bölünerek alt i÷verene verilebileceôini açÔkça belirtmesi de ele÷tirilmektedir33. Bu ele÷tiriye
kar÷Ôn, Yasa hükmünün akademik ve sendikal çevrelerde
yoôun bir ÷ekilde tartÔ÷ÔldÔôÔ ve sonuçta yüksek yargÔnÔn
“ile” ibaresini “ve” olarak kabul ederek34, madde içersinde anÔlan tüm ko÷ullarÔn birlikte gerçekle÷mesini aradÔôÔ
ileri sürülmektedir35. Kanaatimce, uygulamada çok büyük sorunlara yol açan bu hüküm ile ilgili deôi÷iklik yapma ihtiyacÔ bulunmaktadÔr.
Alt õ÷veren Yönetmeliôi ile ilgili diôer bir ele÷tiri, alt
i÷verenin üstlendiôi i÷i bölerek bir ba÷kasÔna verme yasaôÔ ile (m.11/son) esnekliôi engellediôi ve Yasada yer
almayan bir sÔnÔrlama getirerek hukuka aykÔrÔlÔk olu÷turduôu, yargÔyÔ ilgilendiren bir konu olan muvazaanÔn
yasal düzenlenmeye konu olmasÔnÔn, küresel çaôÔn temel
özelliôi olan esnekliôe aykÔrÔ olduôu ÷eklindedir36. AyrÔca, Yönetmeliôin giri÷im özgürlüôü ve çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn
gereklerine uygun olmadÔôÔ ileri sürülmektedir. Buna
göre, i÷letmelere esneklik ve rekabet gücü saôlayan istihdamÔn dÔ÷salla÷tÔrÔlmasÔ yöntemlerinden biri olan alt
i÷veren ili÷kisinin, gereôinden fazla sÔnÔrlandÔrÔlmasÔnÔn
i÷verenleri fason üretim gibi farklÔ yöntemlere sevk edebileceôini, buna kar÷Ôn, müteselsil sorumluluk hükmüyle alt i÷veren ili÷kisinin i÷çi bakÔmÔndan çok daha koruyucu nitelikte olduôu belirtilmektedir37.
32 Centel, a.g.m., s.40; Alpagut,a.g.m., s.1353.
33 Centel, a.g.m., s.41.
34 “4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu’nun 2. maddesinde asÔl i÷veren-alt i÷veren
ili÷kisini sÔnÔrlandÔrÔlmasÔ yönünde Yasa koyucunun amacÔndan da
yola çÔkÔlarak asÔl i÷in bir bölümünün alt i÷verene verilmesinde “i÷letmenin ve i÷in gereôi’ ile “teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren
i÷ler” ölçütünün bir arada olmasÔ gerektiôi belirtilmelidir. 4857 sayÔlÔ õ÷
Kanunu’nun 2. maddesinin 6. ve 7. fÔkralarÔnda tamamen aynÔ biçimde
“i÷letmenin ve i÷in gereôi ile teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren
i÷ler” sözcüklerine yer verilmi÷ olmasÔ bu kararlÔlÔôÔ ortaya koymaktadÔr.” (Y.9.H.D., 01/03/2010, E.:2009/48077, K.:2010/5206).
35 Ferhan Tuncel, “Alt õ÷verenlik Konusunda Neler Oluyor?”, Çal×çma ve Toplum, 2010/4, s.54; Aksi yönde görü÷ler: Süzek, a.g.e., s.146;
Aktay, ArÔcÔ, Kaplan/Senyen, a.g.e., s.68; Çelik, a.g.e., s.46; Alpagut,
a.g.m.,s.1357.
36 Centel, a.g.m.,s.42.
37 Alpagut, a.g.m., s.1351, 1354.
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dosya

alt iĆverenlik

Son olarak, Alt õ÷veren Yönetmeliôinde, alt i÷verenin
i÷e uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip olup olmadÔôÔ ile istihdam edeceôi i÷çilerin niteliklerinin yapÔlacak
i÷e uygun olup olmadÔôÔnÔn incelenmesi düzenlenmi÷tir
(m.12/2; ç ve d bentleri). Bu iki esasÔ tespit etme gereôi
ve imkânÔ olmadÔôÔ gibi, yeterli nitelikte i÷çisi olmadÔôÔ
gerekçesiyle bir alt i÷verenlik ili÷kisini muvazaa olarak
nitelendirmek ne Anayasadaki temel haklar ne de hukuk
düzeninin genel ilkeleriyle baôda÷mamaktadÔr.
3. KAMU KESåMåNDE ALT åæVEREN
UYGULAMALARI
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Bu kapsamda, toplam hizmet alÔmÔ tutarÔ yüzdesinden
hareket ederek, 2010 yÔlÔnda, Belediyeler, SaôlÔk BakanlÔôÔ ve KõT’lerde hizmet alÔmÔnÔn yoôun olduôu görülmektedir41. Hizmet alÔmÔnÔn yasal dayanaklarÔ, 4734 sayÔlÔ
Kamu õhale Kanunu42; ihalelere ili÷kin sözle÷melerin düzenlenmesi ve uygulanmasÔna ili÷kin usul ve esaslarÔ düzenleyen 4735 sayÔlÔ Kamu õhale Sözle÷meleri Kanunu43
ile Hizmet AlÔmÔ õhaleleri Uygulama Yönetmeliôi’dir.
AyrÔca yargÔ kararlarÔnda sÔklÔkla atÔfta bulunulan 5393
sayÔlÔ Belediye Kanunu44 ile diôer bazÔ Kanunlarda45 da
hizmet alÔmÔna yönelik düzenlemeler yer almaktadÔr.

Kamu hizmetlerinin görülmesinde genel idare ve i÷letmecilik esaslarÔna göre olmak üzere iki yöntem kabul
edilmektedir. Devletin temel görevi niteliôindeki kamu
hizmetleri, genel idare esasÔna göre yürütülmekte ve
“emanet usulü “ olarak adlandÔrÔlan yöntemle, devletin
hizmeti doôrudan yerine getirmesi söz konusu olmaktadÔr. Hizmetin piyasa ko÷ullarÔnda i÷letmecilik esasÔna
göre yürütülmesinde temel özellikler ise, kar amacÔ güdülmesi, finansmanÔn yararlanÔcÔlarÔn ödediôi bedellerle
kar÷ÔlanmasÔ ve personel statüsünün ilke olarak “i÷çi”
statüsünde olmasÔ durumudur.

Alt i÷verenlik ile ilgili ilk uygulamalarÔn ya÷andÔôÔ
KõT’ler açÔsÔndan her yÔl yayÔmlanan Genel YatÔrÔm ve
Finansman Kararnamesi46 de bir diôer yasal dayanaôÔ

II. Dünya Sava÷ÔnÔ takip eden dönemde güçlenen sosyal devlet ile kamu örgütleri belirtilen esaslara göre mal
ve hizmet sunumu için geni÷lemi÷, 1980’lerden itibaren
ise “büyük ama verimsiz” devletin küçültülmesi eôilimi
ön plana çÔkmÔ÷tÔr. Bu dönemde kamu hizmetlerinin
i÷letmecilik esaslarÔ ile piyasa ko÷ullarÔnda yürütümü,
kamu istihdam biçimlerindeki deôi÷imi de beraberinde
getirmi÷tir. Ülkemizdeki alt i÷verenlik uygulamalarÔnÔn
da bu dönemde ortaya çÔktÔôÔ görülmektedir.

42

R.G. Tarihi:22/01/2002, R.G. SayÔsÔ: 24648.

43

R.G. Tarihi:22/01/2002, R.G. SayÔsÔ: 24648.

Alt i÷verenlik uygulamasÔna özellikle KõT’lerde hizmet alÔmÔ adÔ altÔnda kadrolu i÷çi istihdam edilememesi ve maliyetleri azaltmak saikÔyla kamuda ba÷landÔôÔ
görülmektedir38. Kamu kurumlarÔnÔn yardÔmcÔ hizmetlerinden ba÷lamak üzere asli hizmetlere de sÔçrayan biçimde; merkezi yönetim, yerel yönetim ve KõT’lerde her
bir idari birimin niteliôine uygun olarak, farklÔ biçimde
uygulanabilmi÷tir39. Emekli olan ya da deôi÷ik nedenlerle
kamudan ayrÔlan i÷çilerin yerine kamu i÷çisi alÔnmayarak, ihtiyacÔn hizmet satÔn alma yoluyla alt i÷verenlere
bÔrakÔldÔôÔ görülmektedir40.
38 Murat Özveri, “Alt õ÷veren: õ÷ Hukukunun AltÔnÔn OyulmasÔ ve
YargÔ KararlarÔ”, TES-õö Dergisi, Aôustos 2010, s.119.
39 Onur Ender Aslan, Kamu Personel Rejimi: Statü Hukukundan Esnekliôe, TODAõE YayÔnÔ, 2005, Ankara, s.391.
40 AydÔn Ba÷buô, “õ÷ MevzuatÔmÔz Alt õ÷veren UygulamasÔnÔn Ortaya

ÇÔkardÔôÔ Sorunlara Çözüm Üretmekte Yetersizdir”, TES-åæ Dergisi,
Aôustos 2010, s.112.
41 Kamu õhale Kurumu 2010 YÔlÔ Kamu AlÔmlarÔ õstatistikleri’ne göre:
4734 sayÔlÔ Kanun kapsamÔnda yapÔlan ihaleler ile doôrudan temin ve
4734/3. madde kapsamÔndaki istisnalarÔn dâhil edildiôi toplam hizmet alÔmÔ tutarÔnÔn, % 40’Ô Belediyeler, %26’sÔ SaôlÔk BakanlÔôÔ, %16’sÔ
KõT’ler, % 5’i Yüksek Öôretim KurumlarÔ, %3’ü Özel Bütçeli Kurumlar, %3’ü Milli Eôitim BakanlÔôÔ, %3’ü DÔ÷i÷leri BakanlÔôÔ ve %4’ü diôer
kamu idarelerine aittir.

44 R.G. Tarihi: 13/7/2005, R.G. SayÔsÔ : 25874; 5393 sayÔlÔ Belediye
Kanunu’nun 67. maddesinde: “… Park, bahçe, sera, refüj, kaldÔrÔm ve
havuz bakÔmÔ ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik
ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakÔm ve onarÔm i÷leri; bilgisayar
sistem ve santralleri ile elektronik bilgi eri÷im hizmetleri; saôlÔkla ilgili
destek hizmetleri; fuar, panayÔr ve sergi hizmetleri; baraj, arÔtma ve katÔ
atÔk tesislerine ili÷kin hizmetler; kanal bakÔm ve temizleme, alt yapÔ ve
asfalt yapÔm ve onarÔmÔ, trafik sinyalizasyon ve aydÔnlatma bakÔmÔ, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma i÷leri ile ilgili hizmetler; toplu ula÷Ôm
ve ta÷Ôma hizmetleri; sosyal tesislerin i÷letilmesi ile ilgili i÷ler, süresi ilk
mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altÔncÔ ayÔn sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü ÷ahÔslara gördürülebilir.”hükmü yer
almaktadÔr.
45 5302 sayÔlÔ õl Özel õdaresi Kanunu’nda, “…park, bahçe ve havuz
bakÔmÔ; araç kiralama, kontrollük, temizlik ve yemek hizmetleri; araç,
bilgisayar, faks, fotokopi ve diôer teknolojik ürünlerin bakÔm ve onarÔm
i÷leri süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen üçüncü ayÔn
sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü ÷ahÔslara gördürülebilir.” hükmü bulunmaktadÔr. AyrÔca, 10/7/2003 tarih 4924 sayÔlÔ Eleman
Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözle÷meli SaôlÔk Personeli ÇalÔ÷tÔrÔlmasÔ õle BazÔ Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deôi÷iklik YapÔlmasÔ HakkÔnda Kanun’un 11. maddesi ile 657 sayÔlÔ yasada
yapÔlan deôi÷iklikle SaôlÔk ve YardÔmcÔ SaôlÔk Hizmetleri sÔnÔfÔna dâhil
olan, saôlÔk hizmetlerinde mesleki eôitim görerek yeti÷mi÷ olan saôlÔk
personeli ve benzeri saôlÔk personeli tarafÔndan yerine getirilmesi gereken tüm saôlÔk hizmetleri, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydÔyla, BakanlÔkça tespit edilecek esas ve usullere
göre hizmet satÔn alÔnmasÔ yoluyla gördürülebilmektedir.
46 Bu Kararname ile KõT’lerin yÔllÔk programlarÔ, bütçe transferleri
ve yatÔrÔmlarÔ ile istihdam (daimi personel ve geçici i÷çi alÔm izinleri),
fazla mesai, ihale yoluyla hizmet alÔmÔ, temettü ödemesi ve tasarruf
tedbirleri gibi faaliyetlerde uyulacak esaslar her yÔl belirlenmektedir.
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olu÷turmaktadÔr. 12/10/2010 Tarihli ve 2010/967 sayÔlÔ
Kararname Eki’nde 2011 yÔlÔ için istihdam ve ihale yoluyla hizmet alÔmÔna ili÷kin usul ve esaslar tespit edilmi÷tir47. Kararname’de KõT’lerin kadrolu personel alÔmÔ
sayÔsal olarak48; ihale yoluyla hizmet alÔmÔ tutar olarak
kÔsÔtlanÔrken49, KõT ile yüklenici firma ili÷kisinin muvazaalÔ sayÔlmasÔnÔ önlemeye yönelik hükümlere50 de yer
verilmi÷tir.
õ÷ YasasÔndaki sÔnÔrlamalar, özellikle asÔl i÷lerin i÷verence yapÔlmasÔnÔ gerektirmesi, bunlarÔn ancak i÷letmenin ve i÷in gereôi ile teknolojik uzmanlÔk gerektirmesi
halinde alt i÷verene verilebileceôi hükmü uygulamada
özellikle kamu i÷yerleri için sorunlara neden olmu÷tur51.
Nitekim YargÔtay kararlarÔnda bir üniversite hastanesi
için hastabakÔcÔlÔk ya da belediye için temizlik ve çöp
toplama i÷leri asÔl i÷ kapsamÔnda sayÔlarak alt i÷verenlik
ili÷kisinin geçersizliôine hükmedilmi÷tir52. Buna kar÷ÔlÔk,
47 Kamu õktisadi Te÷ebbüsleri ve BaôlÔ OrtaklÔklarÔnÔn 2011 YÔlÔna
Ait Genel YatÔrÔm ve Finansman ProgramÔnÔn Belirlenmesine Dair
12/10/2010 tarihli ve 2010/967 sayÔlÔ Bakanlar Kurulu KararÔ, http://
www.hazine.gov.tr/, (16.06.2011).
48 Buna göre: “2010 yÔlÔnda ayrÔlan eleman sayÔsÔnÔn en fazla yüzde
onu (%10) kadar personelin açÔktan ve/veya naklen atanmasÔ” mümkündür.
49 Buna göre: “Program hedefleri ve i÷letme bütçesi kÔsÔtlarÔ dahilinde, 2011 yÔlÔnda ihale yoluyla alÔnacak hizmetlerin toplam tutarÔ 2010
yÔlÔ için uygun görülen toplam tutarÔn 2011 yÔlÔ için hedeflenen yÔllÔk
ortalama Üretici FiyatlarÔ Endeksi (ÜFE) deôi÷im oranÔ ile artÔrÔlmasÔ
suretiyle bulunan tutarÔ a÷amayacaktÔr. 2010 yÔlÔnda ta÷eron yoluyla
saôlanan hizmetlerin 2011 yÔlÔnda asli personelle yapÔlmasÔ veya bu
hizmetlere ihtiyaç kalmamasÔ durumunda anÔlan hizmet alÔmlarÔ için
ayrÔlan hizmet alÔmÔ tutarÔ 2011 yÔlÔ tavanÔndan dü÷ürülecektir.”
50 Buna göre: “õhale yoluyla yapÔlacak hizmet alÔmlarÔnda; yüklenici
firmanÔn istihdam ettiôi i÷çinin muhatabÔ te÷ebbüs olmayacaktÔr. Mevcut sözle÷meler bu çerçevede yenilenecektir. Yüklenici firma tarafÔndan
istihdam edilen i÷çilerin te÷ebbüsle olan ili÷kilerinde, i÷ hukukuna göre
devamlÔlÔk arz edebilecek her türlü sözle÷me hükümleri bu yenilemeler kapsamÔnda iptal edilecektir. 2011 yÔlÔnda mevcut yüklenici firma
ile olan sözle÷me yenilenmediôi takdirde, yeni firmayla yapÔlacak sözle÷melerde yüklenici firmanÔn istihdam ettiôi i÷çilerin te÷ebbüsle olan
ili÷kilerinde i÷ hukukuna göre devamlÔlÔk arz eden hüküm ve uygulamalara yer verilmeyecektir.”
51 Canbolat, a.g. tebliô, s.8.
52 Bu yönde kararlar için bkz.: “õ÷letmenin gereôi ile teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren i÷ler dÔ÷Ônda asÔl i÷ bölünerek alt i÷verenlere verilemeyeceôinden temizlik i÷inin belediyelerin asli i÷i olduôundan i÷in ta÷eron ÷irkete devri geçerli kabul edilemez. õ÷in ta÷erona
devri nedeniyle yapÔlan fesih geçerli sayÔlamaz. DavacÔnÔn feshi takip
eden gün davalÔ belediyenin ta÷eron ile yaptÔôÔ sözle÷me uyarÔnca
olsa da ta÷eron nezdinde çalÔ÷maya ba÷latÔlmasÔ feshin geçersizliôinin
istenilmesinde hukuki yarar bulunmadÔôÔnÔ göstermez.” (Y.9.H.D.,
11/07/2005, E.:2005/18822, K.:2005/24469); “Temizlik ve çöp nakil i÷i
belediyelerin asÔl i÷lerindendir. Belediyelerin asli i÷lerinden olan temizlik hizmeti i÷ini 4857 sayÔlÔ i÷ kanununun 2/VI-VII maddesi uyarÔnca
ta÷eronlara devretmesi mümkün olmadÔôÔndan bu tür ta÷eronluk sözle÷meleri geçerli sayÔlamayacaôÔndan davalÔ belediyenin i÷e iade ve sonuçlarÔ yönünden sorumlu tutulmasÔ gerekir.” (Y.9.H.D., 30/05/2005,

5393 sayÔlÔ Belediye YasasÔnda (m.67), neredeyse tüm
belediye hizmetlerini sayarak, alt i÷verenlik sÔnÔrlarÔnÔ
zorlayan bir yasal deôi÷iklik gerçekle÷tirilmi÷tir. Öyle ki
bu deôi÷iklik, belediyeler açÔsÔndan alt i÷verenliôi i÷ ayrÔmÔ yapÔlmadan kullanÔlabilecek bir istihdam biçimine
dönü÷türmü÷tür. YargÔtay tarafÔndan verilen kararlarÔn
deôi÷imi de bu olguyu destekler görünmektedir53.
Daha köklü deôi÷iklik ise, 2006 yÔlÔnda 5538 sayÔlÔ
Yasa54 ile 4857 sayÔlÔ YasanÔn ikinci maddesine eklenen
iki fÔkra ile olmu÷tur. Bu deôi÷iklikle kamu kurum ve
kurulu÷larÔ ile bunlarÔn doôrudan veya dolaylÔ olarak
sermayesinin en az yüzde ellisine sahip olduklarÔ ortaklÔklara ayrÔcalÔk tanÔnmÔ÷tÔr55.
Öôretide özel sektör i÷verenlerine kar÷Ô korunan bir
kamu kesimi olu÷turulmasÔndan hareketle, Anayasa’nÔn
e÷itlik ilkesi ile baôda÷madÔôÔ nedeniyle ele÷tirilen uygulama, kullandÔôÔ “yüklenici” kavramÔ ile de sorunlu
bulunmu÷tur. 4734 sayÔlÔ Yasaya özgü olan “yüklenici”
kavramÔ, “üzerine ihale yapÔlan ve sözle÷me imzalanan
E.: 2005/14421, K.:2005/13804); “DavalÔ Üniversite TÔp Fakültesindeki yardÔmcÔ i÷ niteliôindeki genel temizlik i÷ini ihale yolu ile diôer
davalÔ ÷irkete vermi÷tir. …. HastabakÔcÔlÔk hizmeti ihale ile yüklenilen
genel temizlik i÷i dÔ÷ÔndadÔr ve Üniversiteye ait hastanenin asÔl i÷leri
arasÔndadÔr. Diôer taraftan, genel temizlik i÷ini ihale ile alan ÷irketin
hastabakÔcÔlarÔ i÷yerine getirdikten sonra Üniversite görevlilerine teslim ettiôi, bundan sonra karÔ÷madÔôÔ, çalÔ÷acaklarÔ bölümleri ve mesailerini Üniversite görevlilerinin belirlediôi saptanmÔ÷tÔr. DavalÔ ÷irketin
davacÔ i÷çi açÔsÔndan belirli bir organizasyona, uzmanlÔôa ve hukuksal
baôÔmsÔzlÔôa da sahip olmadÔôÔ da anla÷ÔlmaktadÔr. O halde davacÔ i÷çi
ba÷langÔçtan beri 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunumun 2/7 maddesi uyarÔnca davalÔ Üniversitenin i÷çisidir. KayÔt üzerinde gösterilen diôer davalÔ ÷irketin davacÔ i÷çi açÔsÔndan i÷verenlik sÔfatÔ bulunmaktadÔr. DavacÔnÔn
davalÔ üniversite yönünden kabulüne, davalÔ ÷irketin i÷verenlik sÔfatÔ
bulunmadÔôÔndan, davanÔn adÔ geçen ÷irket yönünden ise reddine karar
verilmesi gerekir.” (Y.9.H.D., 23/02/2009, E.2008/22857, K.:2009/3226
ve Y.9.H.D., 29/01/2007, E. 2007/309, K. 2007/1006).
53 Bu yönde karar için bkz.: “…belediyelerin asli i÷i olan temizlik, çöplerin toplanmasÔ ve nakline ili÷kin hizmetlerin 5393; sayÔlÔ
Kanun’un 67. maddesi uyarÔnca ba÷kasÔndan satÔn alÔnmasÔ mümkündür. Buna göre davalÔlar arasÔndaki ili÷kinin 4857 sayÔlÔ Kanun’un 2.
maddesine uygun olduôu kabul edilmelidir.” (Y.9. H.D., 01/03/2010,
E.:2009/48077, K.:2010/5206).
54 Bütçe KanunlarÔnda Yer Alan BazÔ Hükümlerin õlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve BazÔ Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Deôi÷iklik YapÔlmasÔna Dair Kanun, R.G.
Tarihi:12/07/2006, R. G. SayÔsÔ: 26226.
55 Buna göre, 4734 sayÔlÔ Kamu õhale Kanunu veya diôer kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet alÔmÔ amacÔyla yapÔlan sözle÷meler gereôince, yüklenici aracÔlÔôÔyla çalÔ÷tÔrÔlanlar-yükleniciler dÔ÷Ônda kalan
i÷verenler tarafÔndan çalÔ÷tÔrÔlanlar ile sözle÷me yaparak üstlendiôi ihale konusu i÷te doôrudan kendileri çalÔ÷anlar da-, bu ÷ekilde çalÔ÷mÔ÷
olmalarÔna dayanarak; çalÔ÷tÔrÔldÔklarÔ kamu i÷yerlerindeki kadro veya
pozisyonlara atanmaya ve bu i÷yerlerinin kadro veya pozisyonlarÔnda
çalÔ÷anlar için toplu i÷ sözle÷mesi, personel kanunlarÔ veya ilgili diôer
mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal
yardÔmlardan yararlanmaya hak kazanamayacaklardÔr.
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istekli” olarak tanÔmlanmaktadÔr. Yüklenici kavramÔnÔn
alt i÷veren kavramÔ yerine kullanÔlmasÔndaki sakÔncalarÔ, yüklenicinin aldÔôÔ i÷i bizzat kendisi yapabileceôi gibi
kendi idare ve kontrolü altÔnda ba÷kasÔna da yaptÔrabilmesi dahasÔ i÷in bir bölümünü ba÷kasÔna da devredebilmesi olarak belirtilmektedir56.
Bunun yanÔ sÔra hizmet alÔmÔna dayanak te÷kil edecek
sözle÷me ve ÷artnamelere; i÷e alÔnacak ki÷ilerin belirlenmesi ve i÷ten çÔkarma yetkisinin kamu kurum, kurulu÷larÔ ve ortaklÔklarÔna bÔrakÔlmasÔ ile hizmet alÔm sözle÷meleri çerçevesinde ya da geçici i÷çi olarak aynÔ i÷yerinde daha önce çalÔ÷mÔ÷ olanlarÔn çalÔ÷tÔrÔlmasÔna devam
olunmasÔ yönünde hükümler konulmasÔ da yasaklanmÔ÷tÔr. Bu düzenleme, YargÔtay’Ôn çoôu kararÔnda muvazaaya
hükmederken kullandÔôÔ “i÷çi üzerindeki yönetim hakkÔnÔn tamamen asÔl i÷verence kullanÔlmasÔ” gerekçesini
önlemeye yönelik olarak yapÔlmÔ÷tÔr.
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“5763 sayÔlÔ Yasa ve Alt õ÷verenlik Yönetmeliôi ile özel
sektörün esneklik talebine raômen olabilecek en katÔ yapÔ
getirilirmi÷ iken”57, 5538 sayÔlÔ Yasayla kamu kesimi için
getirilen ayrÔksÔ düzenlemeleri õ÷ YasasÔna dâhil etmenin
amacÔnÔn, kamu kesimini, yargÔya intikal etmesi muhtemel muvazaalÔ alt i÷verenlik uygulamalarÔndan kurtarÔlmaya çalÔ÷ÔlmÔ÷tÔr. Bu düzenlemeye raômen, YargÔtay
kararlarÔnda, kamu kurulu÷larÔ için yapÔlan ayrÔk düzenlemelerin muvazaanÔn ko÷ullarÔnÔ deôi÷tirmediôine, farklÔ
bir uygulamaya gidilmesinin de hukuken korunamayacaôÔna açÔkça yer vermektedir58. Buna kar÷ÔlÔk, alt i÷veren
i÷çileri çoôu kez alt i÷veren veya alt i÷veren vekilleriyle
56 Nüvit Gerek, “Kamu Kurulu÷larÔnda Hizmet AlÔmÔ õhaleleri KapsamÔnda ÇalÔ÷tÔrÔlan Alt õ÷veren õ÷çileri õle õlgili Sorunlar”, ÇalÔ÷ma ve
Toplum, 2007/4, s.83-84.
57 Alpagut, a.g.m., s.1352.
58 Bu yönde kararlar için bkz.: “5538 sayÔlÔ yasa ile 4857 sayÔlÔ õ÷
Kanununun 2. maddesine bazÔ fÔkralar eklenmi÷ ve kamÔ kurum ve kurulu÷larÔyla sermayesinin yarÔsÔndan fazlasÔnÔn kamuya ait olduôu ortaklÔklara dair ayrÔk durumlar tanÔnmÔ÷tÔr. Bununla birlikte maddenin
diôer hükümleri deôi÷ikliôe tabi tutulmadÔôÔndan, asÔl i÷veren alt i÷veren ili÷kisinin öôeleri ve muvazaa öôeleri deôi÷memi÷tir. Öyle ki, alt i÷veren verilmesi mümkün olmayan bir i÷in bÔrakÔlmasÔ ya da muvazaalÔ
bir ili÷ki içine girilmesi halinde i÷çilerin ba÷tan itibaren asÔl i÷verenin
i÷çileri olarak i÷lem görecekleri 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanununun 2. maddesinin 6. fÔkrasÔnda açÔk biçimde öngörülmü÷tür. Kamu i÷verenleri bakÔmÔndan farklÔ bir uygulamaya gidilmesi hukuken korunmaz. Gerçekten
muvazaalÔ ili÷kide i÷çi, gerçek i÷verenin i÷çisi ise, kÔdem ve unvanÔnÔn
dÔ÷Ônda bir kadro kar÷ÔlÔôÔ çalÔ÷masÔ ve diôer i÷çilerle aynÔ ücreti talep
edememesi, 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanununun 5. maddesinde öngörülen e÷itlik
ilkesine aykÔrÔlÔk olu÷turur. Yine ko÷ullarÔn olu÷masÔna raômen i÷çinin
toplu i÷ sözle÷mesinden yararlanamamasÔ, anayasal temeli olan sendikal haklan engelleyen bir durumdur. Dairemizin 2008 yÔlÔnda vermi÷
olduôu içtihatlar bu doôrultudadÔr (YargÔtay 9.H.D. 24/10/2008 gün
2008/33977 E, 2008/ 28424 K.).” (Y.9.H.D., 19/02/2009, E.:2007/33290
K:2009/2942 ; Y.9.H.D., 01/03/2010, E.2009/48077 K.2010/5206).

deôil asÔl i÷veren vekilleriyle muhatap olmakta; i÷in görülmesi ile ilgili talimatlarÔ onlardan almakta, yine onlar
tarafÔndan denetlenmekte ve izin için onlara ba÷vurmakta
olduklarÔ belirtilmektedir59. Ancak, YargÔtay bazÔ kararlarÔnda, asÔl i÷verenin müteselsil sorumluluôu nedeniyle
bu tür uygulamalarÔ “olaôan” bulunmu÷, hatta alt i÷verenlerin deôi÷mesine raômen i÷çinin ara vermeden yine
alt i÷verene baôlÔ olarak çalÔ÷mÔ÷ olmasÔnÔ da alt i÷verenlik
uygulamasÔnÔn muvazaalÔ olduôunu kabule yeterli görmü÷tür60. Benzer uyu÷mazlÔklara ili÷kin bazÔ kararlarÔnda
ise, muvazaanÔn tespit edilmesine baôlÔ olarak, alt i÷veren i÷çilerinin ba÷langÔçtan itibaren kamu i÷çisi olduôuna
hükmetmi÷tir61. Sonuç olarak, bu i÷çiler kamu kurum ve
59 Gerek, a.g.m., s.87.
60 Bu yönde karar için bkz.: “Hizmet alÔm sözle÷mesinde, idari ve
teknik ÷artnamelerde yüklenicinin eleman seçiminde ve deôi÷ikliôinde
idarenin uygun görü÷ünü alacaôÔ, görev yerlerinin yüklenicinin bilgisi
olmadan deôi÷tirilmemesi, yÔllÔk izin kullanma sürelerinin belirlenmesi
konusunda idarenin bilgisi ve isteôi doôrultusunda hareket edilmesi
gibi düzenlemeler yer almakta ise de asÔl i÷verenin denetim yetkisi, i÷yeri güvenliôi, ve i÷çilik alacaklarÔna kar÷Ô müteselsil sorumluluôu nedeniyle bu tür düzenlemelere yer verilmesi olaôan kar÷ÔlanmalÔdÔr. Bu
nedenle sözü edilen hükümler alt i÷verenlik sözle÷mesinin, muvazaaya
dayandÔôÔnÔ göstermez. Keza, alt i÷verenlerin deôi÷mesine raômen i÷çinin ara vermeden yine alt i÷verene baôlÔ olarak çalÔ÷mÔ÷ olmasÔ da alt
i÷verenlik uygulamasÔnÔn muvazaalÔ olduôunu kabule yeterli deôildir.”
(Y.9.H.D., 01/03/2010, E.:2009/48077, K.:2010/5206).
61 Bu yönde kararlar için bkz.: “Somut uyu÷mazlÔkta, alt i÷veren i÷çilerinin devam cetveli ve devamsÔzlÔklarÔnÔn davalÔ belediye ba÷kanlÔôÔ
tarafÔndan tutulduôu, asÔl i÷verenin talimatÔ ile i÷çilerin i÷ sözle÷melerinin feshedildiôi, alt i÷veren i÷çilerinin kullandÔôÔ araçlarÔn belediye ba÷kanlÔôÔ tarafÔndan temin edildiôi anla÷ÔlmaktadÔr. Bu maddi ve hukuki
olgulara göre, davacÔ ba÷langÔçtan itibaren belediye ba÷kanlÔôÔ i÷çisidir.
Muvazaa olgusunun bu gerekçe ile kabul edilmesi gerekirken aksi yönde karar verilmesi yasal deôildir.” (Y.9.H.D, 12/2/2007, E.: 2007/2254
K.: 2007/2962); “DavalÔ SaôlÔk BakanlÔôÔ’nÔn hastane i÷yerinde ihale
ile verdiôi temizlik hizmet i÷i, 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu’nun 2/6 maddesi
anlamÔnda yardÔmcÔ i÷ olup, alt i÷verene verilebilecek i÷lerdendir. AsÔl
i÷veren-alt i÷veren ili÷kisinde, alt i÷veren üstlendiôi i÷i, sözle÷me ko÷ullarÔ doôrultusunda, ama kendi adÔna ve baôÔmsÔz bir biçimde yürütür.
Bir ba÷ka anlatÔmla, yönetim hakkÔ tamamen kendi yetkisindedir. AsÔl
i÷verenin sadece denetim yetkisi vardÔr. Alt i÷veren çalÔ÷tÔracaôÔ i÷çileri
kendisi i÷e alÔr, kendi adÔna i÷ sözle÷mesi yapar; gerekli talimatlarÔ verir; i÷çilere ücretlerini kendisi öder; ücret bordrolarÔnÔ düzenler; SSK
primlerini yatÔrÔr ve i÷ten çÔkarmada da yetkili kendisidir. Oysa davalÔ
SaôlÔk BakanlÔôÔ’na baôlÔ hastane yönetimi ile temizlik hizmetini alan
ta÷eron ÷irketler arasÔndaki ihale sözle÷meleri, teknik ÷artnameler incelendiôinde, i÷çilerin i÷e alÔnmalarÔnda ve i÷lerine son verilmesinde tek
yetkilinin hastane idaresi olduôu, hastane idaresi tarafÔndan kurulacak
komisyonun bu görevi yapacaôÔ, firmalarÔn i÷çi alÔm ve çÔkarÔlmasÔnda
kesinlikle tasarruf sahibi olmayacaôÔ anla÷ÔlmaktadÔr. Keza çalÔ÷acaklarÔn çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn da Hastane yönetimince belirleneceôi açÔkça
düzenlenmi÷tir. Görüldüôü gibi, alt i÷verenlerin çalÔ÷tÔrdÔklarÔ i÷çilerin
üzerindeki yönetim hakkÔ tamamen asÔl i÷veren tarafÔndan kullanÔlmaktadÔr. Burada gerçek anlamda bir alt i÷veren-asÔl i÷veren ili÷kinden
söz edilemez. Sözle÷meye göre, i÷çiler hastanenin yönetimi altÔnda
çalÔ÷Ôrken, fesih kararÔnÔ yine hastane vermektedir. Alt i÷veren kendi
i÷çileri üzerinde yönetim hakkÔ kullanmamaktadÔr. DavacÔ i÷çi ba÷langÔçtan itibaren davalÔ SaôlÔk BakanlÔôÔ i÷çisidir. Temizlik i÷i verilen firmalarÔn i÷verenlik sÔfatÔ bulunmamaktadÔr.” (Y.9.H.D., 29/01/2007; E.:
2007/309, K.:2007/1006).
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kurulu÷larÔnda, i÷e girme ko÷ulu ya da i÷çi kadrosu olmamasÔ nedeniyle istihdam edilememekte ve bu nedenle yasal haklarÔ ödenerek i÷ten çÔkarÔlmaktadÔrlar. Bu durum
e÷itlik ve adalet duygusunu zedelerken, kamu kurum ve
kurulu÷larÔna büyük bir mali yükümlülük getirmektedir.
SONUÇ
Ekonomik ve teknolojik geli÷melerin etkisiyle tüm
dünyada hemen her alanda hÔzlÔ bir deôi÷im ya÷anmaktadÔr. Bu deôi÷imin çalÔ÷ma ili÷kilerine ve biçimlerine ve
dolayÔsÔyla hukuk düzenine yansÔmamasÔ dü÷ünülemez.
Ülkemizde de alt i÷verenlik ile ilgili olarak, özellikle
1980 sonrasÔ dönemde olumsuz uygulamalarÔn ya÷andÔôÔ
görülmü÷tür. Nitekim 2003 tarihli õ÷ YasasÔnda asÔl i÷veren-alt i÷veren ili÷kisi uygulamada kar÷Ôla÷Ôlan sorunlar
ve YargÔtay’Ôn kararlarÔ doôrultusunda yeniden düzenlenmi÷tir. Buna raômen sorunlar çözülememi÷, yapÔlan
her düzenleme sorunu daha da derinle÷tirip karma÷Ôk
hale getirmi÷tir. Halen öôretide bu hükümlerin olabildiôince dar ya da geni÷ yorumlanmasÔ ile Alt õ÷veren
Yönetmeliôi’nin bu ili÷kiyi görece katÔ hükümlerle sÔnÔrlandÔrmasÔnÔn gerekliliôine/ele÷tirisine odaklanÔldÔôÔ görülmektedir. Ancak, alt i÷verenlik uygulamasÔ nasÔl i÷veren kesiminin deôi÷en ekonomik ve teknolojik alt yapÔya
baôlÔ bir ihtiyacÔndan doôduysa, alt i÷verenliôi sÔnÔrlayan
düzenlemelerin de i÷çi kesiminin ya÷adÔôÔ sorunlardan
kaynaklandÔôÔ a÷ikârdÔr.
Alt i÷verenlik ili÷kisinin katÔ bir mevzuatÔn hâkimiyetine girdiôi ve i÷letmelere esneklik saôlamasÔ umulan bu
uygulamalarÔnÔn i÷levsiz hale getirildiôi dikkate deôer bir
ele÷tiridir. Fakat alt i÷verenin üstlendiôi i÷i bölerek bir
ba÷kasÔna verme yasaôÔ, daha önce o i÷yerinde çalÔ÷tÔrÔlan kimse ile alt i÷veren ili÷kisi kurulamamasÔ ve benzeri
sÔnÔrlar çizen düzenlemelerin; aslÔnda bu ili÷kinin görece
zayÔf konumda olan nesnesini korumaya yönelik bir sosyal devlet refleksinin bir gereôidir. Ancak, alt i÷verenlik
ili÷kisinde a÷ÔrÔ kuralsÔzlÔôÔn da çalÔ÷anlar üzerinde sömürüye yol açma riskini her sosyoekonomik düzende
ta÷ÔdÔôÔ gözden uzak tutulmamalÔdÔr.
Bundan dolayÔ ülkemiz açÔsÔndan asÔl mesele, çalÔ÷anlarÔ koruma saikÔyla asÔl i÷veren-alt i÷veren ili÷kisinin
kurulmasÔnÔ güçle÷tirici katÔ kurallar koyarak i÷verenleri
sonsuz esnek (!) olan kayÔt dÔ÷ÔlÔôa itmemektir. Hem i÷veren, hem de düzenleyici olan kamu otoritesinin bu konudaki ilk önceliôi, alt i÷verenliôi olabildiôince sÔnÔrlamalardan uzak, fakat çalÔ÷anlarÔn bu süreçte kötü niyetli
uygulamalardan etkilenmeyecekleri ÷ekilde haklarÔnÔn
güvence altÔna alÔndÔôÔ bir modele dönü÷türmek olmalÔdÔr. Bu nedenle, 4857 sayÔlÔ Yasadaki mevcut düzenle-

meye daha katÔ bir anlam yüklemek yerine, çalÔ÷anlarÔn
haklarÔnÔ güvence altÔna alan bir sistem geli÷tirmek daha
i÷levsel olacaktÔr. Alt i÷verenlik ili÷kisinin tamamen kötü
niyetli uygulamalarÔ içermediôi ve bir ihtiyaçtan doôduôu da göz ardÔ edilmemelidir. AynÔ zamanda, i÷sizliôin
halen önemli bir sorun olarak görüldüôü ülkemizde, alt
i÷verenlik uygulamasÔnÔ, i÷letmelerin esneklik ihtiyacÔna
cevap veremeyecek derecede kÔsÔtlayarak, uygulanamaz
hale getirmenin rasyonel olmadÔôÔ da açÔktÔr.
Sonuç olarak, uygulamada pek çok soruna yol açan,
asÔl i÷-yardÔmcÔ i÷ ayrÔmÔ ile i÷in gereôi ile teknolojik
nedenlerle uzmanlÔk gerektiren i÷ler gibi kavramlar yeniden tartÔ÷ÔlmalÔdÔr. Bununla birlikte, kamu kesimince
yapÔlan hizmet alÔmÔ ihalelerinin yakla÷Ôk maliyetlerinin
hesaplanmasÔna fesih sÔrasÔnda alt i÷verence ödenecek
olan kÔdeme baôlÔ yasal haklar (kÔdem tazminatÔ, yÔllÔk
izin ücreti) dâhil edilmeli, kamu kurulu÷larÔna imtiyaz
tanÔmak için getirilen ve yargÔ kararlarÔyla uygulama imkânÔ kalmayan hükümler õ÷ YasasÔndan çÔkartÔlmalÔdÔr.
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970’lerde ba÷layan bir dizi teknolojik, demografik,
kültürel ve politik deôi÷iklik ülkelerin ekonomik
yapÔlarÔnÔ ve özellikle de çalÔ÷ma hayatÔnÔ önemli
ölçüde etkilemi÷tir. Çoôu kez, esnek üretim kavramÔyla tanÔmlanan yeni üretim biçimi, istihdam düzeyinde
önemli dü÷ü÷lere, ta÷eronla÷maya (alt i÷verenlik), yarÔ
zamanlÔ ve düzensiz i÷lerin önem kazanmasÔna ve kayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn artÔ÷Ôna yol açmÔ÷tÔr. Küreselle÷me de
uluslararasÔ rekabet kanalÔyla üretim ve istihdamÔ önemli ölçüde etkilemi÷tir.

32

Seksenli yÔllarÔn sonlarÔnda alt i÷verenlik ve diôer atipik istihdam uygulamalarÔnÔn arkasÔnda yatan gerekçeler olarak, artan rekabet, i÷letme gerekleri ve uzmanla÷ma ihtiyacÔnÔn kar÷ÔlanmasÔ gösterilmektedir. Yeniden
yapÔlanma, kuralsÔzla÷tÔrma, esneklik ve benzeri adlarla
yürütülen seksen sonrasÔ tüm politikalarla hedeflenen,
i÷letmelerin vergi ve sosyal yükümlüklerden kaçÔnarak
maliyetlerini dü÷ürmesidir. (Trimikliniotis, 2009: 181).
Üretim süreçlerinde ya÷anan dönü÷üm ile alt i÷verenlik
sistemleri de maliyetleri dü÷ürmede etkin bir yöntem
olarak kullanÔlmaya ba÷lanmÔ÷, firmalar bu yolla, sendikasÔz ve ucuz i÷gücü kullanarak maliyetlerini dü÷ürebilme fÔrsatÔ elde etmi÷lerdir. Diôer taraftan kamu özelle÷tirmeye ön hazÔrlÔk ya da özelle÷tirme yöntemi olarak
ta÷eronla÷maya önemli ölçüde ba÷vurmu÷tur.
Alt i÷verenlik uygulamalarÔ ba÷langÔçta i÷letmenin
faaliyet alanÔnÔn tamamen dÔ÷Ônda, özel uzmanlÔk gerektiren i÷lerin alt i÷verenlere verilmesi biçiminde iken,
süreç içerisinde uygulama, asÔl üretim alanlarÔna da
geni÷leyerek yaygÔnlÔk kazanmÔ÷tÔr (The Building and
Wood Workers’ International, 2011: 5). Üretim sürecini
bir i÷verene baôÔmlÔ birden fazla i÷yerine payla÷tÔran alt
i÷veren uygulamalarÔ, eve i÷ verme, evde çalÔ÷ma, üstlenici, yüklenici, aracÔ, komisyoncu, yan sanayi, sunucu,
tedarikçi, fason üretim gibi çe÷itli adlar altÔnda kar÷ÔmÔza çÔkmaktadÔr (Özveri, 2008: 111). Ta÷eronluk süreç
içerisinde “sadece emek” talep eden çok katmanlÔ bir
sisteme dönü÷mü÷tür. Çok katmanlÔ ta÷eronluk, i÷gücü
piyasalarÔnÔn parçalÔ yapÔsÔnÔ daha da derinle÷tirmekte;
özellikle geçici çalÔ÷ma bürolarÔ kanalÔyla istihdamÔn yasadÔ÷ÔlÔôÔ ta÷eron kullanÔmÔna olan talebi artÔrmaktadÔr.
õ÷letmeler, alt sözle÷me ve i÷letmelerindeki üretim ve hizmetlerinin bir bölümünü dÔ÷ kaynak kullanÔmÔ yoluyla

gerçekle÷tirme yöntemleriyle ba÷ka i÷letmelerin çalÔ÷anlarÔnÔ istihdam etmekte; böylece idari ve i÷ten çÔkarma
maliyetlerini dÔ÷salla÷tÔrarak ihtiyaç duyduklarÔ esnek
i÷gücü istihdamÔnÔ kar÷Ôlayabilmektedir. õngiltere’de
hizmet ve kamu sektörünün yüzde 80’i, Fransa’da in÷aat
ve imalat sanayinin dörtte üçü geçici çalÔ÷ma bürolarÔ
üzerinden istihdamlarÔnÔ gerçekle÷tirmektedir (The Building and Wood Workers’ International, 2011: 5).
Türkiye’de alt i÷verenliôin yaygÔnla÷ma nedenleri
dünyadaki yaygÔnla÷ma nedenleri ile paralellik göstermektedir. õ÷ Kanunu’ndaki kÔsÔtlamalara raômen i÷letmeler ta÷eron kullanÔmÔnÔ kayÔtlÔ istihdam korumasÔndan kaçmak için kullanmaktadÔrlar. Alt i÷verenlik
Türkiye’de öncelikle kamuda ba÷lamÔ÷, KõT’lerde hizmet
alÔmÔ adÔ altÔnda uygulanmÔ÷, 1990’larda kamu ve özel
sektörde yaygÔn olarak ba÷vurulan bir yönteme dönü÷mü÷tür.
Taçeronluk Sistemi: K×s×r Döngü, ådeal Denge ve
Olumsuz D×çsall×klar
Alt i÷verenlik uygulamalarÔnÔn çok katmanlÔ bir hal
almasÔ ve yaygÔnla÷masÔ sosyal güvenlik sistemleri, kamu
maliyesi, rekabet ve çalÔ÷ma ili÷kileri üzerinde olumsuzluklara neden olmakta, önemli yasal sorunlarÔ gündeme
getirmektedir. õ÷verenler ve i÷çiler için ta÷eronluk, i÷çi
haklarÔ üzerindeki etkisi, sosyal damping ve mali ve sosyal güvenlik sorumluluklarÔndan potansiyel kaçÔnma ile
sonuçlanmaktadÔr. KayÔt dÔ÷Ô istihdam, sosyal koruma
ve kamu hizmetlerinin finansmanÔ ve daôÔtÔmÔnÔ baltalamakta; sosyal koruma sistemlerinin, kamu maliyesi ve
sosyal dayanÔ÷manÔn sürdürülebilirliôini tehdit etmektedir.
Alt i÷veren uygulamasÔ kayÔt dÔ÷Ô üretim ili÷kilerini
beslemekte, kayÔtlÔlÔk ve kayÔt dÔ÷ÔlÔk iç içe geçi÷ yapmakta, katma deôer zinciri içinde birçok i÷letme farklÔ derecelerde kayÔt dÔ÷ÔlÔôa dahil olmaktadÔr. Pek çok
alan çalÔ÷masÔnÔn bulgusu, i÷letme sahiplerinin, rakip ve
özellikle de büyük i÷letmelerin birçok sektörde yaygÔn
olan kayÔt dÔ÷Ô ekonominin bir parçasÔ olduôu kanaatine
sahip olduklarÔnÔ göstermektedir (Öz÷uca vd, 2010; WB,
2010). Büyük i÷letmeler, ta÷eron firmalar eliyle kayÔt
dÔ÷Ô istihdam ve kayÔt dÔ÷ÔlÔôÔn diôer unsurlarÔnÔn geli÷-
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mesinde rol üstlenmekte; kayÔt dÔ÷Ô amaçlÔ alt i÷verenliôi
yaygÔnla÷tÔrmaktadÔrlar.
Türkiye’de i÷letmelerin kayÔt dÔ÷Ô faaliyetlere yönelmeleri, kayÔt dÔ÷Ôna dÔ÷lanma sonucu kayÔt dÔ÷Ô olmaktan
ziyade, azami kar amacÔyla kayÔt dÔ÷Ô faaliyetlere bilinçli
bir biçimde yönelme niteliôindedir. Bu yönelimi destekleyen unsurlar, giri÷imcilerin ba÷ka i÷letmelerin vergi
kaçÔrdÔôÔ; çalÔ÷anlarÔnÔ ve ücretlerini eksik beyan ettiôi;
ödenen vergilerin getirilerinin ve kamu hizmetlerinin
kalitesinin dü÷ük olduôu ve yolsuzluôun var olduôuna
ili÷kin algÔlarÔdÔr (Öz÷uca vd, 2010; WB, 2010). Bu algÔlarÔn yaygÔnlÔôÔ i÷letmelerin ve çalÔ÷anlarÔn kayÔt dÔ÷Ô
olma tercihlerini kolayca gerekçelendirmelerine neden
olmaktadÔr. õ÷letme ve çalÔ÷anlar açÔsÔndan kayÔtiçilik ve
kayÔtdÔ÷ÔlÔk sadece bir seviye meselesi olup, i÷letmeler ve
çalÔ÷anlarÔ farklÔ düzey ve biçimlerde kayÔt dÔ÷ÔlÔôÔ deneyimlemektedir. (WB, 2010).
KÔsa vadede i÷gücü maliyetlerini dü÷ürerek firmalarÔn rekabet edebilirliklerine katkÔ saôlayan ta÷eronla÷ma
stratejileri kayÔt dÔ÷ÔnÔ büyütmekte, çalÔ÷an, i÷letme ve
devlet açÔsÔndan önemli olumsuzluklara neden olmaktadÔr. Neredeyse tüm analistler bu sürecin bir kÔsÔr döngüye yol açtÔôÔnÔ, kayÔt dÔ÷ÔlÔôÔn daha yüksek düzeyde kayÔt
dÔ÷ÔlÔôa geçi÷i te÷vik ettiôini vurgulamaktadÔr. Yüksek
vergi, sosyal güvenlik primleri ve diôer düzenlemelerin
yüklerinin kÔsÔr döngüsü, ekonominin idealin altÔnda bir
dengede kalmasÔna ve gölge ekonominin büyümesine
neden olmaktadÔr (Enste, 2003; Marc ve Kudatgobilik,
2003; Johnson vd, 1998) Vergi ve sosyal güvenlik prim
tabanÔnÔ baltalayan kara etkinliklerin olduôu bir ekonomide, diôer ko÷ullar sabitken, deôi÷meyen bir kamu
harcama düzeyinin yüksek vergi gerektirmesi halinde,
herkesin hile yaptÔôÔ algÔsÔna sahip insanlarÔn vergi ödemeyi sürdürmeleri, ‘sokaktaki son aptal’ olmak (Pedersen, 1999) anlamÔna gelmektedir ki, beklenen davranÔ÷,
insanlarÔn son aptal olmak istemeyeceôidir. Yüksek vergi/sosyal güvenlik primi ve düzenleme yüklerinin kÔsÔr
döngüsü ve büyüyen kayÔt dÔ÷Ô ekonominin kamu maliyesi üzerinde yaratacaôÔ ek bir baskÔ, daha yüksek vergi/prim oranlarÔ, yüksek vergi/prim oranlarÔndan daha
fazla kaçÔnmayÔ te÷vik ve daha fazla kayÔt dÔ÷Ô ile sonuçlanmaktadÔr. Büyüyen kayÔt dÔ÷Ô ekonomi, bireylerin
kurumlara olan güvenini sarsma, hukukun üstünlüôü
ilkesini zayÔflatma ve yolsuzluk davranÔ÷ÔnÔ besleme potansiyeli ta÷ÔmaktadÔr. Kurumsal zayÔflÔklar, etkin olmayan bürokrasi ve yolsuzluk kontrolünün olmayÔ÷Ô kayÔt
dÔ÷Ô uygulamalarÔ daha da ilerletmektedir.
Geli÷mekte olan ülkelerde devletin ekonomideki
aôÔrlÔôÔ göreceli olarak daha büyüktür. Devletin vergilen-

dirme ve te÷vik politikalarÔ ile yön vermeye çalÔ÷tÔôÔ bu
ekonomilerde; ekonomi politikalarÔnÔn belirlenmesi ve
politika sonuçlarÔnÔn izlenmesinde istatistikler kritik bir
öneme sahiptir. KayÔt dÔ÷ÔlÔôÔn bir diôer olumsuz etkisi
de resmi istatistikleri tahrip ederek devlet müdahalelerini etkisizle÷tirmesidir. KayÔt dÔ÷Ô sektörün büyüklüôü,
sektörün ülke içinde bölgeler ve gelir gruplarÔ arasÔndaki daôÔlÔmÔ ve büyüme oranlarÔndaki deôi÷imi; i÷sizlik
oranÔ, bölgeler arasÔnda gelir farklÔlÔôÔ, ki÷i ba÷Ôna dü÷en
gelir ve enflasyon olmak üzere bütün sosyoekonomik
göstergeleri etkileyecektir Bu istatistiklerden hareketle
politika belirlenmesi ve uygulanmasÔ durumunda amaçlananÔn dÔ÷Ônda sonuçlarla kar÷Ôla÷Ôlabilecektir. Ekonomik büyüme ve ekonomik istikrarÔ saôlamak için devletin uyguladÔôÔ makroekonomik ve genelde telafi edici
politikalarÔn etkinliôi kayÔt dÔ÷Ô ekonomi nedeniyle zayÔflayacaktÔr (Sava÷an, 2011)
KayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn yüksek bir insidansÔnÔn olmasÔ
-çoôu kez sosyal koruma sistemlerinden yararlanacaklar
ile kayÔt dÔ÷Ô istihdamda yer alanlar ki÷iler ya da toplumsal gruplarÔn aynÔ olmasÔ nedeniyle- muhtaçlÔôÔ hedefleyen sosyal koruma sistemlerinin görev etkinliôini zayÔflatmaktadÔr (Belev, 2003).
Ta÷eronluk zincirleri “gerçek” sözle÷me ili÷kilerinin
kamuflajÔ olup, daha dü÷ük ücret ve sosyal standart giri÷imleri ile baôlantÔlÔdÔr. õ÷çilerin i÷ güvencesini azaltmakta, i÷lerini kaybetme korkusu yasal haklarÔ aramamaya yöneltmekte, sosyal düzenlemeler i÷lemez hale
gelmektedir. Ta÷eron i÷çileri yoksulluk ve i÷sizlik baskÔsÔyla çoôu kez sigortasÔz çalÔ÷maya yönelmektedir. SendikasÔz, sosyal güvencesiz, çalÔ÷ma standartlarÔ dü÷ük
çalÔ÷anlar için kÔsÔr döngü dü÷ük verimlilik dü÷ük ücret
tuzaôÔdÔr. Bu süreç alt gelir grubunda yer alan vasÔfsÔz
çalÔ÷anlar yönünden kayÔt dÔ÷Ô istihdam ili÷kilerindeki
kalÔcÔlÔklarÔ peki÷tirmektedir. SigortasÔz çalÔ÷ma kalÔcÔ
bir e÷itsizliôe yol açmakta, gelir e÷itsizliklerini daha da
artÔrmaktadÔr.
Sosyal güvenlik primleri ve gelir vergisinden kaçÔnmak için alt i÷veren i÷çilerini devreye sokan i÷letmelerin
güvenceli çalÔ÷anlarÔ da kontrol altÔnda tutulabilmekte,
i÷letmeler bunlardan gelecek talepleri de sÔnÔrlama yetisi
kazanmaktadÔr. Alt i÷veren i÷çilerinin bir bölümü için
çoôu kez sosyal güvencesiz çalÔ÷mak adeta normal bir
çalÔ÷ma türü olarak kabul edilirken, ana firmanÔn i÷çileri
içinde en sÔk rastlanan ve kanÔksanmÔ÷ uygulama, asgari
ücret üzerinden prim yatÔrÔlmasÔ, ba÷ka bir ifadeyle çift
bordro uygulamasÔnÔn normal kabul edilmesidir (Öz÷uca vd, 2010).
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Büyük i÷letmelerin geri baôlantÔlar aracÔlÔôÔyla maliyetlerini dÔ÷salla÷tÔrmalarÔna imkan veren uygulama,
kurallara uyan firmalar açÔsÔndan haksÔz rekabet olu÷turduôu gibi, alt i÷verenler arasÔnda i÷ alabilmek için ya÷anan rekabet de üretken yapÔyÔ daha sorunlu bir hale
getirmektedir. Meksika’da 500 ÷irket arasÔnda yer alan
üretici ve perakendecilerin yüzde 30 ila yüzde 40’ÔnÔn
piyasadan kÔsmen veya tamamen kayÔt dÔ÷Ô i÷letmeler
nedeniyle silinmi÷ olmasÔ da kayÔt içi firmalarÔn ne kadar büyük bir tehdit altÔnda olduôuna i÷aret etmektedir
(Winkler, 1997)

Kaynakça

Türkiye ekonomisinde küçük ve orta boy i÷letmelerin aôÔrlÔôÔnÔn yüksek olmasÔ yapÔsal bir sorundur. Alt
i÷veren uygulamasÔ mikro, küçük ve orta ölçekli i÷letmelerin çoôalmasÔna yol açarak i÷letmelerin kurumsalla÷malarÔ önünde önemli bir engel olu÷turmakta, ekonominin yapÔsal sorunlarÔnÔ derinle÷tirmektedir.

Building and Wood Workers’ International (2011), Fight Precarious
Jobs in the Construction and Wood Industries in Europe Geneva,
March (www.bwint.org)

KayÔt dÔ÷Ô ekonomi çalÔ÷anlar, giri÷imciler ve hükümet için kaynaklarÔn etkin kullanÔlamamasÔna neden olmakta, çe÷itli yollarla verimliliôi zedelemektedir
(Avignon Academy, 2002). õ÷ dünyasÔnÔn ihtiyaç duyduôu mülkiyet haklarÔ ve sözle÷melerin uygulanmasÔna
ili÷kin çerçeve kayÔt dÔ÷Ô ekonomide mevcut deôildir.
KayÔt dÔ÷ÔlÔôÔn maliyeti, i÷letmeyi küçük kalmak zorunda bÔrakmasÔ, KOBõ destek programlarÔ ve resmi kredi
kanallarÔndan yararlanamama, güvenlik aôlarÔna dahil
olamama, mahkemelere ba÷vuramamama, rü÷vet-hediye
benzeri ödemelerle kar÷Ô kar÷Ôya kalmak biçiminde özetlenebilir (Belev, 2003).
Ta÷eron zincirleri çalÔ÷anlar arasÔndaki sosyal dayanÔ÷mayÔ zayÔflatmaktadÔr. FirmalarÔn ücret baskÔlarÔndan kurtulmak amacÔyla dü÷ük ücretli bölge ve firmalara alt i÷veren olarak i÷ vermeleri, i÷gücünün mekansal
ve kurumsal bölünmü÷lüôüne yol açmaktadÔr. õ÷çilerin
örgütlenme, ücretlerini koruma ve artÔrma çabalarÔ etkisizle÷tirilmekte; i÷gücü piyasasÔnÔn hiyerar÷ik bir nitelik
kazanmasÔ ayrÔ÷ma ve farklÔla÷mayÔ beslemekte, ili÷kileri daha rekabetçi kÔlmaktadÔr.
Sonuç
Türkiye’de kayÔt dÔ÷Ô ekonominin kayÔtlÔ ekonomiye oranÔ yakla÷Ôk üçte bir düzeyinde tahmin edilmektedir. KayÔt dÔ÷Ô ekonominin yüksek olmasÔnÔn yarattÔôÔ
ekonomik, mali ve sosyal olumsuzluklar, kayÔt dÔ÷Ô ile
mücadeleyi gerekli kÔlmaktadÔr. Ancak, sigortasÔz çalÔ÷manÔn kalÔcÔ bir e÷itsizliôe yol açmasÔ, kayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn azaltÔlmasÔnÔ diôer kayÔt dÔ÷ÔlÔk alanlarÔndan daha
öncelikli bir alan haline getirmektedir.
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Genel Olarak
Türkiye’de alt i÷verenlik uygulamalarÔ, dünyadaki
benzerlerinin yaygÔnla÷masÔyla hemen hemen e÷zamanlÔ
ba÷lamÔ÷tÔr. 1980lerin ilk yÔllarÔnda sanayile÷mi÷ BatÔlÔ
ülkelerde i÷bölümü ve uzmanla÷manÔn teknik ve ekonomik yararlarÔnÔ ön planda tutan, kamu kesimini (özellikle kamu kesimi istihdamÔnÔ) daraltmayÔ amaçlayan alt
i÷verenlik (günlük dildeki daha yaygÔn adlandÔrmayla,
“ta÷eronluk”)uygulamalarÔ, özelle÷tirme politikalarÔnÔn
da bir tamamlayÔcÔsÔ niteliôi ta÷Ôyordu. Türkiye’de iktisat
politikalarÔnÔn henüz deôi÷mediôi dönemde i÷ mevzuatÔmÔzda (1475 sayÔlÔ õ÷ K. m.1) yer verilen alt i÷verenlik
kurumu, bu ülkelerin tecrübelerinden istifade edilerek
düzenlenmi÷ti. Ekonomik liberalizasyon ve dÔ÷a açÔlma
politikasÔ alt i÷verenliôin ekonomik ve mali boyutunun
önem kazanmasÔnda etkili olmu÷, özel sektörle kamu
kesimin ekonomideki payÔnÔn yeniden dizayn edilmesi
arayÔ÷larÔ içinde alt i÷verenliôe devleti küçültmenin bir
aracÔ olarak sÔkça ba÷vurulmu÷tur. Bir ba÷ka ifade ile
özelle÷tirme ve ta÷eron uygulamalarÔ paralel yürütülmeye çalÔ÷ÔlmÔ÷tÔr.
Bu dönemde, õ÷ K. ve SSK K.da yer alan alt i÷veren ve
aracÔlÔk düzenlemelerinden doôan sorunlarÔ a÷mak için
ba÷vurulan yargÔ kararlarÔnÔn rolü daha da artmÔ÷tÔr.
Taçeronluäu Art×ran Nedenler
Ta÷eronluôun -özellikle- i÷verenlerin gündemine
girmesi, esneklik ve i÷çilik maliyetlerinin dü÷ürülmesi
teknikleri (cost effective strategies) arasÔnda ön sÔralarda
yer almasÔ nedeniyledir. Gerçekten de BatÔ ülkelerinde
ta÷eronluk (subcontracting, alt-taahhüt, alt-müteahhitlik) kÔsmi süreli çalÔ÷ma ile birlikte esnekliôin hem
kronolojik olarak, hem de yaygÔnlÔk derecesi bakÔmÔndan en ba÷ta gelen araçlarÔndan olmu÷tur. Uzakla÷tÔrma
stratejileri arasÔnda yer alan subcontacting, bu ülkelerde “i÷”in i÷yeri dÔ÷Ônda, dÔ÷ kaynaklar (özellikle insan
kaynaôÔ) kullanÔlarak yapÔlmasÔnÔ (outsourcing) ifade
etmekteyken Türkiye’de alt i÷verenlik ba÷langÔçtan itibaren dÔ÷ kaynaklarÔn i÷yerine getirilerek i÷yerinde kul-

lanÔlmasÔ anla÷ÔlmÔ÷, hukuki düzenlemeler de sadece bununla sÔnÔrlÔ olarak yapÔlmÔ÷tÔr. Türkiye’de alt i÷verenlik,
outsourcing olarak deôil, in-sourcing olarak ele alÔnmÔ÷tÔr.
õ÷in “i÷yeri” dÔ÷Ôna çÔkarÔlmasÔ, yeni bir i÷yerinin doômasÔ ve i÷yeri sÔnÔrlarÔ içinde yeni bir i÷yeri yaratÔlmasÔ,
baôÔmsÔz bir i÷yeri ve i÷veren anlamÔna gelmektedir; alt
i÷veren le ilgili hukuki düzenlemeler bu “iki” i÷yeri ve
i÷veren için uygulanmaktadÔr.
Ta÷eronla÷manÔn nedenlerinin ba÷Ônda i÷gücü maliyetlerinin dü÷ürülmesi gelmektedir. Emeôin deôerinin endüstri ili÷kileri ortamÔnda belirlenmesi halinde
(bölgeye, konjonktüre, sendikala÷ma oranÔna, sektörün
durumuna, üretilen mal ya da hizmetin alÔcÔlarÔna vb.
faktörlere baôlÔ olmakla birlikte) ortaya çÔkacak sendikal
ücret farklarÔ (union wage effect) yüzde 15-25 arasÔnda
deôi÷mektedir. Bu farkÔn i÷verenlerce mümkün oldukça azaltÔlmasÔ hedeflendiôinde “i÷”ler rekabet avantajÔ
nedeniyle sendikasÔz (non-union) i÷yerlerine kaymaktadÔr.
Ta÷eron i÷yerleri ve ta÷eron i÷çileri sendikala÷ma
bakÔmÔndan zorluklar gösterir. õ÷yerlerinin küçüklüôü,
doôrudan i÷verenler tarafÔndan yönetilmeleri ve yoôun
denetimleri altÔnda bulunmalarÔ, i÷çi devrinin yüksekliôi, kÔsa i÷letme ömürleri, üretimin süreksizliôi yüksek
i÷sizlik oranlarÔ, uzun i÷sizlik süreleri, dü÷ük vasÔf düzeyi gibi ekonomiden, i÷yerlerinden ve emek piyasasÔ
÷artlarÔndan kaynaklanan diôer sebeplerin etkisi altÔnda
ta÷eron i÷çilerinin sendikala÷ma eôilimi oldukça zayÔftÔr.
Türkiye de bunun istisnasÔ deôildir. AynÔ ÷ekilde, dünyadakine paralel olarak Türkiye’de de ta÷eron i÷çilerinin
örgütlenme ve toplu pazarlÔk haklarÔnÔn bulunduôunda
ku÷ku yoktur.
Gerek maliyetlerin azaltÔlmasÔ ve gerekse yönetim
avantajlarÔ nedeniyle i÷verenlerce –neredeyse- kutsanan
esnek çalÔ÷manÔn en seçkin örneôi olarak niteleyebileceôimiz alt i÷veren i÷verenlere bu yeni çalÔ÷ma biçimlerinin tüm avantajlarÔnÔ büyük ölçüde saôlamaktadÔr.
õ÷verenleri esnek çalÔ÷maya te÷vik/tahrik eden diôer
nedenlerin alt i÷verenlikte de etkili olduôu gözlenmek-
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tedir. BunlarÔn ba÷Ônda emek maliyetini artÔran yükümlülükler gelmektedir. 1475 ve 4857 sayÔlÔ õ÷ KanunlarÔndan kaynaklanan ve i÷verenleri, i÷çi sayÔsÔnÔ belirli
e÷iklere göre “ayarlamaya” sevk eden uygulamalar arasÔnda özürlü ve eski hükümlü çalÔ÷tÔrma zorunluluôu,
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi çerçevesinde getirilen çalÔ÷tÔrma
yükümleri (i÷yeri hekimi, mühendis-teknik eleman) ve
kurullar olu÷turma, izin kurullarÔ olu÷turma, emzirme
odasÔ, kre÷, kantin açÔlmasÔ, spor tesisleri kurma, saôlÔk
birimi açma gibi yükümlülüklerin i÷yeri büyüklüôüne
baôlanmasÔ ilk elde sayÔlabilir. Yine i÷ güvencesinin asgari 30 i÷çi çalÔ÷tÔran i÷yerlerinde uygulanmasÔna ili÷kin
düzenlemenin yardÔmcÔ i÷lerin alt i÷verene verilmesini
bilhassa özendirdiôi görü÷ü de yaygÔn kabul görmektedir.
S×n×rlamalar
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Ta÷eronluk esneklik kapsamÔnda deôerlendirildiôinden, bununla ilgili düzenlemeler de kanunkoyucunun
esneklik yakla÷ÔmÔna paralellik arz etmektedir. Diôer esnek çalÔ÷ma biçimleri gibi, esas itibariyle kanunla düzenleme yapÔlarak uygulamanÔn önü açÔlmÔ÷, doôabilecek
sakÔncalar yine bizzat kanunla önlenmeye çalÔ÷ÔlmÔ÷tÔr1.
Ancak ta÷eronluk uygulamasÔ diôer esneklik türlerine
göre eski ve yaygÔn olduôundan, 4857 sayÔlÔ Kanun eski
tecrübelerden de yararlanmÔ÷tÔr (ve zamanla yapÔlan deôi÷ikliklerde de yararlanmaya devam etmi÷tir).
Getirdiôi çok sayÔda kÔsÔtlama nedeniyle, õ÷ K. 2.maddedeki düzenlemenin alt i÷verenliôe esas itibariyle sÔnÔrlÔ
biçimde izin verdiôini söyleyebiliriz. Öncelikle ta÷erona
verilebilecek i÷leri sÔnÔrladÔôÔ görülmektedir. TanÔmÔnda
daha fazla mutabakat bulunandan ba÷larsak, yardÔmcÔ
i÷leri ilk olarak zikredebiliriz. õ÷letmelerde asÔl i÷e yardÔmcÔ, çalÔ÷anlara sunulan birtakÔm hizmetlerin görülmesine dayanan temizlik, güvenlik, personel ta÷ÔmasÔ,
yemekhane-kantin i÷letmesi gibi i÷lerin alt i÷verene verilmesinde en azÔndan prensipte büyük sorun ya÷anmamakla birlikte, belediyeler örneôinde olduôu üzere, bu
faaliyetlerin nerede yardÔmcÔ i÷ olmaktan çÔktÔôÔ hususu
da kimi zaman belirsiz hale gelebilmektedir.
YardÔmcÔ i÷ler dÔ÷Ônda, asÔl i÷in bölünerek ta÷erona
verilmesinde ise Kanun alt i÷verenliôe sÔnÔrlÔ biçimde ve
amacÔna uygun ve onunla sÔnÔrlÔ biçimde cevaz vermektedir. Tarihsel olarak alt i÷verenliôin doôu÷unda önemli
1 Alt i÷verenlikle ilgili 1475 ve 4857 sayÔlÔ KanunlarÔn getirdiôi düzenlemelerin tümünün incelenmesi ve yasal çerçevenin ÷erhi bu yazÔnÔn kapsamÔnÔ a÷tÔôÔndan, sistemin sorunlu alanlarÔna deôinmekle
yetineceôiz.

yer tutan uzmanla÷manÔn geçerli bir neden olarak görüldüôü yasa metninin/ ifadesinin çok ba÷arÔlÔ olduôu
söylenemez. Teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren
i÷lerin ta÷erona verilebileceôinde ku÷ku yoktur; ancak
bu takdirde dahi i÷letmenin ve i÷in gereklerinin i÷vereni
ta÷eronla÷ma kararÔna sevk etmesi zorunluluôu bulunup bulunmadÔôÔ açÔk deôildir. Metne soku÷turulan “i÷letmeciliôin gereôi” olma kriteri ayrÔ bir cevaz noktasÔ
olarak deôerlendirilmemelidir. õ÷verenler, salt i÷letmeciliôin gereôi (örneôin birincil amacÔ olan kar maximizasyonunu saôlayabilmek için çok az kar farkÔ olduôu
hallerde bile) ta÷erona gidilmesinin yeterli olabileceôini
dü÷ünmektedirler. Yine bu çerçevede, i÷letme için bir
yatÔrÔm güçlüôü söz konusu olmadÔôÔ hallerde bir i÷verenin teknik uzmanlÔk gerektiren bir i÷i kendisi yapma
zorunluluôu hususu belirsizdir.
Bunun yanÔnda alt i÷veren uygulamasÔnda kimlerin
alt i÷veren olamayacaôÔna ve alt i÷veren tarafÔndan çalÔ÷tÔrÔlan asÔl i÷verenin i÷çilerinin güvencesine ili÷kin
yasal düzenlemeyi de çok kar÷Ôla÷Ôlan kötüye kullanma
örneklerinden ikisi olarak belirtmekle yetinelim.
TOPLU åæ åLåæKåLERå VE TAæERONLAæMA
Ta÷eronla÷manÔn önde gelen amacÔnÔn sendikal ücret
farklarÔnÔ ortadan kaldÔrmak olduôunu ifade etmi÷tik.
Bu nedenle, daha sendikala÷ma a÷amasÔnda i÷verenler
ta÷eronla÷madan istifade etmektedirler. Tüm dünyada
ta÷eronla÷maya sendikacÔlÔôÔn kar÷Ôla÷tÔôÔ en büyük tehdit muamelesi yapÔlmaktadÔr. Türk hukukunda da ta÷eron i÷çiliôinin sendikala÷mayÔ zayÔflatan/baltalayan bir
araç olarak kullanÔlmasÔna imkân veren düzenlemeler
olduôuna i÷aret edelim.
Türk hukukunda sadece i÷kolu esasÔna göre sendikala÷ma ve i÷yeri/i÷letme düzeyinde toplu i÷ sözle÷melerine izin verildiôinden, asÔl i÷yeri ile ta÷erona verilecek i÷yerinin farklÔ i÷yeri haline gelmesi yanÔnda i÷kolunun da
deôi÷mesinden i÷verenler yararlanmaktadÔrlar. Bilindiôi
üzere, ta÷erona verilen i÷ler ayrÔ bir i÷ organizasyonu ve
te÷ebbüs olarak ortaya çÔktÔôÔndan yeni bir i÷yeri olarak
kabul edilmekte ve bununla uyumlu olarak ayrÔ bir i÷yeri olarak bildirilerek (õ÷ K. m.3) tescil edilmektedir.
Bunun da bir zorunlu sonucu olarak daha önce asÔl i÷verenin kendi i÷çileriyle yürüttüôü, örneôin, yardÔmcÔ i÷ler
ta÷erona devredildiôi anda müstakil bir i÷yeri haline gelmekte; bu birimler, ta÷eron ve i÷çileri bakÔmÔndan asÔl
i÷/i÷yeri olu÷turmaktadÔr. Mevcut bir toplu i÷ sözle÷mesi
varsa bunun sona ermesine neden olmamakla birlikte,
sözle÷me yoksa yahut sona ermi÷se örgütlenme sorun
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olmaktadÔr. Her ÷eye raômen örgütlenme mümkün olsa
bile farklÔ bir i÷kolu sendikasÔnca baôÔtlanmÔ÷ bir sözle÷me ile “i÷yeri” ve “i÷letme” düzeyinde sözle÷me yapmanÔn saôladÔôÔ yararlar feda edilmi÷ olacaktÔr. AynÔ fiziki
mekânÔ ve çoôu zaman aynÔ ekonomik geleceôi payla÷an
asÔl i÷veren ve alt i÷veren i÷çileri farklÔ sendikalarda örgütlenmek zorunda kalmakta ve toplu pazarlÔk güçleri
parçalanmaktadÔr.
AsÔl i÷veren i÷çilerinin ta÷eron i÷çileriyle birlikte örgütlenmesi ve aynÔ pazarlÔk biriminde yer almasÔ meselesi, mukayeseli endüstri ili÷kileri ve hukukta da önemini
ve güncelliôini korumaktadÔr. Örneôin ABD’de NLRB ve
yargÔ kararlarÔnda asÔl i÷verenle ta÷eron i÷çilerinin aynÔ
pazarlÔk biriminde yer almasÔna i÷verenin rÔza göstermesi ÷artÔ getiren eski Board kararlarÔ terkedilmekte; her iki
i÷verenin zorunlu olarak toplu pazarlÔôÔn i÷vereni haline
gelmesi kabul edilmektedir2. “Birlikte i÷verenlik” doktrininden de yararlanan mahkemeler, ta÷eron i÷çilerinin
toplu pazarlÔk haklarÔnÔ korumaktadÔrlar.
Türk hukukunda pazarlÔk birimi zorlayÔcÔ biçimde
kanunla belirlendiôi için mesele toplu i÷ sözle÷mesinin
kapsamÔna gireceklerin belirlenmesinde, özel olarak,
yararlanma konusunda kutupla÷malara yol açmÔ÷tÔr. Alt
i÷veren i÷çilerinin asÔl i÷verenin i÷çileriyle birlikte örgütlenmeleri ihtimali çok zayÔf olduôundan yararlanma talepleri dayanÔ÷ma aidatÔ ödeyerek yararlanmada yoôunla÷maktadÔr. YargÔtay Hukuk Genel Kurulu 1987 yÔlÔnda
verdiôi çok bilinen kararÔnda (4.11.1987 t. E.1987/9166 ve K.1987/815), asÔl olanÔn i÷yeri olduôu, i÷yerinde
yürütülen faaliyetin önemli olduôu görü÷ünden hareketle (i÷yerine) baôlÔlÔôÔ ön planda tutmu÷, ortak amaca
hizmet eden çalÔ÷anlarÔn farklÔ sözle÷meler (kurallar)
altÔnda çalÔ÷malarÔnÔ doôru bulmamÔ÷tÔr. Ancak, bir süre
sonra 9HD’den aksi yönde kararlar çÔkmaya ba÷lamÔ÷,
2001 yÔlÔnda HGK da içtihadÔnÔ deôi÷tirerek “sözle÷meyle baôlÔlÔk” ilkesini vurgulayarak ta÷eron i÷çilerinin asÔl
i÷verenin i÷yerinde imzalanmÔ÷ toplu i÷ sözle÷mesinden
yararlanmasÔnÔn mümkün olmadÔôÔ sonucuna varmÔ÷tÔr
(14.11.2001, E.2001/9-711, K.2001/820) . Bugün dahi
doktrin bu iki görü÷ çevresinde bölünmü÷ durumdadÔr.
Son yÔllarda güncelliôini koruyan bir ba÷ka sorun,
özellikle uzmanlÔk gerekçesiyle ta÷erona verilen i÷lerde
2 Greenhout, 205 NLRB 250 (1973); Lee Hospital, 300 NLRB 947
(1990); Jeffboat Division, 9-UC-406, M.B. Sturgis, 331 NLRB No. 173
kararlarÔ yanÔnda Birlikte õ÷verenlikle ilgili bazÔ eyalet yasalarÔ dikkat
çekmektedir. Board kararlarÔnda Demokratlar tarafÔndan atanan üyelerin birlikte örgütlenme yönünde görü÷ belirtmeleri, konunun politik
bir yanÔ olduôu yorumlarÔna neden olmu÷tur.

ya÷anan i÷kolu tespiti konusudur. Bir i÷letmenin kendi
elemanlarÔ ile yaptÔôÔ bilgi-i÷lem hizmetleri zamanla birbirinden farklÔ i÷kollarÔnda kurulu i÷verenlere verilmekte, (kimi zaman asÔl i÷verenin i÷çileri dahi çÔkarÔlmadan)
aynÔ i÷çiler her yÔl i÷kolu deôi÷tirmektedirler. Bunun
sonucu ne sendikala÷ma, ne toplu pazarlÔk haklarÔ kullanÔlabilmektedir.
BunlarÔn dÔ÷Ônda 2821 ve 2822 sayÔlÔ KanunlarÔn
uygulamasÔnda kar÷Ôla÷Ôlan bazÔ tereddütler, sistemin
mantÔôÔna baôlÔ kalÔnarak ve bu yasalarÔ nasÔl yorumladÔôÔmÔza göre giderilmektedir. Alt i÷veren i÷çilerinin asÔl
i÷yerindeki greve katÔlÔp katÔlamayacaôÔ, grev oylamasÔnda ve yetki tespitinde nisaba katÔlÔp katÔlmayacaklarÔ,
yetki alÔndÔktan sonra ta÷eron uygulamasÔna gidilmesi gibi konular bu türdendir ve devir, i÷yeri tanÔmÔ ve
borçlar hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde çözümlenmektedir.
Borçlar hukukunun kanuna kar÷Ô hile ve muvazaaya
ili÷kin ilkeleri ile çözülmeye çalÔ÷Ôlan bir ba÷ka sonun
ise alt i÷verenlik ili÷kisinin geçerliôidir. MuvazaalÔ biçimde yapÔldÔôÔ ve bu nedenle geçersizliôi ileri sürülen
alt i÷verenlik ili÷kisine uygulanacak hukuk normu aslÔnda Yasada yoruma gerek duyulmayacak biçimde belirlenmi÷tir. Ba÷langÔcÔndan itibaren tüm çalÔ÷malarÔ için
asÔl i÷verenin kefaleti altÔnda olan ta÷eron i÷çisi, muvazaanÔn tespiti halinde doôrudan onunla ili÷kilendirildiôi
takdirde i÷yerinde bir toplu sözle÷me bulunduôu hallerde ondan da yararlandÔrÔlarak geçmi÷e dönük taleplerde
bulunabilecektir3.
Uygulama sorunlarÔnÔ çözmek amacÔ güden 2008
Alt õ÷verenlik Yönetmeliôinin yeni sorunlar ve hukuki
tartÔ÷malar yarattÔôÔnÔ görüyoruz. Benzer biçimde, 5538
sayÔlÔ Kanunla õ÷ K. 2. maddeye eklenen 7 ve 8 fÔkralarÔn
da kamu i÷verenlerinin ta÷eronla÷manÔn maliyetinden
kaçÔnma çabasÔ olduôunu dü÷ünüyoruz. Yasalarla yapÔlan bölük pörçük müdahaleler yerine, sistemin bir bütün
olarak ele alÔnmasÔna ihtiyaç vardÔr. Toplu i÷ hukukuna
ili÷kin temel tercihlere baôlÔ olarak sistem, her birimde
toplu i÷ sözle÷mesi yapmayÔ kolayla÷tÔracak biçimde yeniden ÷ekillenmelidir. AsÔl i÷veren ve alt i÷verenin birlikte toplu pazarlÔkta taraf olabilmesinin önü açÔlmalÔdÔr.
En az bunlar kadar önemle üzerinde durulmasÔ gereken
sorunun kaynaôÔnÔn kamu olduôu, ta÷eronluôun asÔl
kaynaôÔnÔn kamu kesimi olduôunun hatÔrlanmasÔdÔr.
3 Kanuna aykÔrÔ alt i÷verenlik uygulamalarÔ nedeniyle ya÷anan sendikala÷ma ve yetki sorunlarÔ nedeniyle ya÷anan hak kayÔplarÔnÔ telafi
edici bir mekanizma bugün için tartÔ÷ma konusu bile deôildir.
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Alt ĄĆverenlik Ucubesi!
Q Dr. Sabahattin ąEN / BaĆ ĄĆ MüfettiĆi
• Muvazaa ve sendikal nedenle içten ç×kar×lma iddialar×n× iç müfettiçleri yerine vas×fs×z/düz memurlar
inceleyecek
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1980’lere kadar sadece in÷aat sektöründe teknik uzmanlÔk nedeniyle ba÷vurulan alt i÷verenlik, 24 Ocak
kararlarÔ adÔyla uygulanmaya ba÷lanan neo-liberal politikalarla birlikte i÷verenlerin ucuz ve sendikasÔz i÷gücü
kullanmasÔnÔn en önemli aracÔ oldu. Süreç içerisinde bireysel ve toplu i÷ hukukunun en tartÔ÷malÔ konularÔndan
birisini olu÷turan alt i÷verenlik konusunda herhangi bir
resmi verinin olmamasÔ ku÷kusuz önemli bir eksiklik olmakla birlikte, alt i÷verenliôin gerek kamu gerekse özel
sektörde giderek yaygÔnla÷tÔôÔ bir gerçek. Günlük basÔnda
alt i÷veren i÷çilerinin protestolarÔna ili÷kin sÔk sÔk haberler okumak mümkün. õ÷ YasasÔnÔn 2. maddesinin gerekçesinde alt i÷verenliôin yaygÔnla÷masÔ konusunda ÷öyle
denilmektedir: “Yeni õ÷ YasasÔnÔn madde gerekçesinde de
belirtildiôi gibi, “õ÷yerinde alt i÷verene i÷ verilmesi(nin,
S.ö.) çalÔ÷ma hayatÔnÔn gereksinimlerinden biri ve hukuki dayanaklarÔ bulunan bir ili÷ki olduôu bilinen bir gerçektir. Ancak, 1980’li yÔllardan sonra ekonomik ÷artlarÔn
etkisiyle de olsa alt i÷verenlere i÷lerin verilmesinde sayÔsal artÔ÷lar olmu÷ ve bunun sonucu i÷çilerin bireysel ve
kolektif haklarÔnÔn sÔnÔrlandÔrÔlmasÔ, kullanÔlamaz hale
getirilmesinin yaygÔn örneklerinin bulunduôu yargÔya intikal eden uyu÷mazlÔklarla da doôrulanmÔ÷tÔr.” õ÷ hukukunun “i÷çiyi koruma” temel ilkesi terk edilerek esneklik ve i÷ güvencesi temelinde yapÔlandÔrÔlan 4857 sayÔlÔ
õ÷ YasasÔnda kamuoyundan gelen tepkiler sonucunda alt
i÷verenlik açÔsÔndan bazÔ yeni düzenlemeler getirilmekle
birlikte, alt i÷verenlik sorunu çözülmedi, aksine kalÔcÔla÷tÔrÔldÔ ve peki÷tirildi, hatta “i÷letmenin ve i÷in gereôi
ile teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren i÷ler” gibi
Türkçe yazÔm kurallarÔndan oldukça uzak bir ifade getirilerek yeni tartÔ÷ma alanlarÔ yaratÔldÔ. YargÔtay 9. Hukuk
Dairesinin yerle÷ik kararlarÔ ve Alt õ÷verenlik Yönetmeliôiyle asÔl i÷in bir bölümünün alt i÷verene verilebilmesi
için bu üç ko÷ulun birlikte gerçekle÷mesinin kabul edilmesi,1 alt i÷verenlik uygulamasÔnÔn teorik olarak emek
1 AsÔl i÷in bir bölümünün alt i÷verene verilmesinde bu üç ko÷ulun
birlikte gerçekle÷mesi gerektiôi görü÷ünün i÷veren kesimince ele÷tirilmesi üzerine ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔnca hazÔrlanan õ÷
SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Kanun TasarÔsÔnÔn 28.maddesinde, asÔl i÷in bir bö-

lehine sÔnÔrlandÔôÔnÔ gösterse de, uygulamada denetimin
hiçbir ÷ekilde yeterli olmamasÔ, yargÔnÔn i÷lemez duruma
getirilmesi ve özellikle referandumdan sonra “yeniden
yapÔlandÔrÔlmasÔ,” i÷ güvencesinin olmamasÔ nedeniyle
alt i÷verenlik yine ucuz ve sendikasÔz i÷gücü kullanmanÔn en önemli aracÔ olmaya devam etmektedir. Ku÷kusuz
sadece yasal düzenlemelerin yürürlüôe konulmasÔ yeterli
olmamakta, mevzuatÔn uygulanmasÔnÔn ko÷ullarÔnÔn da
yaratÔlmasÔ ve izlenmesi, denetlenmesi gerekmektedir.
A÷aôÔda açÔklanacaôÔ gibi, var olan yasa ve anayasa hükümleri uygulanmazken anayasa deôi÷ikliôinden söz
edilmesi de bu baôlamda bir anlam ifade etmemektedir.
Alt i÷verenliôin hukuki boyutlarÔ uzun süredir tartÔ÷ÔldÔ ve halen tartÔ÷ÔlmaktadÔr; ancak hukuki düzenlemelerin arka planÔndaki alt i÷verenlik uygulamasÔnÔ
gerektiren ekonomik ve teknik gerekçelerin yeterince
tartÔ÷ÔldÔôÔ söylenemez.2 TÜRK-õö Dergisinin hazÔrladÔôÔ
alt i÷verenlik dosyasÔ kapsamÔnda diôer yazarlarla aynÔ
konularÔn tekrarÔndan kaçÔnmak amacÔyla, bu yazÔda
öncelikle alt i÷verenliôin kÔsa tarihçesi ve alt i÷verenliôe
ba÷vurulma nedenleri üzerinde durulacaktÔr.3 Daha sonra konu uygulama açÔsÔndan çok önemli olan, ancak gerek uygulamada gerekse akademik çalÔ÷malarda göz ardÔ
edilen muvazaa, i÷çi saôlÔôÔ ve 94 nolu ILO Sözle÷mesi
açÔsÔndan irdelenmeye çalÔ÷ÔlacaktÔr.
1. Ekonomik ve Ticari Bir Faaliyet Olarak Alt
åçverenlik
1.1. K×sa Bir Tarihçe
Alt i÷verenlik (subcontracting), kapitalist üretimin
lümünün alt i÷verene verilmesini kolayla÷tÔrmaya yönelik bir deôi÷iklik
önerilmi÷tir. Deôi÷iklik önerisine göre, “asÔl i÷in bir bölümünde i÷in
gereôi veya teknolojik nedenlerle uzmanlÔk gerektiren i÷ler” alt i÷verene verilebilecektir.
2 Bu konuda yeterince deôerlendirilmeyen önemli bir çalÔ÷ma: Prof.
Dr. Nusret Ekin, Ekonomik ve Hukuksal BoyutlarÔyla Alt õ÷veren, õstanbul Ticaret OdasÔ YayÔn No: 2002-34.
3 Bu konuda ayrÔca bkz: Sabahattin öen, Ta÷eronluk (Alt õ÷verenlik)
ve Endüstriyel õli÷kilere Etkileri, Selüloz-õ÷ SendikasÔ Eôitim YayÔnlarÔ:
14, 2002; “Alt õ÷verenlik ve AsÔl õ÷in Bir Bölümünün Alt õ÷verene Verilmesi”, ÇalÔ÷ma ve Toplum, 3, 71-98, 2006; “Yeni õ÷ YasasÔnda Alt
õ÷verenlik”, Türkiye Barolar Birliôi Dergisi, 53, 238-254, 2004; “Alt
õ÷verenlik: õ÷çilerin ve SendikalarÔn Kabusu, õ÷verenlerin Truva AtÔ”,
Tes-õ÷ Dergisi, MayÔs 2008.
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bir örgütlenme modelidir ve tarihsel geçmi÷i çok eskilere
uzanmaktadÔr. BatÔ Avrupa’da 12.yüzyÔldan sonra ticaretin geli÷mesi, el zanaatlarÔna alternatif bir üretim biçimini zorladÔ. Bu yeni üretim biçimi 14-18.yüzyÔllar arasÔnda egemen oldu ve iki ÷ekilde ortaya çÔktÔ: 1) Ticaret
sermayesi mallarÔ doôrudan baôÔmsÔz üreticilerden alÔp
pazarladÔ, 2) Ticaret sermayesi “eve i÷ verme” (putting
out) sistemini yarattÔ.4 Zanaatkar sistemi ile fabrika sistemi arasÔnda bir geçi÷ süreci olan eve i÷ verme ya da “daôÔnÔk fabrika sistemi”nde (dispersed factory system) bir
aracÔ (tüccar, fabrika yöneticisi ya da profesyonel olarak
aracÔlÔk yapan kimse) evlerinde ya da küçük atölyelerde
çalÔ÷an i÷çilere ham maddeleri daôÔtÔr, yapÔlacak i÷leri tanÔmlar ve genellikle parça ba÷Ôna ücret öderdi.
Zamanla ev i÷çilerinin eve i÷ verme sistemine baôÔmlÔlÔôÔ peki÷ti. Çünkü i÷ bölümü artÔnca ve üretim süreci
parçalara ayrÔlÔnca, tek ba÷Ôna nihai ürün üreten aile sayÔsÔ çok azaldÔ. Ancak üretimin daôÔnÔk yerlerde yapÔlmasÔ, üretimin koordinasyonunu ve kalite kontrolünü
güçle÷tiriyordu. Bu nedenle ilk fabrikalar kuruldu. Ba÷langÔçta eve i÷ verme sisteminde yoôunla÷an sermaye, ilk
kez emeôin tüm faaliyetlerini kontrol edebiliyordu; çünkü o zamana kadar emek üretim amacÔyla tek çatÔ altÔnda toplanmamÔ÷tÔ. Fabrika üretim sisteminin ilk a÷amasÔ
olan manüfaktür üretim a÷amasÔnda da büyük atölyeler
i÷i doôrudan eve i÷ verme sistemiyle ya da alt i÷verenlik
zinciri aracÔlÔôÔyla küçük atölyelere yaptÔrdÔlar. Fabrika
üretim sistemine geçildiôinde de eve i÷ verme ve alt i÷verenlik benzer üretim biçimleri olarak iç içe varlÔôÔnÔ
sürdürdü.
1960 ortalarÔndan itibaren talebin deôi÷ken yapÔsÔ,
geli÷mi÷ ülkelerdeki kitlesel imalat sanayilerinde ölçek
ekonomilerini zorlamaya ba÷ladÔ. Yeni ürün piyasasÔ ko÷ullarÔ, i÷yerlerinde deôi÷ken çalÔ÷ma biçimlerini gerekli
kÔldÔ. Fakat ba÷langÔçta bu ba÷arÔlamadÔ; çünkü Taylorist
ve Fordist tekniklerin getirdiôi i÷ bölümü ve sendikalarÔn i÷ standartlarÔ, çalÔ÷ma kurallarÔ çok katÔydÔ. Yönetim
katÔ statükolarÔ deôi÷tirmeye çalÔ÷tÔôÔ zaman, sendikalar
buna kar÷Ô mücadele etti. Bununla birlikte, yönetimin
ürün farklÔla÷masÔ yaratmak için montaj hattÔnÔ birçok
parçalara ayÔrarak yeniden yapÔlandÔrma çabalarÔ ba÷arÔlÔ oldu. Fakat bu uygulama, küçük miktarlardaki parçalarÔn üretiminde ekonomik olmayan sonuçlar yarattÔ.
4 Kurt Hoffman - Raphael Kaplinsky. (1988); Driving Force - The
Global Restructing of Technology, Labour and Investment in the Automobile and Components Industries, Westview Press, ss. 44; Eugene
Staley - Richard Morse. (1965); Modern Small Industry for Developing
Countries, McGraw Hill, New York, ss. 30; Annavajhula J. C. Bose.
(1989); “Subcontracting of Industrial Production – An Anatomy”, Economic Review, Vol. XXXI, No.2, August, ss. 242.

Küçük miktarda parça üretiminin bu ekonomik olmayan
sonuçlarÔ, daha sonra ortaya çÔkacak alt i÷verenlik uygulamalarÔnÔn potansiyel nedenlerini olu÷turdu.
Alt i÷verenlik 20. yüzyÔl boyunca aralÔklÔ da olsa sürekli var oldu. Coôrafi olarak bazÔ bölgelerde azaldÔ, fakat ba÷ka bölgelerde yaygÔnla÷tÔ ya da ortadan kalktÔôÔ
bölgelerde yeniden uygulanmaya ba÷ladÔ; çünkü alt i÷verenliôi kolayla÷tÔran ko÷ullar yeniden yaratÔldÔ. Bunda büyük sermayenin oldukça serbestlik kazanmasÔ da
etkili oldu. BazÔ durumlarda üretim organizasyonunun
geli÷mesi, doôrusal bir ÷ekilde olmadÔ. Büyük fabrikalar
ortadan kalktÔ ve küçük atölyeler kadar alt i÷verenlik de
bir üretim biçimi oldu. Çoôu zaman ise, özellikle õtalya
deneyiminin gösterdiôi gibi, büyük firmalar fabrikalarÔ
küçültmek ya da üretimdeki konjonktürel dalgalanmalarÔn yükünü azaltmak için i÷i çok sayÔda küçük firmalara,
zanaatkar atölyelere ve evde çalÔ÷anlara daôÔttÔlar. Alt i÷verenliôin aynÔ sanayi sektöründe azaldÔôÔ ve sonra tekrar arttÔôÔna ili÷kin örnekler de vardÔr. Kesin ve kapsamlÔ
bir genelle÷tirme yapmak çok güçtür.5
1.2. Dünya’da Alt åçverenliäin Yayg×nlaçmas×n×n
Nedenleri
Alt i÷verenliôin 1970’lerden sonra üretim sisteminde
ortaya çÔkan deôi÷im ve dönü÷ümlere ko÷ut olarak, diôer
esnek/atipik istihdam biçimleriyle birlikte giderek yaygÔnla÷maya ba÷lamasÔnÔn nedenlerini kÔsaca ÷öyle açÔklayabiliriz:
a) Yeniden yapÔlanma ya da yenidünya düzeni anlayÔ÷ÔnÔn temel eksenlerinden birisi devletin küçültülmesidir. Devleti küçültmenin yöntemlerinden biri
olan özelle÷tirmeyle birlikte, kamu kesiminde yürütülen üretim ve hizmetlerin alt i÷verenlere devredilmesi de yaygÔnla÷tÔ. Alt i÷verenlik bu anlamda
bazen doôrudan özelle÷tirme yöntemi, bazen de
özelle÷tirmeye hazÔrlÔk olarak 1980’lerden sonra
önce kamu kesiminde ortaya çÔktÔ.
b) Ekonomik geli÷menin hÔzlandÔrÔlmasÔ ve i÷sizliôin
önlenmesi amacÔyla küçük ve orta ölçekli i÷letmelerin te÷vik edilmesi, bu i÷letmelerin çoôalmasÔna
ve büyük i÷letmelerle olan alt i÷verenlik ili÷kilerinin yaygÔnla÷masÔna neden oldu.
c) Teknolojinin saôladÔôÔ olanaklardan da yararlanÔlarak çe÷itli esnek üretim anlayÔ÷larÔnÔn yaygÔnla÷masÔyla birlikte, esnekliôin bir aracÔ olarak alt i÷verenlik de yaygÔnla÷tÔ. Alt i÷verenlik asÔl i÷yerlerine
5 Bose, ss. 246-247.
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dosya

alt iĆverenlik
sayÔsal esneklik, i÷levsel esneklik, ücret esnekliôi,
teknolojik esneklik gibi çok farklÔ esneklikler saôlayabilmektedir.

d) Küreselle÷menin yarattÔôÔ uluslararasÔ rekabet baskÔsÔ kar÷ÔsÔnda i÷verenler ücret maliyetlerini dü÷ürmek için enformel/kayÔt dÔ÷Ô üretim ili÷kilerine
girdiler. Bu anlamda alt i÷verenlik gerek dünyada,
gerekse Türkiye’de sendikasÔz, ucuz i÷gücü kullanmak için ba÷vurulan en önemli yöntemlerden
birisi oldu.
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1986’da yapÔlan uluslararasÔ bir ara÷tÔrma, alt i÷verenliôin yaygÔnla÷masÔ hakkÔnda önemli bazÔ gerçekleri ortaya çÔkarmÔ÷tÔr.6 Fransa, Almanya ve õngiltere’de ara÷tÔrmanÔn kapsadÔôÔ i÷verenlerin % 32’si, son üç yÔlda daha
önce kendi i÷letmelerinde yaptÔklarÔ i÷leri alt i÷verenlere
verdiklerini söylemi÷lerdir. AyrÔca bu üç ülkede i÷verenlerin % 18’i gelecek 5 yÔlda alt i÷verene verecekleri i÷lerin
artmasÔnÔ beklediklerini belirtmi÷lerdir. Alt i÷veren uygulamasÔnÔ azaltacaklarÔnÔ söyleyen i÷verenlerin oranÔ ise
sadece % 4’dür. Dikkati çeken bir ba÷ka nokta ise, alt i÷veren kullanan ve kullanacaklarÔnÔ söyleyen i÷letmelerin,
1000’den fazla i÷çi çalÔ÷tÔran büyük i÷letmeler olmasÔdÔr.
Bu durum, büyük i÷letmelerin alt i÷verenlik sisteminden
küçük i÷letmelere göre daha çok yararlandÔklarÔnÔ göstermektedir.
2. Alt åçverenliäin Tan×m× ve S×n×fland×r×lmas×
Alt i÷verenlik çe÷itli ölçütler esas alÔnarak farklÔ ÷ekillerde tanÔmlanmakta ve sÔnÔflandÔrÔlmaktadÔr. A÷aôÔda
õ÷ YasasÔndaki tanÔma en yakÔn bir yakla÷Ôm göstermesi,
bu nedenle õ÷ YasasÔndaki düzenlemenin yorumlanmasÔna yardÔmcÔ olacaôÔ dü÷üncesiyle UNIDO’nun (Birle÷mi÷
Milletler Sanayi KalkÔnma Örgütü) alt i÷verenlik tanÔmÔ
ve sÔnÔflandÔrmasÔ ele alÔnacaktÔr.
2.1. UNIDO’ya Göre Alt åçverenliäi Tan×m×
UNIDO, alt i÷verenlik konusu üzerinde önemle durmu÷ ve bu konuda birçok çalÔ÷malar yapmÔ÷tÔr. UNIDO,
alt i÷verenliôi büyük ve küçük i÷letmeler arasÔnda ekonomik ve ticari bir ili÷ki olarak ele almakta ve geli÷mekte olan ülkelerde küçük ölçekli i÷letmeleri destekleme
çalÔ÷malarÔnÔn bir parçasÔ olarak kabul etmektedir. Bu
amaçla, 1967’de Danimarka’da, 1969’da OECD ile ortakla÷a Paris’te iki ayrÔ toplantÔ düzenleyen UNIDO, 1971’de
sanayile÷mi÷ ülkeler ile geli÷mekte olan ülkeler arasÔnda uluslararasÔ alt i÷verenlik ili÷kilerine yardÔmcÔ olmak
6 Nusret Ekin, 1994, Küçük õ÷yerleri ve Sosyal Koruma, õstanbul Ticaret OdasÔ YayÔn No: 1994-28, s. 88.

amacÔyla genel merkezinde bir birim olu÷turdu. 1972
yÔlÔnda da, Paris’te Alt õ÷verenlik ve Lisans Sözle÷meleri
AracÔlÔôÔyla Teknoloji ve Teknik Bilgi Transferi konulu
bir toplantÔ düzenledi.7
UNIDO’ya göre sanayile÷mi÷ ülkelerde firmalar arasÔ
bir ili÷kinin alt i÷verenlik olup olmadÔôÔnÔ belirlemede en
önemli faktör, endüstriyel etkinlikte ölçek ekonomisinin
rolüdür.
Üretim ölçeôi arttÔkça verimliliôin de artacaôÔ ilkesi, sadece belirli sÔnÔrlar içerisinde geçerlidir. Büyük bir
firma, küçük üreticilere göre kendisine belirli avantajlar saôlayan birçok ekonomik faaliyet gerçekle÷tirebilir;
daha etkin bir üretim akÔ÷Ô saôlayabilir, daha büyük ve
daha geli÷mi÷ ekipmanlar alabilir, uygun fiyatlarla daha
büyük miktarlarda malzeme tedarik edebilir, yatÔrÔmlarÔ
için daha büyük kaynaklar ayÔrabilir. Ancak öyle bir a÷ama gelir ki, daha fazla büyümenin firma için bir avantajÔ
kalmaz. Belirli büyüklükten sonra a÷ÔrÔ kapasite, maliyetlerin a÷ÔrÔ artmasÔ, yanlÔ÷ yönetim kararlarÔ gibi ekonomik olmayan sonuçlar ortaya çÔkabilir. Bu a÷amada,
birim ba÷Ôna çÔktÔ maliyeti, firma küçük olduôu zaman
ortaya çÔkacak maliyetten daha pahalÔ olabilir.
Alt i÷verenliôi baôÔmsÔz küçük ve büyük firmalar arasÔnda bir üretim ili÷kisi olarak esas alan UNIDO’ya göre
alt i÷verenlik;
“a) Ana ÷irketin sipari÷ine göre alt i÷veren tarafÔndan
parçalarÔn, alt montajlarÔn ve montajlarÔn saôlanmasÔ ve bunlarÔn daha sonra ana ÷irket tarafÔndan
satÔlan bir üründe kullanÔlmasÔ, her iki ÷irketin de
üretime katÔlmasÔ;
b) Ana ÷irket için malzemelerin -ana ÷irket tarafÔndan saôlanÔp saôlanmadÔôÔna bakÔlmaksÔzÔn- i÷lenmesi ve ana ÷irket tarafÔndan saôlanan ve tekrar ana ÷irkete dönen parçalarÔn nihai i÷lemlerinin
yapÔlmasÔ için ana ÷irket (contractor) ile ikinci bir
÷irket (alt i÷veren/subcontractor) arasÔnda kabul
edilen bir sözle÷me türüdür”.8
Bu tanÔmÔn temel öôelerini ÷öyle sÔralayabiliriz:
– Alt i÷verenlik tanÔmÔ sanayi/endüstriyel üretimle
ilgili olup endüstri dÔ÷Ô sektörler (in÷aat ve hizmet
sektörleri) dikkate alÔnmamÔ÷tÔr.
– Alt i÷verenlik ili÷kisinde malzemenin kimin tarafÔndan saôlandÔôÔ önemli deôildir.
7 UNIDO, (1974); Subcontracting for Modernizing Economies, United Nations, New York, ss. 1-3.
8 UNIDO, ss. 22-23.
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– Alt i÷verenin yaptÔôÔ parça ya da montaj i÷i, ana
÷irketin asÔl üretiminde girdi olarak kullanÔlÔr.
– Alt i÷veren, ana ÷irketin sipari÷ine göre i÷ yapmak
zorundadÔr.
UNIDO bu tanÔmÔ yapmakla birlikte, alt i÷verenliôin
Avrupa’da birçok firma için farklÔ anlamlar ifade ettiôini
belirtmektedir. UNIDO’ya göre en genel anlamda alt i÷verenlik, birçok parçalardan olu÷an bir ürünü üreten ya
da montajÔnÔ yapan bir firmanÔn ikinci bir firmayla üretim programÔnÔn bir kÔsmÔnÔ yapmasÔ için sözle÷me baôÔtladÔôÔ zaman ortaya çÔkmaktadÔr.9 Görüldüôü gibi bu
tanÔmda, alt i÷verenin üstlendiôi i÷i asÔl i÷verenin i÷yerinde yapmasÔ ko÷ulu hiçbir ÷ekilde dikkate alÔnmamÔ÷tÔr.
2.2. Alt åçverenliäin S×n×fland×r×lmas×
Alt i÷verenlik, çe÷itli ölçütler esas alÔnarak farklÔ ÷ekillerde sÔnÔflandÔrÔlmaktadÔr. Bu sÔnÔflandÔrmalarda bazen aynÔ kavramlar kullanÔlsa bile esas alÔnan ölçütler
farklÔ olmaktadÔr. UNIDO ölçek ekonomisini esas alarak
alt i÷verenlik ili÷kisinin üç ayrÔ ÷ekilde olu÷abileceôini
belirtmektedir: Ekonomik Alt õ÷verenlik, Kapasite Alt
õ÷verenliôi (Talebe BaôlÔ Alt õ÷verenlik), UzmanlÔk Alt
õ÷verenliôi (Teknik Alt õ÷verenlik).10
2.2.1. Ekonomik Alt åçverenlik
Ekonomik alt i÷verenlik, nihai üründe kullanÔlan parçalarÔn üretiminin ya da üretim için gerekli i÷lemlerinin firma dÔ÷Ônda yaptÔrÔlmasÔnÔn daha ekonomik kabul
edildiôi bütün alt i÷verenlik uygulamalarÔ için geçerlidir.
Bunun en açÔk örneôi, kitlesel üretim yapan i÷letmelerde
üretim miktarÔ arttÔkça birim maliyetinin azalmasÔdÔr.
Ölçek ekonomisi olarak adlandÔrÔlan bu durum, ana firmanÔn üretimde kullanacaôÔ bir parça ya da malzemeyi
kendisinin üretmesi durumunda mümkün olmayabilir.
Öte yandan, firma dÔ÷Ônda yaptÔrÔlan üretim ya da i÷lemin
firma içinde yapÔlmasÔ için ölçek ekonomisine uygun olmayan yatÔrÔmlar gerekebilir. Daha açÔk bir deyi÷le, firma
dÔ÷Ônda yaptÔrÔlan i÷ler için yeni ekipmanlara ihtiyaç duyulabilir ya da firma bu ekipmanlara ve i÷gücüne sahip
olmasÔna kar÷Ôn üretimin küçük ölçeklerde yapÔlmasÔ
halinde ham madde hazÔrlanmasÔnÔn ve makinelerin yeni
üretim ÷ekline göre ayarlanmasÔnÔn maliyeti yüksek olabilir. Daha çok imalat sanayilerinde kar÷Ôla÷Ôlan bu durumlarda, alt i÷verenlik maliyetlerde önemli tasarruflar
saôlamaktadÔr.
9 UNIDO, ss. 45.
10 UNIDO, ss.46-51.

Bununla birlikte, genellikle alt i÷verenliôin daha ekonomik bir seçim olacaôÔnÔ saptayabilmek çok kesin deôildir. Çünkü maliyet sistemleri, faiz oranlarÔ, amortisman
miktarlarÔ ve hatta sermaye artÔrÔmÔ ve var olan yatÔrÔm
olanaklarÔnÔn deôerlendirilmesi gibi çok karma÷Ôk faktörlerin dikkate alÔnmasÔ gerekir.
Öte yandan, alt i÷verenler genellikle cazip ekonomik
ko÷ullar önerebilirler. Alt i÷veren firmalarÔn fiyatlarÔ,
özellikle küçük alt i÷verenlerde, gerçekten daha dü÷ük
maliyetlere göre belirlenebilir. Alt i÷veren firmalar, genel
giderlerinin ve yönetim giderlerinin daha dü÷ük olmasÔ
nedeniyle önemli avantajlara sahip olabilirler. Bu durum,
özellikle küçük ölçeklerde yapÔlan üretimlerde belirleyici olabilir. Bazen alt i÷verenler tarafÔndan önerilen cazip
fiyatlarÔn, dü÷ük i÷gücü maliyetlerinden kaynaklandÔôÔ
ileri sürülmektedir. Küçük ve büyük firmalar aynÔ düzeyde ücret ödeseler bile, küçük firmalarda sosyal yardÔmlarÔn az olmasÔ nedeniyle maliyetler büyük firmalara
göre daha dü÷ük olmaktadÔr.
Bazen küçük firmalarÔn maliyetlerinin dü÷ük olmasÔ,
dü÷ük kar oranÔ ile çalÔ÷mayÔ kabul etmelerinden ya da
yanlÔ÷ maliyet hesaplamalarÔndan kaynaklanabilir. Nedenleri ve açÔklamalarÔ ne olursa olsun, ana firmanÔn i÷gücü ve malzeme maliyetlerinden olu÷an fabrika maliyeti
ile küçük firmalarÔn önerdikleri fiyat arasÔndaki fark, alt
i÷verenliôin ekonomik olmasÔnÔn temel nedenidir.
UNIDO’nun bu deôerlendirmeleri günümüzde de
geçerlidir. Fordizm sonrasÔ dönemde (after-Fordizm)11•
kitlesel üretimin sona erdiôi, bu nedenle ölçek ekonomisinin de öneminin kalmadÔôÔ, i÷letmelerin daha çok geli÷mi÷ teknoloji kullanan küçük firmalar ÷eklinde örgütlendiôi ileri sürülse de, bu durum daha çok sanayile÷mi÷
ülkelerde mikro-teknolojilerin kullanÔldÔôÔ sektörler için
geçerli olabilir; kitlesel üretim bu ülkelerde de özellikle
imalat sektörlerinde yaygÔn bir ÷ekilde kullanÔlmaktadÔr.
2.2.2. Kapasite Alt åçverenliäi (Talebe Baäl× Alt
åçverenlik)
Kapasite alt i÷verenliôi, bir firma belirli üretim faaliyetlerini gerekli zamanda - hatta ek zaman tanÔnsa bile
- kendi i÷letmesi içerisinde yapmayÔ olanaksÔz ya da a÷ÔrÔ
pahalÔ bulduôu zaman ba÷vurulan bir üretim yöntemidir.
Bu tür alt i÷verenlik genellikle i÷çilerle sorunlar, a÷ÔrÔ
devamsÔzlÔklar, makinelerin arÔzalanmasÔ, kusurlu mal11 • Post-Fordizm kavramÔnÔ daha çok Düzenleme Okulu kullandÔôÔ
ve Fordizm sonrasÔ dönemi açÔklamaya çalÔ÷an birçok kuram bulunduôu için, burada “after-Fordizm” kavramÔ tercih edilmi÷tir.
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zemeler ya da üretim tahminlerinde a÷ÔrÔ iyimser olunmasÔndan kaynaklanan kötü planlama gibi önceden bilinemeyen nedenlerle ivedi bir durum ortaya çÔktÔôÔ zaman
uygulanmaktadÔr. Bununla birlikte, bütün kapasite alt
i÷verenlikleri plansÔzlÔktan kaynaklanmaz. Bazen firmalar belirli bir sipari÷i almak için bilinçli olarak kendi kapasitelerini a÷an taahhütlerde bulunur ya da daha erken
teslim tarihi bildirir ve sipari÷lerini yerine getirmelerine
olanak saôlamalarÔ için alt i÷verenlik ili÷kisine girmektedir. Bu tür alt i÷verenliôin temel özelliôi, talepteki mevsimlik ya da konjonktürel dalgalanmalara baôlÔ olmasÔ
nedeniyle geçici olmasÔdÔr. Talep normal düzeye inince
alt i÷verenlik ili÷kisi de sona ermektedir. DolayÔsÔyla kapasite alt i÷verenliôi, ana firmalarÔ talepteki dalgalanmalara kar÷Ô koruyan bir “tampon” i÷levi görmektedir.
Kapasite alt i÷verenliôi; ana firmada i÷i yapacak uygun kapasite olmadÔôÔ zaman ya da i÷ firma içinde yapÔldÔôÔnda fazla çalÔ÷ma ücretleri ya da makinelerin yeni
üretime göre ayarlanmasÔ nedeniyle maliyetlerin artmasÔ
durumunda ba÷vurulan bir yöntemdir. Bu nedenle kapasite alt i÷verenliôine ba÷vurulmasÔ, aynÔ zamanda ekonomik alt i÷verenlik de sayÔlabilir.
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Genel olarak kapasite alt i÷verenliôi, diôer alt i÷verenlik türlerine göre daha istisnai olarak ba÷vurulan bir yöntemdir ve küçük firmalar (alt i÷verenler) için çok daha
güvencesizdir. Sipari÷lerde en küçük bir azalma ya da tek
bir defada istenilen büyük miktardaki sipari÷i yapamama, bu tür alt i÷verenliôi sona erdirebilir. Belirli i÷ler için
kapasite alt i÷verenliôi önem kazanmaya ba÷layÔnca, ana
firma bu i÷leri kendisi yapmak için kapasitesini arttÔrmak
isteyebilir. Kapasite alt i÷verenliôi, küçük firmalardan
kÔsa sürede teslim edilmesi istenilen i÷lerde makinelerin i÷ kapasitelerinde ve sipari÷lerin programlanmasÔnda
olaôanüstü esneklikler gerektirmektedir. Küçük firmalar
bu tür i÷leri kabul etmekten genellikle kaçÔnamaz; çünkü
ana firmanÔn potansiyel alt i÷verenler listesindeki yerlerini kaybetmekten korkarlar. Sonuçta bazen küçük firma
i÷i üstlenmekte ve diôer sipari÷lerini yeti÷tirmekte zorlanmakta ya da i÷i belirlenen tarihten daha sonra teslim
etmektedir; bir ba÷ka alternatif ise küçük firmanÔn kendisinin de alt i÷veren kullanmasÔdÔr.
Kapasite alt i÷verenliôinde zaman çok önemlidir; i÷i
programlanan ÷ekilde teslim edememek büyük firmalarÔn affedemediôi en önemli hatadÔr. Fiyat genellikle büyük firmalar için ikinci planda kalmaktadÔr; bu nedenle
kapasite alt i÷verenliôi küçük firmalar için oldukça karlÔ
olabilir. Büyük firma sadece maliyetleri deôil, i÷in zor
ko÷ullarda yapÔldÔôÔnÔ da dikkate alarak ödemeleri yaptÔôÔ zaman en ba÷arÔlÔ ve en uyumlu alt i÷verenlik ili÷kisi
söz konusudur.

Bu tür alt i÷verenlik daha çok yerel ya da bölgeseldir.
Büyük firmalar i÷in kontrolünü ya da baôlantÔyÔ kaybetme, fazladan masraflar, özellikle de aôÔr nakliye maliyetleri nedeniyle kapasite alt i÷verenlerini uzak yerlerden
seçmek istemezler.
2.2.3. Uzmanl×k Alt åçverenliäi (Teknik Alt åçverenlik)
UzmanlÔk alt i÷verenliôi, büyük i÷letmeler belirli üretim sorunlarÔnÔ çözecek teknik olanaklarÔ (know-how)
olmadÔôÔ için i÷i ba÷ka firmalara verdikleri zaman ortaya
çÔkmaktadÔr. Sanayile÷meye ko÷ut olarak geli÷en uzmanlÔk alt i÷verenliôi, daha çok geli÷mi÷ ülkelerde görülen bir
üretim sistemidir. Bu tür alt i÷verenlik sadece alt i÷verene
yaptÔrÔlan parçalara yeni bir teknik özellik kazandÔrmak
için deôil, bu i÷lemi yerine getirecek ekipman ve beceriler ana firmada olmadÔôÔ zaman da uygulanabilir. Ku÷kusuz uzmanlÔk alt i÷verenliôinin aynÔ zamanda ekonomik
yönü de vardÔr. Ancak bu tür alt i÷verenliôe ba÷vurmanÔn
temel nedeni, alt i÷verenin farklÔ üretim faaliyetleri gerçekle÷tiren ana firmaya göre belirli bir i÷te ya da üretim
alanÔnda daha uzmanla÷mÔ÷ olmasÔdÔr.
Küçük firmalarÔn doôal avantajlarÔndan birisi, belirli
bir alanda, özellikle el becerisi gerektiren alanlarda yüksek bir beceri geli÷tirebilmeleridir. Bu nedenle makine
imalat sanayiinde birçok i÷ler bu tür alt i÷verenliôe uygun dü÷mektedir. Bu i÷lerden bazÔlarÔnÔ makine ile yapmak, hatta otomatik olarak yapmak mümkün olsa bile,
bunlarÔn hemen hemen tümü yine de vasÔflÔ i÷çiler ya da
teknisyenler tarafÔndan el becerileriyle yapÔlmaktadÔr.
Bütün bu i÷lerde büyük firmalar küçük uzman firmaya
baôÔmlÔ olabilirler; ancak bu baôÔmlÔlÔk aynÔ zamanda
üretimde esneklik de saôlamaktadÔr.
Öte yandan, uzmanlÔk alt i÷verenliôinde kaliteden
doôacak sorunlardan mü÷terilere kar÷Ô ana firma sorumlu olacaôÔndan, bazÔ büyük firmalar zorunlu kalmadÔkça
bu tür alt i÷verenliôe ba÷vurmazlar.
Yine bu tür alt i÷verenlikte, alt i÷verenler ana firmanÔn bir uzantÔsÔ, eklentisi durumuna gelirler; teknik
kontrol açÔsÔndan tamamen ana firmaya baôÔmlÔ olurlar;
fakat, belirli bir pazarlÔk güçleri olduôu için baôÔmsÔzlÔk
nitelikleri belirgindir. Bu nedenle uzmanlÔk alt i÷verenliôinin en yararlÔ olanÔ, teknik ortaklÔk yapÔlan alt i÷verenliktir. Teknik ortaklÔk yapÔlmasÔ durumunda her iki firma da teknik uzmanlÔklara sahiptir. Büyük firma ürünü
tasarÔmlama ve piyasaya sürme gibi avantajlara sahiptir;
küçük firma ise üstlendiôi belirli i÷lerde daha çok deneyimler ve beceriler elde eder. Taraflar bu avantajlardan
kar÷ÔlÔklÔ olarak yararlanÔr. Böyle bir ili÷kide bazÔ büyük
firmalar ortaya çÔkabilecek teknik sorunlarÔ çözebilmek
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için kendi teknik kadrolarÔnÔ geçici olarak alt i÷verene
vermeye hazÔrdÔr. Bu tür firmalar aynÔ zamanda tasarÔmda, teknik i÷lemlerde, ham madde hazÔrlanmasÔnda ya da
çalÔ÷ma yöntemlerinin geli÷tirilmesinde alt i÷verenlerin
önerilerine açÔktÔrlar.

ölçüde ucuz i÷gücü kullanmak amacÔyla i÷in alt i÷verene
verilmesi enformel alt i÷verenliôin özünü olu÷turmaktadÔr. Bununla birlikte enformel alt i÷verenlik, yine aynÔ
amaca yönelik olarak emeôin örgütlü gücünü daôÔtma,
zayÔflatma i÷levi de görmektedir.

Ana firma ile uzman alt i÷veren arasÔnda çÔkabilecek
özel anla÷mazlÔklar dikkate alÔnmazsa, bu tür alt i÷verenlik küçük fabrikalarÔn büyük sanayilerin üretim organizasyonlarÔyla kurduklarÔ i÷birliôi ili÷kilerinin en uzun
süreli olanÔdÔr. Bu tür alt i÷verenlik, ekonomik ko÷ullarda çÔkan olumsuzluklardan diôer alt i÷verenliklere göre
daha az etkilenir. Ana firmanÔn saôladÔôÔ sipari÷lerle varlÔôÔnÔ sürdüren her firma, kendi geleceôinin nihai a÷amada ana firmanÔn geleceôine baôlÔ olduôunu bilmektedir.

Alt i÷verenlik yoluyla enformelle÷me Üçüncü Dünya ülkeleri kadar geli÷mi÷ ülkelerde de yayÔlmaktadÔr.
OECD üyesi ülkelerde istihdamÔ geli÷tirmek ya da esneklik amacÔyla saôlÔk kurallarÔna aykÔrÔ, dü÷ük ücretle kötü
ko÷ullarda i÷çi çalÔ÷tÔran i÷yerleri (sweatshop) aracÔlÔôÔyla
istihdam, saôlÔk ve vergi düzenlemelerinden kaçÔnmaya
göz yumulmakta ve 20. yüzyÔlÔn en önemli kazanÔmlarÔndan birisi olan sosyal düzenlemeler giderek i÷lemez hale
getirilmektedir. Bu olgu özellikle güvenlik, çöp toplama,
temizlik gibi hizmetlerde yaygÔnla÷maktadÔr. AyrÔca alt
i÷verenlik kendi adÔna çalÔ÷ma, eve i÷ verme ve benzeri
÷ekillerde de uygulanmaktadÔr. Alt i÷verenliôin bu farklÔ
görünümleri genellikle, i÷çi çalÔ÷tÔrma konusundaki yasal düzenlemelerden kaçÔnma amacÔna yöneliktir. Sosyal
güvenlik primleri ve gelir vergisinden kaçÔnmak için alt
i÷veren ve ana firmanÔn ortak sorumluluôunu düzenleyen yasalardaki bo÷luklardan yararlanÔlmaktadÔr. õngiltere, Fransa, õspanya ve Hollanda’da bu durum giderek
yaygÔnla÷maktadÔr.12

YukarÔda belirtilen üç tür alt i÷verenlik arasÔnda belirli ayrÔmlar olmasÔna kar÷Ôn, bazen bu ayrÔmlarÔ kesin
olarak saptamak olanaksÔzla÷maktadÔr. BazÔ alt i÷verenlik türleri iki ya da üç alt i÷verenlik türünün de özelliklerini içerebilir; örneôin, i÷in bir bölümü alt i÷verene
hem ana firmada uygun kapasite olmamasÔ, hem de alt
i÷verenin söz konusu i÷te uzmanla÷mÔ÷ olmasÔ nedeniyle
verilebilir.
2.2.4 Enformelleçme Amaçl× Alt åçverenlik
YukarÔda da belirtildiôi gibi, alt i÷verenliôin yaygÔnla÷masÔnÔn en önemli nedenlerinden birisi enformelle÷meir. Alt içverene baçvurulmas×n×n amac×, sadece
küçük firmalardaki ucuz içgücünden yararlanmak,
sendikal örgütlülüäü parçalamak ya da çeçitli yasal yükümlülüklerden kurtulmak ise veya için niteliäinden
kaynaklanmad×ä× halde as×l içyerinde yap×lan bir iç alt
içverene veriliyorsa, bu tür alt içverenliäe enformelleçme amaçl× alt içverenlik (enformelleçme alt içverenliäi) diyebiliriz. Özellikle 1980’lerden sonra i÷letmelerin
yeniden yapÔlanma, kuralsÔzla÷tÔrma (deregülasyon), esneklik ve benzeri adlarla yürüttükleri politikalarÔn temel
dayanaklarÔndan birisi de i÷gücü maliyetlerini azaltmak
ve sendikal örgütlülükten kaçÔnmak için i÷i alt i÷verenlere vermeleridir. Endüstriyel ili÷kiler açÔsÔndan asÔl sorun
yaratan da bu tür alt i÷verenliktir.
õ÷letmeler, özelle÷tirme amacÔnÔ ayrÔk tutarsak, üç
nedenle alt i÷verenlik sistemine ba÷vurabilirler: Teknolojik zorunluluk, talebe baôlÔ olarak kapasiteyi aniden
artÔramama, ölçek ekonomisi. Ancak ölçek ekonomisinde maliyet hesaplamalarÔ yapÔlÔrken, i÷in alt i÷verene
verilmesi halinde i÷gücü maliyetlerinde ortaya çÔkacak
azalmalar ayrÔ deôerlendirilmelidir. Alt i÷verenler küçük
i÷letmelerdir ve bu nedenle i÷gücü maliyetleri ve sendikal örgütlülük düzeyi dü÷üktür. Tamamen ya da büyük

Enformel alt i÷verenlik i÷gücü maliyetlerini dü÷ürmenin bir aracÔ olduôu kadar, i÷gücünü disiplin etmenin
de bir aracÔdÔr. Özellikle õtalya ile ilgili olarak yapÔlan
ara÷tÔrmalar, büyük firmalarÔn enflasyonist ücret baskÔlarÔndan kurtulmak için i÷i dü÷ük ücretli bölgelere ve
firmalara alt i÷veren olarak verdiklerini göstermektedir.
Alt i÷verenlik bu açÔdan i÷gücünü mekansal ve kurumsal
olarak bölmekte, i÷çilerin örgütlenme, ücretlerini koruma ve artÔrma çabalarÔnÔ etkisiz kÔlmaktadÔr. Alt i÷verenlik sayesinde üretim küçük firmalardaki uysal, sendikasÔz, i÷ organizasyonundaki deôi÷ikliklere kar÷Ô çÔkmayan
i÷çilerle yürütülmektedir. Böyle bir i÷yerini yönetmek
i÷verenler açÔsÔndan çok daha kolaydÔr. Öte yandan enformel alt i÷verenlik; sermaye tarafÔndan emek sürecinin
yönetiminde sendikalarÔn müdahalelerini, emek yararÔna
yönetime çe÷itli düzeylerde katÔlmalarÔnÔ da engellemektedir. Bu anlamda alt i÷verenlik örgütlenmi÷ i÷gücüne ve
formel sektöre kar÷Ô büyük i÷letmelerin kullandÔôÔ savunma stratejisinin bir parçasÔ olmaktadÔr.
Hizmet ve in÷aat sektöründe ucuz i÷gücü kullanmaya
yönelik enformel alt i÷verenliôi saptamak, bu sektörlerde
maliyet hesaplarÔ daha kolay yapÔldÔôÔndan, her zaman
için olanaklÔdÔr. Bu anlamda özel ve kamu kesimde özel12 Social Europe, Supplement 4/94, Vol. 1, s. 57-58.

43

dosya

alt iĆverenlik

likle hizmet sektöründeki i÷lerin alt i÷verene verilmesinin tamamen enformelle÷meye yönelik olduôu açÔktÔr.
Sanayi/üretim sektöründe enformel alt i÷verenliôi diôer
alt i÷verenlik türlerinden ayÔrt etmek, üretim ili÷kilerinin çok karma÷Ôk olmasÔ nedeniyle, ku÷kusuz güçtür.
Çünkü alt içverenliäe birden çok nedenle baçvurmak
mümkündür. Bu takdirde alt i÷veren ili÷kisinin asÔl ya da
aôÔrlÔklÔ nedenini saptamak sorun yaratacaktÔr. Bununla
birlikte UNIDO’nun geli÷mekte olan 14 ülkede 53 firmayÔ kapsayan bir ara÷tÔrmasÔ ucuz i÷gücü kullanmaya yönelik enformel alt i÷verenlik konusunda önemli bir kanÔt
olu÷turmaktadÔr. Buna göre,13 Tablo 1’de görüldüôü gibi,
ana firmalarÔn alt i÷verene ba÷vurma nedenlerinin % 94’ü
ucuz maliyettir. Tablo 2’de ise ana firmalarÔn alt i÷verenlerden elde ettikleri yararlarÔn % 75’inin ucuz maliyet olduôu görülmektedir.14
Tablo: 1- Ana Firmalar×n Alt åçveren Kullanma
Nedenleri
Nedenler

44

Yan×t Adedi

%

Daha ucuz maliyet

50

94

Alt i÷verenin teknik üstünlüôü

37

70

Üretimin deôi÷ik kaynaklardan tedariki

18

34

Kapasite yetersizliôi

16

30

Muhtelif

21

40

Tablo: 2- Ana Firmalar×n Alt åçverenlerden Saälad×ä×
Yararlar
Elde edilen yararlar

Yan×t Adedi

%

Maliyet dü÷üklüôü

40

75

Üretim çe÷itlerinde deôi÷kenlik

25

47

Kendi makinelerinin ekonomik kullanÔmÔ 24

45

Talep deôi÷ikliklerine uyma kolaylÔôÔ

23

43

Sipari÷lerin daha çabuk kar÷ÔlanmasÔ

21

40

Sevk ve idare kolaylÔôÔ

10

19

Muhtelif

9

17

3. Muvazaa
õ÷ YasasÔnÔn 2.maddesindeki alt i÷verenlik düzenle13 UNIDO, 1969, Subcontracting – An Analysis of International Experience, s.27-28.
14 UNIDO, 1969, s. 29-30.

mesinin en tartÔ÷malÔ yönü ku÷kusuz muvazaadÔr. Yasada
asÔl i÷in bir bölümünün alt i÷verene verilmesinin belirli
ko÷ullara baôlanmasÔndaki amaç, muvazaalÔ alt i÷verenlik sözle÷melerini önlemektir. Muvazaa iddialarÔ bugüne
kadar binlerce yargÔ kararÔna, birçok bilimsel çalÔ÷malara konu oldu. Böylesine önemli ve tartÔ÷malÔ bir konuyu
6111 sayÔlÔ kamuoyunda bilinen adÔyla Torba Yasa’dan
sonra i÷ müfetti÷leri yerine düz/vasÔfsÔz memurlar inceleyecek! Ne yazÔk ki yasa tartÔ÷ÔlÔrken sendikalar nasÔl
ucube bir düzenleme yapÔldÔôÔnÔn farkÔna varamadÔ. KÔsa
bir süre önce yapÔlan ILO’nun 100. YÔl KonferansÔnda bu
konunun sendikalar tarafÔndan gündeme getirilmemesi
de bu görü÷ümüzü doôrulamaktadÔr. Oysa a÷aôÔda deôinileceôi gibi, bu deôi÷iklik ILO’nun 81 nolu sözle÷mesine açÔkça aykÔrÔdÔr. õ÷ müfetti÷lerinin mesleki örgütü õ÷
Müfetti÷leri Derneôinin Torba Yasa ile i÷ denetimi yetkisinin açÔkça gasp edilmesi kar÷ÔsÔnda sessiz kalmasÔ,
kamuoyuna basÔn açÔklamasÔ bile yapmamasÔ da, derneôin üyelerinin mesleki çÔkarlarÔnÔ koruma i÷levini yerine
getirmediôinin açÔk bir kanÔtÔdÔr.
3.1. Muvazaa åddias×n× åç Müfettiçleri Yerine
Düz/Vas×fs×z Memurlar ånceleyecek
Ekonomik krizin Türkiye’ye “teôet” geçmemesi nedeniyle son yÔllarda ücret ve sosyal haklarÔn ödenmemesi,
i÷ten haksÔz çÔkarmalarda ihbar ve kÔdem tazminatlarÔnÔn verilmemesi, sendikal baskÔ gibi konularda i÷çi ÷ikayetleri olaôanüstü boyutlarda arttÔ. õ÷çi ÷ikayetlerinin
artmasÔnÔn bir ba÷ka önemli nedeni de, alt i÷verenlik
sözle÷mesi sona erdiôinde yeni alt i÷verenin önceki alt
i÷veren i÷çilerinin tamamÔnÔ ya da bir kÔsmÔnÔ i÷ten çÔkarmasÔdÔr. Çünkü yeni alt i÷veren önceki alt i÷verenin
i÷çilerini istihdam etmeye devam ettiôi takdirde bunlarÔn kÔdem tazminat ve yÔllÔk ücretli izin gibi haklarÔnÔ
üstlenmi÷ olmaktadÔr. BakanlÔk i÷çi ÷ikayetlerinin giderek yoôunla÷masÔ kar÷ÔsÔnda iç müfettiçlerinin çal×çma
olanaklar×n× iyileçtirerek daha verimli çal×çmalar×n×
saälamak yerine, 2009/10 sayÔlÔ genelge ile õ÷ Kanununa
aykÔrÔ olarak “i÷ sözle÷mesi sona eren” i÷çilerin ÷ikayetlerini, i÷ hukuku konusunda hiçbir bilgisi olmayan, sadece
evrak kaydeden ya da bilgisayarda yazÔ yazma gibi vasÔfsÔz i÷ler yapan memurlara inceletmeye ba÷ladÔ. Genelgenin uygulandÔôÔ dönemde memurlarÔn bütün yaptÔôÔ
i÷; i÷verenleri telefon ya da faks ile Bölge Müdürlüôüne
çaôÔrarak i÷çinin alacaôÔnÔn olup olmadÔôÔnÔ sormak, i÷verenin i÷çi alacaôÔnÔ kabul etmemesi halinde i÷çiye i÷
mahkemesine ba÷vurmasÔ gerektiôini bildirmek olmu÷tur. BakanlÔôa göre bu kadar basit bir i÷lemle ÷ikayet konularÔ çözülmü÷ olmaktadÔr! Oysa yapÔlan i÷ ÷ikayetlerin
çözülmesi deôil, ÷ikayet konularÔnÔ hiç incelemeden yar-
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gÔya havale etmek, böylece yargÔnÔn i÷ yükünü artÔrmak,
yargÔyÔ i÷levsiz kÔlmaktÔr. õ÷ Müfetti÷leri Derneôi ve Tek
GÔda-õ÷ SendikasÔnÔn açtÔôÔ dava sonucunda DanÔ÷tay 10.
Dairesi 2010/315 ve 2010/345 sayÔlÔ kararlarÔ ile anÔlan
genelgenin yürütmesinin durdurulmasÔna karar verdi.
Ancak BakanlÔk bu kez de DanÔ÷tay’Ô by-pass etmek için
Torba Yasa ile kanun deôi÷ikliôi yaptÔ.15 Torba Yasa’nÔn
77.maddesiyle 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunun 91 inci maddesinin birinci fÔkrasÔndan sonra gelmek üzere a÷aôÔdaki
fÔkra eklendi: “30/1/1950 tarihli ve 5521 sayÔlÔ õ÷ Mahkemeleri Kanununun 10 uncu maddesine istinaden i÷
sözle÷mesi fiilen sona eren i÷çilerin kanundan, i÷ ve toplu i÷ sözle÷mesinden doôan bireysel alacaklarÔna ili÷kin
÷ikayetleri ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ bölge
müdürlüklerince incelenir.”16 Bu deôi÷iklikle, i÷ sözle÷15 ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔnÔn DanÔ÷tay’Ô by-pass etmesi
yeni bir olgu deôil; BakanlÔk bu tutumunu alÔ÷kanlÔk haline getirdi. Örneôin; kolluk kuvvetleri (polis ve jandarma) kendi görevlerini yaparken ya da kendilerine yapÔlan ihbar nedeniyle yaptÔklarÔ kontrollerde
yabancÔ uyruklu ki÷ilerin ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔndan
izin almadan çalÔ÷tÔklarÔnÔ tespit ettiôinde, bu durumu bir tutanakla
belirleyip ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔna bildirmekteydi. õ÷
müfetti÷leri bu tutanaklar üzerine konuyu yeniden mahallinde ya da
dairesinde inceleyerek rapor düzenlemekte, gerekirse idari para cezasÔ
verilmesini istemekte, bölge müdürlükleri de raporun gereôini yerine
getirmekteydi. Çünkü yabancÔ uyruklu ki÷ilerin izinsiz çalÔ÷Ôp çalÔ÷madÔôÔnÔ incelemek ve ara÷tÔrmak bir uzmanlÔk konusudur ve 4817 sayÔlÔ
YabancÔlarÔn ÇalÔ÷ma õzinleri HakkÔnda Kanun bu yetkiyi BakanlÔk i÷
müfetti÷leri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfetti÷lerine vermi÷tir. Ancak BakanÔn 28.08.2009/TKB-888 sayÔlÔ Olur’u ile kolluk kuvvetlerinin
düzenledikleri tutanaklara dayanÔlarak Bölge Müdürleri doôrudan idari
para cezasÔ uygulamaya ba÷ladÔ. Kanuna aykÔrÔ olarak verilen bu idari
para cezalarÔnÔ yargÔ organlarÔ kaldÔrdÔ. AyrÔca BakanÔn bu Olur’una
kar÷Ô õ÷ Müfetti÷leri Derneôinin açtÔôÔ dava sonucunda DanÔ÷tay yürütmenin durdurulmasÔ kararÔ verdi (10. Daire 2010/470 sayÔlÔ dosya).
BakanlÔk bu kez hem adli yargÔ kararlarÔnÔ hem de idari yargÔ/DanÔ÷tay
kararÔnÔ etkisiz kÔlmak, by-pass etmek için Torba Yasa ile deôi÷iklik
yaptÔ. Bundan sonra, kolluk kuvvetlerinin düzenledikleri tutanaklara
dayanarak doôrudan Bölge Müdürleri idari para cezasÔ uygulayacaktÔr.
YabancÔ uyruklu ki÷ilerin izinsiz çalÔ÷Ôp çalÔ÷madÔôÔ konusunda hiçbir
uzmanlÔk bilgisi olmayan kolluk kuvvetlerinin düzenledikleri tutanaklara dayanarak idari para cezasÔ uygulamanÔn hiçbir adalet duygusuyla
baôda÷mayacaôÔ açÔktÔr. Öte yandan, bugüne kadar ÇalÔ÷ma ve Sosyal
Güvenlik BakanlÔôÔnÔn i÷çi saôlÔôÔ ve i÷ güvenliôi konusunda yürürlüôe koyduôu birçok yönetmelik de DanÔ÷tay’dan döndü. Örneôin i÷yeri
hekimleri ile i÷ güvenliôi uzmanlarÔna ili÷kin olarak BakanlÔôÔn hazÔrladÔôÔ yönetmelikler için DanÔ÷tay birkaç kez yürütmenin durdurulmasÔ
kararÔnÔ verdi. BakanlÔk, DanÔ÷tay kararlarÔna uygun olarak yönetmelikleri düzeltmesi gerekirken õ÷ Kanununda iki kez deôi÷iklik yaparak
DanÔ÷tay’Ô by-pass etme yolunu seçti. õ÷ Kanununa göre 6 ay içerisinde
yürürlüôe konulmasÔ gereken õ÷ SaôlÔôÔ ve õ÷ Güvenliôi Yönetmeliôi ise
7 yÔldan fazla bir süre geçmesine kar÷Ôn halen yürürlüôe konulamadÔ.
BakanlÔôÔn bu konuda hazÔrladÔôÔ yönetmelik DanÔ÷tay tarafÔndan önce
temel bir tüzük çÔkarÔlmasÔ gerektiôi gerekçesiyle iptal edildi. BakanlÔk,
õ÷ SaôlÔôÔ ve õ÷ Güvenliôi Yönetmeliôini rötu÷layarak tüzük tasarÔsÔ haline getirdi ve DanÔ÷tay’a gönderdi, ancak DanÔ÷tay tasarÔyÔ eksik bularak BakanlÔôa iade etti. BakanlÔk bu konuda da õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi
Kanun TasarÔsÔnÔ yasala÷tÔrarak DanÔ÷tay’Ô bir kez daha by-pass etmeye
çalÔ÷maktadÔr.
16 õ÷ Mahkemeleri Kanununun anÔlan maddesi, BakanlÔôÔn 15 gün

mesi sona eren i÷çilerin ÷ikayetlerini inceleme yetkisi de
i÷ müfetti÷lerinden alÔnarak bölge müdürlüklerinde görevli i÷ hukuku konusunda hiçbir bilgisi olmayan düz/
vasÔfsÔz memurlara17 verildi. Deôi÷iklik metninde her ne
kadar “i÷ sözle÷mesi sona eren i÷çiler”in ÷ikayetlerinin
memurlar tarafÔndan inceleneceôi öngörülmü÷ ise de, i÷
güvencesi olmadÔôÔ için i÷çiler çalÔ÷Ôrken ÷ikayet hakkÔnÔ
kullanamadÔôÔndan, bundan sonra i÷çi ÷ikayetleri düz/
vasÔfsÔz memurlar tarafÔndan incelenecek demektir. Bu
durum muvazaa ve sendikal nedenle i÷ sözle÷melerinin
sona erdirilmesi iddialarÔ için de geçerlidir. Daha açÔk bir
deyi÷le, iç sözleçmesi sona erdirilen alt içveren iççileri,
alt içverenlik sözleçmesinin muvazaal× olduäu iddias×yla Çal×çma ve Sosyal Güvenlik Bakanl×ä×na baçvurduäu
takdirde ya da iççiler sendikaya üye olduklar× için içten
ç×kar×ld×klar×n× iddia ettikleri takdirde çikayet dilekçeleri bölge müdürlüäünde görevli düz/vas×fs×z memurlar
taraf×ndan incelenecek. Çünkü bu i÷çilerin talepleri i÷
sözle÷melerinin sona erdirilmesine baôlÔ ki÷isel alacaklarÔyla ilgilidir. õ÷çi ÷ikayetlerinin daha kÔsa sürede incelenebileceôi iddiasÔyla yapÔlan bu düzenlemeyle aslÔnda
i÷çilerin ÷ikayet haklarÔ anlamsÔz, göstermelik bir hale
geldi; bu hakkÔn da içi bo÷altÔldÔ. Çünkü memurlar sadece i÷verene i÷çinin iddialarÔ anlatmakta, i÷çinin herhangi bir hakkÔnÔn olup olmadÔôÔnÔ sormakta, i÷veren
kabul etmediôi takdirde i÷çiye i÷ mahkemesine ba÷vurmasÔnÔ bildirmektedir. Örneôin, uygulamada çok sÔk
kar÷Ôla÷Ôlan i÷e ba÷larken i÷çiden alÔnan ibranamelerinin
geçersizliôi konusunda memurlarÔn herhangi bir yetkisi
bulunmamaktadÔr. BakanlÔôÔn yakla÷ÔmÔna göre böylece
i÷çi ÷ikayetleri çözülmü÷ olmaktadÔr! MemurlarÔn i÷ müfetti÷leri gibi denetim yapma, olayÔ hukuki boyutlarÔyla
deôerlendirerek rapor yazma, i÷verene i÷çinin hangi yasal haklarÔnÔn bulunduôu ve bunlarÔ ödemesi gerektiôi
konusunda bildirim yapma, i÷çiye de bilgi verme, gerekirse i÷verene idari para cezasÔ uygulama yetkisi bulunmamaktadÔr. Yasa deôi÷ikliôi memurlara sadece i÷verenler gerekli kayÔt ve belgeleri ibraz etmediôi taktirde idari
para cezasÔ uygulama yetkisi vermekte, bunun dÔ÷Ônda
i÷çi alacaklarÔnÔ ödememeleri halinde i÷verene idari para
ceza uygulama yetkisi vermemektedir.
içerisinde sonuçlandÔramadÔôÔ i÷çi ÷ikayetlerini i÷ mahkemesine göndermesini öngörmektedir; ancak deôi÷iklik metni sanki yapÔlan deôi÷ikliôin õ÷ Mahkemeleri Kanununun bir gereôi olduôu gibi yanlÔ÷ bir
izlenim uyandÔrmaktadÔr. õ÷ Mahkemeri Kanununun anÔlan maddesinin hiçbir ÷ekilde i÷çilerin i÷ sözle÷mesinin sona ermesiyle ilgisi bulunmamaktadÔr. Görüldüôü gibi, yasa metnini düzenleyenler var olan yasa
metinlerini bile doôru algÔlayamamaktadÔr.
17 MemurlarÔ bir kÔsmÔ uzman, ÷ef gibi unvanlara sahip olsalar da
özünde bunlarÔn da i÷ hukuku konusunda hiçbir bilgi birikimleri ve
uzmanlÔklarÔ bulunmamaktadÔr.
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Oysa ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔnÔn kurulduôu 1946 yÔlÔndan beri i÷çi ÷ikayetlerini i÷ müfetti÷leri
inceliyordu. Çünkü i÷çi ÷ikayetlerini incelemek, i÷ hukuku konusunda bilgi birikimi sahibi ve uzman olmayÔ
gerektirmektedir. Bu nedenle i÷ müfetti÷liôi bir kariyer
mesleôidir. Ne bölge müdürleri ne de bölge müdürlüklerinde görevli memurlar böyle bir kariyere sahip deôildir.
Siyasi nedenlerle ba÷ka kurum ve kurulu÷lardan (örneôin Köy Hizmetleri, Petrol Ofisi, Milli Eôitim BakanlÔôÔ
gibi) yatay geçi÷ yaparak bölge müdürlüôüne atananlarÔn i÷ hukuku konusunda bilgi birikimine sahip olmalarÔ zaten beklenemez. Öte yandan Türkiye i÷ denetimine
ili÷kin 81 nolu ILO sözle÷mesini de 1950 yÔlÔnda kabul
etti. ILO sözle÷mesi çalÔ÷ma hayatÔnÔn baôÔmsÔz bir i÷ denetim birimi tarafÔndan denetlenmesini öngörmektedir.
Bugüne kadar yürürlüôe konulan tüm i÷ yasalarÔnda da
i÷çi ÷ikayetlerinin incelenmesi, i÷ denetimi kapsamÔnda
i÷ müfetti÷leri tarafÔndan yürütülmü÷tür. Yürürlükteki
õ÷ YasasÔnÔn 91.maddesinde de, “Devlet, çalÔ÷ma hayatÔ
ile ilgili mevzuatÔn uygulanmasÔnÔ izler, denetler ve tefti÷
eder. Bu ödev ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔna
baôlÔ ihtiyaca yetecek sayÔ ve özellikte tefti÷ ve denetlemeye yetkili i÷ müfetti÷lerince yapÔlÔr” denilmektedir.
õ÷ Tefti÷ Tüzüôü ve õ÷ Tefti÷ Yönetmeliôinde de halen,
Torba Yasa’ya raômen, i÷çi ÷ikayetlerinin i÷ müfetti÷leri
tarafÔndan inceleneceôini ili÷kin hükümler yerini korumaktadÔr.
3.2. Memurlara Denetim Yetkisi Verilmesi ILO
Sözleçmesine ve Anayasaya Ayk×r×
Torba Yasa ile getirilen düzenleme birçok yönüyle i÷
denetimini düzenleyen 81 nolu ILO Sözle÷mesine, dolayÔsÔyla AnayasanÔn 90.maddesine açÔkça aykÔrÔdÔr. Birincisi; i÷çi ÷ikayetlerinin incelenmesinin, “i÷çinin ki÷isel
alacaklarÔyla ilgili uyu÷mazlÔôÔn çözümlenmesi olduôu,
i÷ denetiminin asli konusu olmadÔôÔ” ÷eklinde i÷ denetiminin bütünselliôini kavrayamayan, ki÷isel alacaôÔn da
i÷ mevzuatÔndan kaynaklandÔôÔnÔ göremeyecek kadar dar
ve kÔsÔr bir görü÷ ileri sürülmektedir.18 ILO Sözle÷mesinin 3.maddesi açÔkça, ücretlerin ödenip ödenmediôinin
denetlenmesini i÷ müfetti÷lerinin görevleri arasÔnda saymÔ÷tÔr. õ÷ten ayrÔlan ya da çÔkartÔlan i÷çinin ücret alacaôÔ
olabileceôi gibi fazla çalÔ÷ma,19 ulusal bayram ve genel
18 Örneôin Doôan Keskin, “õ÷ Müfetti÷leri õ÷yeri Denetimlerinden
AlÔnÔyor mu?”, bianet.org, 04.02.2011
19 Devlet BakanÔ Ali Babacan kÔsa bir süre önce basÔnda yer alan açÔklamasÔnda Türkiye’de haftalÔk çalÔ÷ma süresinin 59 saat olduôunu söylemi÷tir (Hürriyet, 2 öubat 2011). HaftalÔk yasal çalÔ÷ma süresi 45 saat
olduôu için, buna göre her i÷çinin haftalÔk 14 saat fazla çalÔ÷ma ücreti
alacaôÔ olmaktadÔr.

tatil çalÔ÷masÔ, yÔllÔk izin ücreti gibi ba÷ka alacaklarÔ da
olabilecektir. Öôretiye ve yerle÷ik yargÔ kararlarÔna göre
bu alacaklarÔn da geni÷ anlamda ücret kapsamÔnda olduôu tartÔ÷masÔzdÔr. õ÷ güvencesi olmadÔôÔ için çalÔ÷Ôrken
÷ikayet hakkÔnÔ kullanamayan i÷çiler, ancak i÷ sözle÷mesi sona erdikten sonra ücret ve benzeri haklarÔnÔ iddia
edebilmektedir. Bu nedenle, i÷ten ayrÔlan i÷çilerin alacak
haklarÔnÔn ödenmediôi konusundaki ÷ikayet dilekçeleri
doôrudan ILO sözle÷mesi kapsamÔndadÔr ve i÷ denetiminin asli konusudur. ILO Sözle÷mesindeki bu açÔk düzenlemeyi göz ardÔ ederek i÷ sözle÷mesi sona eren i÷çilerin
÷ikayetlerinin i÷ denetiminin asli konusu olmadÔôÔ gibi
bir sonuca varÔlmasÔ ILO Sözle÷mesinin hem madde metnine hem de özüne aykÔrÔdÔr.
åkincisi; ILO Sözle÷mesinin 2 ve 3.maddelerinde i÷
denetiminin görevleri arasÔnda sayÔlan, “…i÷çilerin i÷leriyle me÷gul bulunduklarÔ sÔrada korunmalarÔna dair
olan kanuni hükümlerin uygulanmasÔ” ifadesi gerekçe
gösterilerek de i÷ sözle÷mesi sona eren i÷çilerin ÷ikayetlerinin i÷ denetiminin asli konusu olmadÔôÔ gibi bir sonuca varÔlamaz. AslÔnda ILO Sözle÷mesini yorumlarken
1950 yÔlÔnda yapÔlan çevirisi yerine ILO’nun bu sözle÷meyle ilgili daha sonra yaptÔôÔ çalÔ÷malarÔ dikkate almak
gerekmektedir. Bu konuda ILO tarafÔndan yapÔlan son
bir çalÔ÷mada i÷ müfetti÷lerinin görevlerinin ülkeden ülkeye farklÔlÔk göstermekle birlikte “proaktif” ve “reaktif”
olmak üzere ikiye ayrÔldÔôÔ belirtilmekte; i÷çi ÷ikayetleriyle i÷ kazalarÔ ve uyu÷mazlÔklarÔn incelenmesi de reaktif görevler arasÔnda sayÔlmaktadÔr.20 2006 yÔlÔndaki ILO
Konferans Raporunun i÷ denetimiyle ilgili bölümünde
de bu konuda özetle ÷öyle denilmektedir: “åççilerin çal×ç×rken korunmas× ifadesi, 81 nolu Sözleçmeden sonra
yürürlüäe giren sözleçmeler ve tavsiye kararlar× baälam×nda geniç anlamda yorumlanmal×d×r (vurgu bize ait).
Bu baôlamda anÔlan ifade öncelikle istihdam süresince
i÷çilerin temel haklarÔ ve sosyal korunmalarÔyla ilgilidir.
129 sayÔlÔ Sözle÷menin21 hazÔrlÔk çalÔ÷malarÔndan açÔkça
anla÷ÔlmaktadÔr ki; bu ifade örgütlenme, toplu sözle÷meden yararlanma, iç sözleçmesinin sona erme koçullar×
(conditions of termination employment, vurgu bize ait)
20 “The enforcement functions of labour inspectorates vary considerably from country to country, but labour inspectorates tend to perform both proactive (planning monthly and annual, national, field and
sectoral inspection activities, identifying cases of non-compliance and
taking corrective action), and reactive functions (dealing with complaints, accidents, incidents and disputes).” Labour Inspection: What It Is
and What It Does – A Guide for Workers, sh. 15, eri÷im: 07.02.2011
21 129 nolu ILO Sözle÷mesi TarÔmda õ÷ Denetimine ili÷kin olup Türkiye bu sözle÷meyi henüz onaylamamÔ÷tÔr.
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ve sosyal güvenlik gibi alanlarÔ kapsamaktadÔr.”22 Görüldüôü gibi, çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn i÷ müfetti÷leri tarafÔndan
incelenmesi; i÷ sözle÷mesinin sona ermesini, dolayÔsÔyla
buna baôlÔ olarak doôabilecek ihbar ve kÔdem tazminatÔyla sendikal tazminat alacaklarÔnÔ da kapsamaktadÔr. Bu
baôlamda da i÷ sözle÷mesi sona eren i÷çilerin ÷ikayetlerinin incelenmesi i÷ müfetti÷lerinin asli görevidir ve bu
görevin memurlara verilmesi bu yönüyle de ILO sözle÷mesine aykÔrÔdÔr.
Üçüncüsü; Torba Yasa’daki madde gerekçesinde, “i÷
sözle÷mesi sona ermi÷ i÷çilerin i÷ sözle÷mesinden kaynaklanan ki÷isel alacaklarÔna ili÷kin ÷ikâyetlerinin incelenmesi, bu incelemenin içyeri denetimini gerektirmemesi, belgeye dayal× incelemeler olmas× (vurgu bize ait)
nedeniyle tam anlamÔyla bir tefti÷ ve denetim faaliyeti”
olmadÔôÔndan söz edilmektedir. Oysa i÷çilerin ücret, yÔllÔk ücretli izin gibi bazÔ haklarÔ belge üzerinden incelenebilir, ancak fazla çalÔ÷ma, i÷ sözle÷mesinin sona ermesi gibi bazÔ konular ise hem belge incelemesini, hem de
i÷yerinde soru÷turma yapÔlarak tanÔk dinlenilmesini gerektirebilir. Özellikle i÷ sözle÷mesinin sona erme nedeni,
mutlaka i÷yerinde soru÷turma yapÔlmasÔnÔ gerektirebilir.
Bu nedenle, madde gerekçesi tamamen gerçeklerden
uzak, i÷ denetimi konusunda en küçük bir deneyimleri olmayan ki÷ilerce kaleme alÔnmÔ÷tÔr. Müfetti÷ gerekli
belgeleri uygun gördüôünde i÷yerinde, uygun gördüôünde çalÔ÷ma odasÔnda inceleyebilir.23 MemurlarÔn hiçbir
belgeyi inceleyecek ya da ara÷tÔracak bilgi birikimi yoktur, olmasÔ da beklenemez. YukarÔda da deôinildiôi gibi;
inceleme, ara÷tÔrma ve soru÷turma konularÔ uzmanlÔk
ve kariyer gerektirmektedir. Bunun için i÷ müfetti÷leri
sÔnavla mesleôe girmekte, üç yÔllÔk yardÔmcÔlÔk döneminden sonra yeterlik sÔnavÔnda ba÷arÔlÔ olabilirlerse i÷
müfetti÷i unvanÔna hak kazanabilmektedir. Nitekim ILO
Sözle÷mesinin 7.maddesi; i÷ müfetti÷lerinin i÷ denetimini yürütebilecek kariyere sahip olmasÔnÔ ve buna göre
yeti÷tirilmelerini öngörmektedir. AyrÔca Torba Yasa’daki
düzenlemeye göre “tefti÷, denetleme ve incelemeler sÔrasÔnda i÷verenler, i÷çiler ve bu i÷le ilgili görülen ba÷ka
ki÷iler izleme, denetleme ve tefti÷le görevli iç müfettiçleri ve iççi çikayetlerini inceleyen bölge müdürlüäü
memurlar× taraf×ndan çaär×ld×klar× zaman (vurgu bize
ait) gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve
delilleri getirip göstermek ve vermek” yükümlüôünde22 Labour Inspection, International Labour Conference, 95th Session,
2006, Report III (Part 1B), sh. 16
23 Bu konuda ayrÔntÔlÔ bilgi için bkz.: Labour Inspection - A Worker’s
Education Manuel, Internaional Labour Office, Geneva, 1986, s. 5969.

dir, bu hükme aykÔrÔ davranÔlmasÔ halinde idari para cezasÔ uygulanacaktÔr. Madde gerekçesinde i÷ sözle÷mesi
sona eren i÷çilerin ÷ikayetlerinin incelenmesinin “tam
anlamÔyla bir tefti÷ ve denetim faaliyeti olmadÔôÔ” ileri
sürülürken, madde metninde bu i÷lemin i÷ müfetti÷leri
tarafÔndan yapÔlan tefti÷, denetleme ve incelemelerle e÷deôer hukuki i÷lemler olarak kabul edilmesi ve aynÔ idari
yaptÔrÔmÔn öngörülmesi düzenlemenin kendi içinde de
çeli÷kili olduôunu göstermektedir. Torba Yasa ile bu anlamda da ILO Sözle÷mesinin 7.maddesine aykÔrÔ olarak iç
müfettiçlerinin mesleki kariyerleri göz ard× edilmekte
ve denetim yetkisi memurlara da verilmiç olmaktad×r.
Sadece bir tek farkla, memurlar i÷yerinde denetim yapamayacak, kendi bürolarÔnda denetim yapacaklardÔr. Oysa
ILO Sözle÷mesi çalÔ÷ma hayatÔnÔn denetlenmesi için “i÷
denetim sistemi” kurulmasÔnÔ, i÷ denetiminin sadece i÷
müfetti÷leri tarafÔndan yürütülmesini öngörmü÷tür. Bu
nedenle ILO Sözle÷mesini kabul eden tüm ülkelerde çalÔ÷ma hayatÔnÔ i÷ müfetti÷leri denetlemektedir.
Dördüncüsü; yine i÷ denetim sisteminin bütünselliôi
gereôi, ILO sözle÷mesi i÷çilerin ya da sendikalarÔn ÷ikayetlerinin incelenmesini hiçbir ÷ekilde i÷ sözle÷mesinin
devam etmesi ya da sona ermesi durumuna göre ayrÔ i÷lemlere tabi tutmamÔ÷tÔr. õ÷çiler ya da sendikalar tarafÔndan yapÔlan ÷ikayetler; i÷çinin i÷ sözle÷mesi sona ermi÷
olsa da, i÷çi halen i÷yerinde çalÔ÷Ôyor olsa da i÷ denetim
birimi, yani i÷ müfetti÷leri tarafÔndan incelenecektir.
ILO’ya göre üç denetim türü vardÔr: Genel Denetim, Önel
(Kontrol) Denetimi, õnceleme (Özel) Denetim. õnceleme
denetimi ÷ikayet ya da ba÷vuru üzerine yapÔlan denetimdir. õ÷ denetimine ili÷kin bu düzenlemeler õ÷ Tefti÷ Tüzüôü, õ÷ Tefti÷ Yönetmeliôi ve õ÷ Tefti÷ Rehberinde de aynen
yer almaktadÔr. Oysa Torba Yasa’daki düzenlemeye göre
örneôin; çal×ç×rken fazla çal×çma ücretinin ödenmediäini çikayet eden iççinin (ki bunlar iç güvencesi olmad×ä×
için genelde imzas×z dilekçeler göndermekte) dilekçesini iç müfettiçi, iç sözleçmesi sona erdikten sonra fazla
çal×çma ücretinin ödenmediäini çikayet eden iççinin
dilekçesini düz/vas×fs×z herhangi bir memur inceleyecektir. AynÔ ÷ekilde, çal×ç×rken kendisine sendikal bask×
yap×ld×ä×n× iddia eden bir iççinin ya da halen çal×çmaya
devam eden üyelerine sendikal bask× yap×ld×ä×n× ileri
süren sendikan×n çikayeti iç müfettiçi taraf×ndan; sendikal nedenle içten ç×kar×ld×ä×n× iddia eden iççinin ya
da üyeleri sendikal nedenle içten at×ld×ä×n× iddia eden
sendikan×n çikayeti düz-vas×fs×z memurlar taraf×ndan
incelenecektir. Böyle bir ucube durumun hiçbir hukuki
açÔklamasÔ olamaz. Sendikal nedenle i÷ten çÔkarÔlma gibi
binlerce yargÔ kararlarÔna konu olan, hakkÔnda kütüphaneler dolusu kitaplar yazÔlan karma÷Ôk, tartÔ÷malÔ bir
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dosya

alt iĆverenlik

konuyu düz/vasÔfsÔz bir memurun hiçbir ÷ekilde amacÔna uygun olarak inceleyemeyeceôi bilmek açÔktÔr. Sonuç
olarak; çalÔ÷ma hayatÔnda iç sözleçmesi sona eren iççilerin çikayetlerinin memurlara, iç sözleçmesi devam eden
iççilerin çikayetçilerinin iç müfettiçlerine inceletilmesi
çeklinde bir ayr×ma gidilmesi, bu yönüyle de iç denetim
sisteminin bütünselliäine, dolay×s×yla ILO sözleçmesine ayk×r×d×r.
81 nolu ILO Sözle÷mesinin uluslararasÔ sözle÷me
niteliôinde olduôu açÔktÔr. AnayasanÔn 90.maddesine
göre, “Usulüne göre yürürlüôe konulmu÷ milletlerarasÔ andla÷malar kanun hükmündedir. Bunlar hakkÔnda
Anayasaya aykÔrÔlÔk iddiasÔ ile Anayasa Mahkemesine
ba÷vurulamaz. Usulüne göre yürürlüôe konulmu÷ temel
hak ve özgürlüklere ili÷kin milletlerarasÔ andla÷malarla
kanunlarÔn aynÔ konuda farklÔ hükümler içermesi nedeniyle çÔkabilecek uyu÷mazlÔklarda milletlerarasÔ andla÷ma hükümleri esas alÔnÔr.” Bu nedenle Torba Yasadaki
düzenleme 81 nolu ILO sözleçmesine ve Anayasan×n
90.maddesine ayk×r×d×r, sendikalar×n bu konuyu derhal
ILO gündemine taç×mas× ve konuyu Anayasa Mahkemesine taç×mas× gerekmektedir.
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4. åççilerin Saäl×k ve Güvenlikleri de Alt åçverenlere
Emanet!
2003 Haziran ayÔnda yeni õ÷ YasasÔnÔn yürürlüôe girmesinden sonra ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔnÔn özellikle i÷çi saôlÔôÔ ve i÷ güvenliôi konusunda birçok
yönetmeliôi yürürlüôe koymasÔ gerekiyordu. Ancak BakanlÔôÔn TMOBB ve TTB’yi dÔ÷layarak hazÔrlamÔ÷ olduôu
i÷yeri hekimleri ve i÷ güvenliôi uzmanlarÔyla ilgili yönetmelikler birkaç kez DanÔ÷tay’dan döndü. BakanlÔk da DanÔ÷tay kararlarÔna uymak yerine yasa yoluyla DanÔ÷tay’Ô
a÷arak by-pass etme yolunu seçti. Oldukça karma÷Ôk olan
ve DanÔ÷tay’Ôn hukuk mücadelesi vermesine dönü÷en bu
süreç özetle ÷öyle geli÷ti.
Yeni õ÷ YasasÔ sanayiden sayÔlan ve 6 aydan fazla sürekli i÷lerin yapÔldÔôÔ 50’den fazla i÷çilerin çalÔ÷tÔôÔ i÷yerlerinde i÷verenlere ilk kez i÷ güvenliôi uzmanÔ istihdam
etme zorunluluôunu getirdi. AslÔnda bu düzenlemeyle
birilerine (!) yeni i÷ sahalarÔ yaratÔlÔyordu. Ancak Yasada
“i÷ güvenliôi ile görevli mühendis veya teknik elemanlar” denilmesine kar÷Ôn bu konuda yürürlüôe konulan
õ÷ Güvenliôi ile Görevli Mühendis veya Teknik ElemanlarÔn Görev, Yetki ve SorumluluklarÔ ile ÇalÔ÷ma Usul
ve EsaslarÔ HakkÔnda Yönetmelikte (RG: 20.01.2004 /
25352) “i÷ güvenliôi uzmanlÔôÔ” ifadesine yer verilmesi
karÔ÷ÔklÔklara yol açtÔ. DanÔ÷tay 10. Dairesi bu ve ba÷ka
gerekçelerle yönetmeliôin pek çok maddesinin yürüt-

mesini durdurdu (28.03.2006/2159, E.2004-6075). Öte
yandan BakanlÔk yeni õ÷ YasasÔndan önce tamamen Türk
Tabipler Birliôi (TTB) tarafÔndan düzenlenen i÷yeri hekimleriyle ilgili yönetmeliôi kendi yetkisine aldÔ ve õ÷yeri
SaôlÔk Birimleri ve õ÷yeri Hekimlerinin Görevleri ile ÇalÔ÷ma Usul ve EsaslarÔ HakkÔnda Yönetmeliôi yürürlüôe
koydu (RG: 16.12.2003/25318). Böylece TTB’nin o güne
kadar var olan yönetmelik düzenleme yetkisi, demokratik katÔlÔmdan yana olduôunu ileri sürenler tarafÔndan
ortadan kaldÔrÔldÔ. Ancak DanÔ÷tay TTB’nin açtÔôÔ dava
üzerine yönetmeliôin önemli maddelerini iptal etti (10.
Daire, 28.02.2006, Esas No : 2004/1253).
BakanlÔk bu kez DanÔ÷tay kararlarÔna uymak yerine
5763 sayÔlÔ Kanun ile õ÷ YasasÔnÔn 78 ve 81.maddelerini
deôi÷tirerek i÷yeri hekimleri ile i÷ güvenliôi uzmanlarÔnÔ
tek yönetmelikte topladÔ ve õ÷yeri SaôlÔk ve Güvenlik Birimleri ile Ortak SaôlÔk ve Güvenlik Birimleri HakkÔnda
Yönetmelik adÔnda yeni bir düzenlemeyi yürürlüôe koydu (RG: 15.08.2009/27320). Bu yönetmelikle BakanlÔk
ilk kez i÷verenlere i÷ saôlÔôÔ ve i÷ güvenliôi hizmetlerini
“ortak saäl×k ve güvenlik birimleri”nden, yani alt i÷verenlerden alma olanaôÔnÔ getirdi. Böylece YargÔtay’Ôn i÷yeri hekimi çalÔ÷tÔrma yükümlülüôünün alt i÷verenlere
devredilemeyeceôi konusundaki yerle÷ik kararlarÔna kar÷Ôn, hem i÷yeri hekimliôi hem de i÷ güvenliôi uzmanlÔôÔ
yükümlülüklerinin alt i÷verene devredilmesinin yasal
dayanaôÔ gerçekle÷mi÷ oldu. Yönetmelikte ortak saôlÔk ve
güvenlik birimi ÷öyle tanÔmlandÔ: “Ortak saäl×k birimi:
Bir veya birden fazla içyerine iç saäl×ä× ve güvenliäi hizmetlerini vermek üzere içyeri d×ç×nda kurulan, gerekli
donan×m ve personele sahip olan ve Genel Müdürlük
taraf×ndan yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluçlar×n× ve özel hukuk tüzel kiçilerini” ifade eder. Bu yönetmelikle ilk kez hukuk literatüründe bulunmayan “i÷yeri
dÔ÷Ônda kurulan….özel hukuk tüzel ki÷ileri” kavramÔ
türetilmi÷ oldu. TTB’nin açtÔôÔ dava sonucunda DanÔ÷tay yönetmeliôin 40.maddesinde yer alan, “…veya özel
hukuk tüzel ki÷ileri” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasÔna karar verdi (10.Daire, 15.03.2010/2009/16602
E.). DanÔ÷tay TMMOB’un ve TTB’nin açtÔôÔ davalar üzerine yönetmeliôin ba÷ka bazÔ önemli maddelerinin de
yürütmesinin durdurulmasÔna karar verdi (10.Daire,
16.04.2010, 2009/13770 E. ve 2009/13775). DanÔ÷tay
kararlarÔ sonucunda BakanlÔôÔn yönetmelikle i÷çi saôlÔôÔ
ve i÷ güvenliôi/i÷ güvenliôi uzmanlÔôÔ konularÔnÔ alt i÷veren olarak “özel hukuk tüzel ki÷isi”ne devredemeyeceôi
anla÷ÔldÔ. Bir ba÷ka deyi÷le, saôlÔk ve güvenlik hizmetleri
konusunda yasayla öngörülmeyen hususlarÔn doôrudan
yönetmelikle alt i÷verene verilemeyeceôi ortaya çÔktÔ.

Alt ĄĆverenlik Ucubesi! - Dr. Sabahattin ąEN

Ancak BakanlÔk amacÔna ula÷mak için bu kez de
23.07.2010 tarih ve 6009 sayÔlÔ Kanun ile õ÷ Kanununun 2 ve 81.maddelerini deôi÷tirdi. Bu deôi÷iklikle daha
önce yasada yer alan yönetmelik hazÔrlanÔrken TTB ve
TMMOB’un görü÷lerinin alÔnmasÔna ili÷kin hüküm,
“ilgili taraflarÔn görü÷ü alÔnarak” ÷eklinde deôi÷tirildi.
Böylece TTB ve TMMOB, yönetmeliklerin hazÔrlanma
sürecinden dÔ÷lanarak DanÔ÷tay’a dava açtÔklarÔ için cezalandÔrÔlmÔ÷ oldu. 6009 sayÔlÔ Kanun ile yapÔlan deôi÷iklikten sonra bu kez daha önce çÔkarÔlan tek yönetmelik yerine üç ayrÔ yönetmelik yürürlüôe konuldu: õ÷yeri
Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eôitimleri
HakkÔnda Yönetmelik; õ÷ Güvenliôi UzmanlarÔnÔn Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eôitimleri HakkÔnda Yönetmelik; õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Hizmetleri Yönetmeliôi (RG:
27.11.2010/27768). Böylece BakanlÔk her seferinde kanun gücüyle DanÔ÷tay’Ô by-pass ederek i÷ saôlÔôÔ ve i÷ güvenliôi konusunda tüm yetkileri kendisinde toplamÔ÷ ve
gerek i÷ güvenliôi uzmanlÔôÔnÔn, gerekse i÷yeri hekimliôinin alt i÷verene verilmesinin yolunu açmÔ÷ oldu. õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Hizmetleri Yönetmeliôinde; “i÷ saôlÔôÔ
ve güvenliôi hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanÔm ve personele sahip olan ve BakanlÔkça yetkilendirilen kamu kurum ve kurulu÷larÔ ile Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre faaliyet gösteren ÷irketlerce kurulan
ve i÷letilen müesseseler” ortak saôlÔk ve güvenlik birimi
olarak tanÔmlanmÔ÷tÔr. Yönetmeliôin 5. Maddesinde ise
i÷ güvenliôi uzmanlÔôÔ ile i÷yeri hekimliôi hizmetlerinin
“içletme d×ç×nda kurulu Bakanl×kça yetkilendirilen birimlerden hizmet alarak da yerine getirebileceäi” öngörülerek i÷yeri hekimliôi ile i÷ güvenliôi uzmanlÔôÔ, bir
ba÷ka deyi÷le i÷çilerin saôlÔk ve güvenlikleri de alt i÷veren olarak ortak saôlÔk ve güvenlik birimlerine emanet
edilmi÷ oldu! õ÷ YasasÔnÔn 2.maddesinde düzenleme ile
alt i÷verenlik uygulamasÔna sÔnÔrlama getirilmek istenirken BakanlÔôÔn yönetmelikler üzerinden i÷çi saôlÔôÔ ve i÷
güvenliôi gibi ya÷amsal bir konuyu alt i÷verenliôe bÔrakmasÔ dü÷ündürücüdür.
3. Hiç Uygulanmayan Yasa Deäiçikliäi ya da Abesle
åçtigal !
12.7.2006 gün ve 26226 sayÔlÔ Resmi Gazete’de yayÔmlanan 5538 sayÔlÔ Yasa ile õ÷ YasasÔnÔn 2.maddesinde
muvazaa konusunda deôi÷iklik yapÔlarak kamu kesimi
muvazaa hükümlerinden muaf tutulmak istendi. õ÷ YasasÔnda muvazaa konusunda getirilen sÔnÔrlamalardan ve
i÷e iade konusunda verilen yargÔ kararlarÔndan kaçÔnmak
amacÔyla yapÔlan bu deôi÷iklik, Türk Hukuk tarihinde
benzeri olmayan bir örnek olmasÔ açÔsÔndan a÷aôÔya aynen alÔnmÔ÷tÔr:

“Kanuna veya kanunun verdiôi yetkiye dayanÔlarak
kurulan kamu kurum ve kurulu÷larÔ ile bunlarÔn doôrudan veya dolaylÔ olarak sermayesinin en az yüzde ellisine
sahip olduklarÔ ortaklÔklarda, 4734 sayÔlÔ Kamu õhale Kanunu veya diôer kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet
alÔmÔ amacÔyla yapÔlan sözle÷meler gereôince, yüklenici
(abç) aracÔlÔôÔyla çalÔ÷tÔrÔlanlar, bu ÷ekilde çalÔ÷mÔ÷ olmalarÔna dayanarak;
a) Bu kurum, kurulu÷ ve ortaklÔklara ait kadro veya
pozisyonlara atanmaya,
b) Bu kurum, kurulu÷ ve ortaklÔklara ait i÷yerlerinin
kadro veya pozisyonlarÔnda çalÔ÷anlar için toplu
i÷ sözle÷mesi, personel kanunlarÔ veya ilgili diôer
mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü
malî haklar ile sosyal yardÔmlardan yararlanmaya,
hak kazanamazlar.
Sekizinci fÔkrada belirtilen i÷yerlerinde yükleniciler
dÔ÷Ônda kalan i÷verenler tarafÔndan çalÔ÷tÔrÔlanlar ile bu
i÷yerlerinin tâbi olduklarÔ ihale mevzuatÔ çerçevesinde kendi nam ve hesabÔna sözle÷me yaparak üstlendiôi
ihale konusu i÷te doôrudan kendileri çalÔ÷anlar da aynÔ
hükümlere tâbidir. Sekizinci fÔkrada belirtilen kurum,
kurulu÷ veya ortaklÔklarÔn sermayesine katÔldÔklarÔ ortaklÔklarÔn kadro veya pozisyonlarÔnda çalÔ÷an i÷çilerin,
ortak durumundaki kamu kurum, kurulu÷ veya ortaklÔklarÔn kadro veya pozisyonlarÔna atanma ya da bu kurum, kurulu÷ veya ortaklÔklarda geçerli olan malî haklar
ile sosyal yardÔmlardan yararlanma talepleri hakkÔnda da
sekizinci fÔkra hükümleri uygulanÔr. Hizmet alÔmÔna dayanak te÷kil edecek sözle÷me ve ÷artnamelere;
a) õ÷e alÔnacak ki÷ilerin belirlenmesi ve i÷ten çÔkarma
yetkisinin kamu kurum, kurulu÷larÔ ve ortaklÔklarÔna bÔrakÔlmasÔ,
b) Hizmet alÔm sözle÷meleri çerçevesinde ya da geçici
i÷çi olarak aynÔ i÷ yerinde daha önce çalÔ÷mÔ÷ olanlarÔn çalÔ÷tÔrÔlmasÔna devam olunmasÔ,
yönünde hükümler konulamaz.”
Görülüôü gibi, deôi÷iklik metni, tÔpkÔ alt i÷verenlik
düzenlemesinde olduôu gibi, Türkçe yazÔm kurallarÔna aykÔrÔ, oldukça muôlak, anla÷Ôlmaz bir ÷ekilde ifade
edilmi÷tir. Öte yandan, õ÷ YasasÔnÔn 2.maddesinde alt
i÷verenlik kavramÔ kullanÔlmÔ÷, deôi÷iklik hükmünde
ise “yüklenici” kavramÔ kullanÔlmÔ÷, aynÔ yasa maddesi
metninde kavramsal birlik bile saôlanamamÔ÷tÔr. AyÔrca “yüklenici” müteahhit demektir ve alt i÷verenlikten
tamamen ayrÔ bir hukuksal düzenlemedir. Bu anlamda,
deôi÷iklik metni asÔl madde metni ile çeli÷mektedir.
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Deôi÷iklik metni her ne kadar kamu kesimini muvazaadan muaf tutmak istemi÷ ise de, genel anlamda muvazaa kriterlerini deôi÷tirmemi÷ olduôundan, bugüne kadar deôi÷iklik metninin uygulanmasÔ hukuken mümkün
olmamÔ÷tÔr. YargÔtay 9. Hukuk Dairesi son zamanlarda
vermi÷ olduôu yeni bir kararÔnda aynen ÷öyle demi÷tir.
“5538 sayÔlÔ yasa ile 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanununun 2.maddesine bazÔ fÔkralar eklenmi÷ ve kamu kurum ve kurulu÷larÔyla sermayesinin yarÔsÔndan fazlasÔnÔn kamuya
ait olduôu ortaklÔklara dair ayrÔk durumlar tanÔnmÔ÷tÔr.
Bununla birlikte maddenin diôer hükümleri deôi÷ikliôe
tabi tutulmadÔôÔndan, asÔl i÷veren alt i÷veren ili÷kisinin
öôeleri ve muvazaa öôeleri deôi÷memi÷tir. Öyle ki, alt i÷verene verilmesi mümkün olmayan bir i÷in (alt i÷verene,
S.ö.) bÔrakÔlmasÔ ya da muvazaalÔ bir ili÷ki içine girilmesi
halinde i÷çilerin ba÷tan itibaren asÔl i÷verenin i÷çileri olarak i÷lem görecekleri 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanununun 2.maddesinin 6.fÔkrasÔnda açÔk biçimde öngörülmü÷tür. Kamu
i÷verenleri bakÔmÔndan farklÔ bir uygulamaya gidilmesi
hukuken korunmaz. Gerçekten muvazaalÔ ili÷kide i÷çi,
gerçek i÷verenin i÷çisi ise, kÔdem ve unvanÔnÔn dÔ÷Ônda
bir kadro kar÷ÔlÔôÔ kar÷ÔlÔôÔ çalÔ÷masÔ ve diôer i÷çilerle
aynÔ ücreti talep edememesi, 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanununun
5.maddesinde öngörülen e÷itlik ilkesine aykÔrÔlÔk olu÷turur. Yine ko÷ullarÔn olu÷masÔna raômen i÷çinin toplu
i÷ sözle÷mesinden yararlanamamasÔ, anayasal temeli olan
sendikal haklarÔ engelleyen bir durumdur. Dairemizin
2008 yÔlÔnda vermi÷ olduôu içtihatlar bu doôrultudadÔr.”24
Görüldüôü gibi, kamu kurum ve kurulu÷larÔndaki alt
i÷veren ili÷kisi muvazaalÔ ise, alt i÷veren i÷çileri ba÷tan
itibaren asÔl i÷veren olan kamu kurum ve kurulu÷unun
i÷çisi sayÔlacak ve asÔl i÷verenin i÷çilerinin haklarÔndan
yararlanacaktÔr. Ancak ortada bir hukuk garabeti bulunmaktadÔr! Hukukun en temel ilkelerinden birisi, “kanun
koyucunun abesle i÷tigal etmeyeceôi”dir. Ama görüldüôü gibi, kanun koyucu abesle i÷tigal etmi÷, hiç uygulanmayan bir yasa metni yürürlüôe konulmu÷tur! Böyle bir
durumun Türk Hukuk tarihinde ba÷ka bir örneôi olduôunu sanmÔyoruz.
4. 51 Y×ld×r Uygulanmayan ILO Sözleçmesi!

ÇalÔ÷ma öartlarÔna õli÷kin” 94 No’lu sözle÷me, kamu makamlarÔ tarafÔndan yaptÔrÔlan bayÔndÔrlÔk i÷lerinde; malzeme, levazÔm ve teçhizatÔn imali, takÔlmasÔ, i÷lenmesi ya
da naklinde, ayrÔca hizmet i÷lerinde ihale sözle÷melerine
konulacak ücret ve çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn nasÔl saptanacaôÔnÔ düzenlemektedir. Sözle÷me, alt i÷verenlerin ya da
müteahhitlerin kamu makamlarÔndan ihale ile aldÔklarÔ
i÷lere uygulanacaktÔr. Buna göre, sözle÷me kapsamÔna
giren i÷lerde çalÔ÷an i÷çilerin ücret ve çalÔ÷ma ko÷ullarÔ, i÷in yapÔldÔôÔ aynÔ bölgedeki i÷kolu ya da sanayide
aynÔ nitelikteki i÷ için toplu sözle÷me, hakem kararÔ ya
da ulusal mevzuatla saptanandan daha dü÷ük ya da daha
az elveri÷li olmayacaktÔr. õ÷in yapÔldÔôÔ bölgede böyle
bir düzenleme yok ise, en yakÔn bölgedeki düzenlemeler dikkate alÔnacaktÔr. õhale sözle÷meleri hazÔrlanÔrken
ilgili i÷çi ve i÷veren kurulu÷larÔnÔn da görü÷lerine ba÷vurulacaktÔr. Sözle÷meyi kabul eden ülkeler yaptÔklarÔ iç
mevzuat düzenlemelerini, i÷çilerin görebilmesi için i÷yerlerine uygun bir ÷ekilde ilan edeceklerdir. Müteahhit
ya da alt i÷veren i÷çilerinin sözle÷meye göre belirlenen
haklarÔ ödenmediôi takdirde, ihale makamÔ bu haklarÔ
istihkak tutarlarÔndan yapÔlacak kesintilerle ya da ba÷ka
önlemlerle ödeyecektir.
Türkiye bu sözle÷meyi 14.12.1960 tarihli yasayla
onayladÔ ve bu yasa 21.12.1960 gün ve 10686 sayÔlÔ Resmi Gazete’de yayÔmlanarak yürürlüôe girdi. 1969-1981
döneminde Türkiye bu sözle÷meden doôan yükümlülüklerini yerine getirmediôi için ILO tarafÔndan birçok
kez ele÷tirildi. 1981 yÔlÔnda hükümet bir karar kabul
ederek UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütüne bildirdi, ancak bu
karar uygulamaya konulmadÔ. 1982 yÔlÔndan sonra ILO
Uzmanlar Komitesinin genel kurula sunduôu raporlarda Türkiye’nin 94 No’lu sözle÷meyi ihlal ettiôi iddiasÔna
yer verilmedi.25 Nihayet Bakanlar Kurulu 94 nolu sözle÷menin uygulanmasÔnÔ saôlamak için 19.7.1988 gün ve
13168 sayÔlÔ “Kamu Kurulu÷larÔnca YaptÔrÔlacak õ÷lerde
õ÷çilerin ÇalÔ÷ma öartlarÔ ile õlgili Genel Esaslar” ba÷lÔklÔ kararÔ kabul etti. (RG 01.11.1988, SayÔ: 19976). Buna
göre; kamu kurulu÷larÔnca yaptÔrÔlacak yapÔm, hizmet,
dekapaj ve malzeme nakil i÷lerinin ihalesinde ke÷if bedeli;

ILO, alt i÷verenlik konusundaki tartÔ÷malar bugünkü
boyutlara ula÷madan çok önce, 1949 yÔlÔnda kamu makamlarÔ tarafÔndan yapÔlan ihalelerde çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔ
düzenleyen 94 nolu sözle÷meyi kabul etti. “Bir Amme
MakamÔ TarafÔndan YapÔlan Mukavelelere Konulacak

a) 1988 yÔlÔ için Maliye ve Gümrük BakanlÔôÔ, ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ ile en çok temsil yetkisine sahip i÷çi ve i÷veren kurulu÷larÔnÔn
görü÷leri alÔnmak suretiyle BayÔndÔrlÔk ve õskan
BakanlÔôÔnca tespit edilen ve Resmi Gazetede ilan

24 Yarg. 9. HD., E. 2009/41520, K. 2010/669, T. 21.01.2010, ÇalÔ÷ma
ve Toplum, 2010/3, 26, sh. 440-444.

25 YÔldÔrÔm Koç, 1993, “ILO ve 94 SayÔlÔ Sözle÷menin UygulattÔrÔlmasÔ”, Mülkiyeliler Birliôi Dergisi, KasÔm, SayÔ : 161, Cilt: XVII, s. 21-25.
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edilen parasal sÔnÔrdan,
b) Müteakip yÔllar için ise 1 Ocak’tan geçerli olmak
üzere, sözü edilen kurulu÷larÔn görü÷leri yeniden
alÔnmak suretiyle en geç öubat ayÔ içinde her yÔl
BayÔndÔrlÔk ve õskan BakanlÔôÔnca yayÔmlanacak
parasal sÔnÔrdan,
az olmayan ihalelere i÷çilerin çalÔ÷ma ko÷ullarÔna ili÷kin hükümlerin konulmasÔ zorunludur. ÇalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn nasÔl olacaôÔ ise BKK’nÔn 2.maddesinde açÔklanmaktadÔr: Buna göre, müteahhit ya da ta÷eron çalÔ÷tÔrdÔôÔ
i÷çilere, ihale konusu olan i÷in dahil olduôu i÷kolu ya da
meslekte aynÔ tipteki i÷ için toplu i÷ sözle÷mesiyle kabul
edilen ücret ve sosyal haklarÔ ödemekle yükümlüdür.
BayÔndÔrlÔk ve õskan BakanlÔôÔ burada sözü edilen parasal sÔnÔrÔ 1988 yÔlÔndan itibaren TÜRK-õö’in ve TõSK’in
görü÷lerini alarak Resmi Gazetede tebliô olarak yayÔmladÔ. En son 2002 yÔlÔ için yayÔmlanan tebliôde parasal
sÔnÔr, 2002 yÔlÔ için 211.596.800.000.– TL olarak tespit
edildi (R.G. 18.4.2002/24730). Ancak BayÔndÔrlÔk ve õskan BakanlÔôÔ bu tarihten sonra konuyla ilgili herhangi bir tebliô yayÔnlamadÔ. Yani Bakanl×k yasal görevini
unutmuç durumda ve kimse de bunun fark×nda deäil!
Kamu kesiminde aynÔ ya da benzer i÷lerdekinden daha
ucuz i÷gücü kullanÔlmasÔnÔ önlemeye yönelik 94 No’lu
sözleçme, kabul edildiäi 1960 y×l×ndan beri, yani yaklaç×k 51 y×ldan beri Türkiye’de hiç uygulanmad×! Oysa
ILO Sözle÷mesinin Türkiye’de uygulanmasÔnÔn önünde
herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadÔr. Aksine
AnayasanÔn 90.maddesinde 2004 yÔlÔnda yapÔlan deôi÷iklikle, onaylanan uluslar arasÔ sözle÷melerin iç hukuktan önce geleceôi kabul edildi. Buna göre, söz konusu
ILO Sözle÷mesinin uygulanmasÔ anayasal zorunluluktur.
Kamu kesiminde faaliyet gösteren sendikalarÔn bu konuda çok ciddi bir hukuk mücadelesi vermesi gerekiyor,
ancak bildiôimiz kadarÔyla bu konuda herhangi bir çaba
gösteren sendika yok.
8. Çözüm Yerine: Alt åçveren Baä×ms×z Bir åçyeri
Olabilir mi?
Bilindiôi gibi, hukuki düzenlemeler bir üst yapÔ kurumu olup asÔl belirleyici olan alt yapÔdÔr. Bu nedenle alt
yapÔyÔ olu÷turan ekonomik dokuyu ve kapitalist üretim
ili÷kilerini doôru çözümleyerek amaca uygun hukuki
önermelerde bulunmak gerekir. Bu baôlamda alt i÷verenlik sorununu tartÔ÷Ôrken anahtar soru ÷u olmalÔdÔr: Amaç
alt i÷verenliôi yasaklamak mÔ ya da alt i÷veren i÷çilerinin
de tüm i÷çi haklarÔndan yararlanmasÔnÔ saôlamak mÔ? Alt
i÷verenliôi yasaklamadan alt i÷veren i÷çilerinin tüm haklardan yararlanmalarÔnÔ saôlamak mümkün mü?

õ÷ YasasÔnda alt i÷verenlik ile ilgili tartÔ÷malarÔn özünü muvazaa olu÷turmaktadÔr. õ÷ YasasÔnda muvazaayÔ engellemek için getirilen önlemler yeterli olmamÔ÷,
ayrÔca asÔl i÷in bir bölümü alt i÷verene verilirken nasÔl
yorumlanacaôÔ tartÔ÷malarÔna neden olan ölçütler getirilmeye çalÔ÷ÔlmÔ÷tÔr. Oysa muvazaa tartÔ÷malarÔnÔn özü, õ÷
YasasÔnda alt i÷verenin baôÔmsÔz bir i÷veren olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadÔr. Bir ba÷ka deyi÷le,
muvazaa konusundaki tartÔ÷malar, alt i÷verene verilen
i÷(ler)in gerçekten baôÔmsÔz bir i÷yeri niteliôinde olup
olmadÔôÔ noktasÔnda odaklanmaktadÔr. õ÷ YasasÔnÔn 2.
maddesinin gerekçesinde i÷yeri tanÔmlanÔrken iki ölçütten söz edilmektedir: a) amaçta birlik (aynÔ teknik amaca
baôlÔ olarak üretimde bulunma, nitelik yönünden baôlÔlÔk), b) yönetimde birlik (aynÔ yönetim altÔnda örgütlenmi÷ olma). Alt i÷veren yönetim olarak ayrÔdÔr, baôÔmsÔz
bir yönetime sahiptir; ancak amaç (teknik) olarak asÔl
i÷yeriyle bir bütünlük olu÷turmaktadÔr, asÔl i÷yerinden
ayrÔ bir amacÔ yoktur. “Alt i÷verenin aldÔôÔ i÷, kendi yönünden baôÔmsÔz bir sonuç elde etmeye yöneltilmi÷ bir i÷
deôildir; asÔl i÷in bir parçasÔdÔr ve yapÔlan i÷ asÔl i÷verene
aittir... Alt i÷verenin i÷çileri, (asÔl, S.ö.) i÷yerinin i÷çileridir. AsÔl i÷veren tüm i÷yerinin i÷verenidir. O halde asÔl
i÷veren aynÔ zamanda alt i÷verenin i÷çilerinin de i÷verenidir.”26 Bu anlamda yeni õ÷ YasasÔ, önceden olduôu gibi
alt i÷vereni ayrÔ/baôÔmsÔz bir i÷yeri olarak kabul etmekle
kendi içinde çeli÷kiye dü÷mektedir.
Öte yandan; õ÷ YasasÔnÔn 2. maddesine göre; “õ÷yeri,
i÷yerine baôlÔ yerler, eklentiler ve araçlar ile olu÷turulan
i÷ organizasyonu kapsamÔnda bir bütündür.” Yasa maddesinde “baôlÔ yerlerden” söz edilirken “aynÔ yönetim
altÔnda olma” ko÷ulundan söz edilmi÷, ancak eklentiler
ve araçlar için böyle bir ko÷uldan söz edilmemi÷tir. Alt
i÷verenin yaptÔôÔ i÷ler eklentilerde ve araçlarda yapÔlan
asÔl i÷e yardÔmcÔ i÷ler ya da asÔl i÷in bir bölümü olan i÷ler olduôuna göre, yasada alt i÷verenin ayrÔ/baôÔmsÔz bir
i÷yeri olarak kabul edilmesi yasadaki i÷yeri tanÔmÔyla da
çeli÷mektedir.
AçÔklanan nedenlerle alt i÷verenin, asÔl i÷yeriyle bir
bütün/tek i÷yeri olarak kabul edilmesi ve i÷ hukuku açÔsÔndan tek bir i÷yeri olarak i÷lem görmesi gerekirken, alt
i÷verenin ayrÔ/ baôÔmsÔz bir i÷yeri olarak kabul edilmesi
muvazaa tartÔ÷malarÔnÔn da zeminini olu÷turacaktÔr.
Öte yandan, õ÷ YasasÔnda alt i÷veren baôÔmÔz bir i÷yeri olarak kabul edilirken bu durumun toplu i÷ hukuku
26 Erdoôan Çubukçu, 1996, “AsÔl õ÷veren-Alt õ÷veren (Diôer õ÷veren)
õli÷kileri Üzerine Dü÷ünceler”, Barolar Birliôi Dergisi, S. 1, YÔl: 9, ss.
69-70.
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alanÔnda yaratacaôÔ sonuçlar hiçbir ÷ekilde dikkate alÔnmamaktadÔr. Oysa alt i÷verenlik sendikasÔz ucuz i÷gücü kullanmanÔn en önemli aracÔ haline geldiôine göre,
sorunun çözümü öncelikle toplu i÷ hukuku alanÔnda
aranmalÔdÔr. Türk toplu i÷ hukukunda “i÷kolu esasÔ”
benimsenmi÷tir. Bu nedenle 2821 sayÔlÔ Sendikalar YasasÔnda, bir i÷yerinde yürütülen asÔl i÷e yardÔmcÔ i÷lerin de
asÔl i÷kolundan sayÔlacaôÔ kabul edilmi÷tir (60.Md.). Bu
anlayÔ÷Ôn bir sonucu olarak, i÷yerindeki i÷çiler yardÔmcÔ
i÷te çalÔ÷salar bile ancak i÷yerinin baôlÔ olduôu i÷kolunda kurulu sendikaya üye olabilirler (22.Md.). Sendikalar
YasasÔndaki bu düzenlemeler; “tek i÷kolunda, tek i÷yeri,
tek sözle÷me” olarak özetleyebileceôimiz i÷kolu esasÔnÔn
bir gereôidir. Böylece bir i÷yerinin asÔl bölümünde ya da
yardÔmcÔ i÷lerinde tek bir sendika ile tek bir sözle÷me baôÔtlanacak, sözle÷me süresince çalÔ÷ma barÔ÷Ô saôlanmÔ÷
olacaktÔr. “...õ÷kolu ilkesine göre örgütlenmede i÷yeri
bir bütün olarak dikkate alÔnmakta, bu birimde yürütülen asÔl i÷e göre i÷yerinin gireceôi i÷kolu belirlenmekte
ve i÷yerindeki yardÔmcÔ i÷lerin de asÔl i÷in girdiôi i÷kolu
kapsamÔnda bulunduôu kabul edilmektedir. Bu ölçütler
önemli bir sonucu-ölçütü de beraber getirmekte, her i÷yerinin yalnÔz bir i÷kolunda faaliyet gösteren bir ünite
olduôu (bir i÷yeri bir sendika) benimsenmektedir. Her
÷eyden önce i÷yeri, eklentileri, araçlarÔ ve varsa i÷yerine
baôlÔ bulunan yerler ile bir bütün, örgütlenmi÷ bir ünite
(birim) olduôu için, i÷yerinin girdiôi i÷kolu asÔl i÷e göre
belirlenir ve i÷yerinin sÔnÔrlarÔ içinde olan baôlÔ yerler,
eklentiler ve araçlarÔnda yürütülen i÷ler de asÔl i÷in girdiôi i÷kolundan sayÔlÔrlar.”27 õ÷ YasasÔnda alt i÷verenin ayrÔ
bir i÷yeri olarak kabul edilmesi Sendikalar YasasÔndaki
bu amaç ve düzenlemelerle çeli÷mektedir. Çünkü alt i÷veren ayrÔ bir i÷yeri olarak kabul edildiôinde, buradaki
i÷çiler ba÷ka bir sendikada (alt i÷veren birden fazla ve
farklÔ i÷kollarÔnda ise farklÔ i÷kollarÔndaki birkaç sendikada) örgütlenebilecek ve bir i÷yerinde aynÔ anda farklÔ
i÷kolundaki sendikalarla farklÔ dönemlerde farklÔ toplu
sözle÷meler baôÔtlanabilecektir. Böyle bir sonucun “tek
i÷yerinde tek sendika” ilkesiyle, yani 2821 ve 2822 sayÔlÔ
YasalarÔn özüyle çeli÷tiôi açÔktÔr. Bu nedenle, yasa hükmü
bir an önce deôi÷tirilmeli ve daha önce YargÔtay Hukuk
Genel Kurulunun 1985 ve 1987 yÔllarÔnda vermi÷ olduôu
iki ayrÔ kararda28 belirttiôi gibi, alt i÷veren i÷çilerinin de
27 Münir Ekonomi, 1997, “õ÷kolunun Deôi÷mesi ve Toplu õ÷ Sözle÷mesine Etkisi”, “õ÷ Hukukunun Güncel SorunlarÔ” Semineri, TÜHõS,
Abant, ss.32; aynÔ yazar, 1991, “õ÷kolu EsasÔna Göre Sendikala÷ma ve
õ÷yerinin Girdiôi õ÷kolunun Belirlenmesi”, õ÷ Hukuku Dergisi, C. 1, S.
1, Ocak-Mart, ss. 34-35.
28 YHGK, E. 737, K. 1108, T. 18.12.1985; E. 1987/9-166, K. 1987/815,
4.11.1987.

asÔl i÷yerindeki toplu i÷ sözle÷mesinden yararlanmasÔna
yasal olanak tanÔnmalÔdÔr. Nitekim õtalya ve õspanya’daki
uygulamalar bu yöndedir.29 Bunun için de, yapÔlacak yasal deôi÷iklikte alt i÷verenin ayrÔ, baôÔmsÔz bir i÷yeri deôil,
asÔl i÷yeriyle bir bütün olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Böylece, alt i÷verenliôin en yaygÔn olduôu yardÔmcÔ
i÷lerde çalÔ÷an i÷çiler de yasal güvenceye kavu÷turulacak,
hangi i÷lerin hangi gerekçeyle alt i÷verene verilebileceôi
gibi soyut, sÔnÔrsÔz muvazaa tartÔ÷malarÔ da sona ermi÷
olacaktÔr. Aksi takdirde alt i÷verenlik ucubesi her zaman
i÷çilerin ve sendikalarÔn (emeôin) kabusu, korkulu rüyasÔ, i÷verenlerin (sermayenin) ise Truva atÔ olacaktÔr!
Sendikal örgütlenmenin önündeki en önemli etkenlerden birsizi ku÷kusuz alt i÷verenlik uygulamasÔdÔr. Bu
nedenle alt i÷verenlik konusundaki geli÷meler sendikalarÔn vereceôi hukuk ve örgütlenme mücadelelerine baôlÔ
olacaktÔr. Bu baôlamda geçmi÷te Petrol-õ÷ SendikasÔnÔn
verdiôi mücadeleler sonucunda petrol ve kimya i÷kolunda muvazaalÔ alt i÷verenlik uygulamalarÔna Bakanlar
Kurulu KararlarÔyla30 son verildiôini anÔmsatmak yararlÔ
olacaktÔr...
Madde 1- 9/10/2002 tarihli ve 2002/4809 sayÔlÔ Kararnamenin eki KararÔn 5 inci maddesinin sonuna a÷aôÔdaki
paragraf eklenmi÷tir.
“Ancak, ana faaliyet konusu ham petrol tedariki,
hampetrolün rafine edilmesi, petrol ürünlerinin ihraç ve
ithal edilmesi olan veya petrokimya ve gübre sektöründe faaliyet gösteren kurulu÷larda, 9Ekim 2002 tarihinden önce müteahhit eliyle saôlanan ve aynÔ ÷ekilde halen
çalÔ÷maya devam eden, emekliliôe hak kazanmamÔ÷ i÷çilerden personel yetersizliôi nedeniyle asli i÷lerde sürekli
çalÔ÷tÔrÔldÔôÔ için mahkeme kararÔyla toplu i÷ sözle÷mesi
hükümlerinden yararlanma hakkÔ elde eden ve i÷ için gerekli tecrübeye sahip olan, müteahhitlerle süresi uzatÔlacak veya yenilenecek sözle÷meler kapsamÔndaki i÷çileri,
yeni bir mahkeme kararÔna ihtiyaç olmaksÔzÔn, i÷çilerin
aynÔ ko÷ullarda çalÔ÷tÔrÔldÔôÔ diôer dönemlerde de toplu
i÷ sözle÷mesi hükümlerinden yararlandÔrmaya ilgili kurulu÷ yönetim kurullarÔ yetkilidir. Temizlik hizmetleri ve
bahçe hizmetleri gibi yardÔmcÔ hizmetlerin gördürülmesi için müteahhit eliyle saôlanan i÷çiler bu uygulamanÔn
kapsamÔ dÔ÷ÔndadÔr.”
Madde 2- Bu Karar yayÔmÔ tarihinde yürürlüôe girer.
29 Güzel, ss. 52-53.
30 Karar SayÔsÔ: 2003/5595 (RG. 23.5.2003/25116): 15/5/2003 Tarihli
ve 2003/5595 SayÔlÔ Kararnamenin Eki Karar:

Alt ĄĆverenlik Ucubesi! - Dr. Sabahattin ąEN

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

namenin 29 uncu maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca
4/6/2003 tarihinde kararla÷tÔrÔlmÔ÷tÔr.

*YukarÔdaki kararnamenin 1.maddesinin son cümlesi de a÷aôÔdaki BKK ile yürürlükten kaldÔrÔlmÔ÷tÔr.
(RG2.7.2003/25156)

4/6/2003 Tarihli ve 2003/5721 SayÔlÔ Kararnamenin
Eki Karar:

Bakanlar Kurulu KararlarÔ
Karar SayÔsÔ : 2003/5721
Kamu iktisadi te÷ebbüsleri ve baôlÔ ortaklÔklarÔnÔn,
2003 yÔlÔna ait Genel YatÔrÔm ve Finansman ProgramÔnda
deôi÷iklik yapÔlmasÔna ili÷kin ekli Karar’Ôn yürürlüôe konulmasÔ; Devlet BakanlÔôÔ’nÔn 2/6/2003 tarihli ve 33610
sayÔlÔ yazÔsÔ üzerine, 233 sayÔlÔ Kanun Hükmünde Karar-

Madde 1- 9/10/2002 tarihli ve 2002/4809 sayÔlÔ Kararnamenin eki KararÔn 5 inci maddesinin sonuna 15/5/2003
tarihli ve 2003/5595 sayÔlÔ Kararname ile eklenen paragrafÔn son cümlesi yürürlükten kaldÔrÔlmÔ÷tÔr.
Madde 2- Bu Karar 23/5/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayÔmÔ tarihinde yürürlüôe girer.
Madde 3- Bu KararÔ Bakanlar Kurulu yürütür.
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a÷eronla÷ma, sosyal hayatÔmÔza mevcut siyasal
iktidarÔnÔn “SaôlÔkta Dönü÷üm ProgramÔ” adÔ altÔnda dahil ettiôi karma÷Ôk bir kavramdÔr.

AslÔnda, Türkiye’de ta÷eron sisteminin hukuksal zemine ta÷ÔnmasÔ, 3008 SayÔlÔ õ÷ Kanunun yürürlüôe girdiôi 1936 yÔlÔna dayanmaktadÔr. Bu uygulama 1980’li yÔllardan itibaren hÔzla yaygÔnla÷maya ba÷lamÔ÷tÔr.
Temel neden, ucuz i÷çi çalÔ÷tÔrarak üretim ve i÷çilik
maliyetleri dü÷ürme ve böylece rekabet ÷ansÔnÔ artÔrmaktÔr. Elbette ki, rekabet ÷ansÔ artan i÷verenin kendisi
olmaktadÔr. Yani kanunlardan aldÔôÔ güç ile i÷verenler,
ucuz i÷çi çalÔ÷tÔrarak maliyeti dü÷ürmekte ve bu sayede
kendi sektörlerinde rekabet gücünü i÷çinin, emekçinin
sÔrtÔndan artÔrmaktadÔr.
AyrÔca ta÷eronla÷ma sistemi örgütlenme ve toplu i÷
sözle÷mesi alanÔnda i÷çilerin hak ve özgürlüklerini tamamen ortadan kaldÔrmaya yönelik etkili bir araç haline
gelmi÷ ve Günümüzde bu amaç doôrultusunda kullanÔlmaya devam edilmektedir.
Kamu çalÔ÷anlarÔ arasÔnda ta÷eron i÷çi en fazla SaôlÔk BakanlÔôÔna baôlÔ kurumlarda istihdam edilmektedir.
SaôlÔk BakanlÔôÔ bünyesinde çalÔ÷an yakla÷Ôk 300 bin personelin 110 bini ta÷eron i÷çi olarak istihdam edilmektedir. Bu rakamlar devlet hastanelerinde görev yapmakta
olan personelin 1/3’ünün ta÷eron i÷çi olarak çalÔ÷tÔôÔ gerçeôini ortaya koymaktadÔr.

Hizmetin özelliôi bakÔmÔndan güvenlik hizmetlerinin
ta÷eronla÷tÔrÔlmasÔ ile ba÷layan ta÷eronla÷ma süreci, yemek hizmetlerinin ihale edilmesi ve temizlik, bilgi i÷lem,
otomasyon, radyoloji, laboratuar, tÔbbi sekreterlik, hasta
bakÔcÔlÔôÔ ve hem÷ire kadrolarÔnÔn ta÷eronla÷tÔrÔlmasÔ ile
devam etmektedir.
Üniversite hastaneleri de göz önünde bulundurulduôunda kamu saôlÔk kurumlarÔnda çalÔ÷an ta÷eron i÷çi sayÔsÔnÔn 150 bine ula÷tÔôÔ görülmekte olup, bu çalÔ÷anlarÔn
büyük bir bölümünün asÔl ya da yardÔmcÔ saôlÔk i÷kollarÔnda istihdam edildiôi bilinmektedir.
Ta÷eron uygulamalarÔ tüm sektörlerde olduôu gibi
saôlÔk sektöründe de kayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn hÔzla yayÔlmasÔna sebep olmaktadÔr. AyrÔca, saôlÔkta ta÷eronla÷ma yapay bir ÷ekilde i÷yeri ölçeklerinin küçültülmesine ve i÷çi
sayÔsÔnÔn ciddi oranlarda azaltÔlmasÔna yol açmaktadÔr.
Bu nedenle ta÷eronla÷ma, i÷yeri ölçeôi ile alakalÔ kanunlardan doôan, bir takÔm yükümlülüklerinde ortadan
kaldÔrÔlmasÔ için bir araç olarak kullanÔlmaktadÔr.
Bunlardan en önemli olanÔ i÷ güvencesine ili÷kin düzenlemelerdir. AsÔl i÷veren kanunen yerine getirmek zorunda olduôu hükümlerin sorumluluôundan i÷in tamamÔnÔ ta÷eron i÷letmelere devrederek kurtulmaktadÔr.
õ÷verenler ta÷eron i÷letmeler çalÔ÷tÔrarak sadece i÷ güvencesi hükümlerini deôil õ÷ Kanununun birçok hükmünü ihlal etmektedir. Bunlardan bazÔlarÔ;
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dosya

alt iĆverenlik

– 50 veya daha fazla i÷çi çalÔ÷tÔran i÷yerleri için öngörülen özürlü, eski hükümlü veya terör maôduru
çalÔ÷tÔrma zorunluluôu,
– ÇalÔ÷tÔrÔlan i÷çi sayÔsÔna ya da i÷yerinin niteliôine
ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla
teknik eleman ya da mühendis görevlendirme yükümlülüôü,
– 150 veya daha fazla i÷çi çalÔ÷tÔrÔlmasÔ halinde i÷çiler tarafÔndan kurulacak tüketim kooperatiflerine
yer tahsisini düzenleyen hükümlerdir.
BunlarÔn dÔ÷Ônda diôer bazÔ Kanun, tüzük ya da yönetmelikle düzenlenen izin kurullarÔna, i÷yerinde hekim
bulundurulmasÔna, spor tesisi kurulmasÔna ili÷kin uygulamalar da yine i÷çi sayÔsÔna baôlÔ yükümlülükler arasÔndadÔr.
Günümüzde SaôlÔk BakanlÔôÔna baôlÔ tüm yataklÔ tedavi kurumlarÔnda hizmet alÔmÔ yoluyla ihale edilen ve
ta÷eron ÷irketler tarafÔndan yapÔlan i÷ler, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinin SaôlÔk BakanlÔôÔna devrinden önce tümüyle kamu personeli tarafÔndan yürütülmekteydi.
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Her ne kadar 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanununu 2’nci maddesinde “i÷letmenin ve i÷in gereôi ile teknolojik nedenlerle
uzmanlÔk gerektiren i÷ler dÔ÷Ônda asÔl i÷ bölünerek alt i÷verenlere verilemez” hükmü bulunsa da bu gün kamu
hastanelerinde teknolojik olarak hiç bir uzmanlÔk gerektirmeyen, ama saôlÔk hizmetinin bir parçasÔ olan neredeyse doktor hizmetleri haricinde tüm hizmet dallarÔ
ihale edilebilmektedir. Üstelik ihaleye i÷tirak eden ÷irketlerin saôlÔk sektörüne ili÷kin her hangi bir uzmanlÔôÔ
ve deneyimi de bulunmamaktadÔr.
Zaten bu ta÷eron ihalelerinin ÷artnameleri incelendiôinde temizlik, bilgi i÷lem otomasyon, tÔbbi sekreterlik,
hasta yönlendirme, yemek hizmetleri gibi her hangi bir
÷ekilde uzmanlÔk gerektirmediôi, ilk bakÔ÷ta uzman olmayanlar tarafÔndan dahi anla÷Ôlabilen ve mevcut kanunlara
aykÔrÔ ÷ekilde yapÔlan hizmet alÔmlarÔ durumundadÔr.
Her yÔlsonunda sözle÷meleri fesih edilerek izin ve tazminat haklarÔ ellerinden alÔnan ta÷eron i÷çilerinin saôlÔk
hizmetlerine ili÷kin hiçbir eôitim almamalarÔna raômen
her türlü riske açÔk bir ÷ekilde saôlÔk sektöründe çalÔ÷makta, hastayla birlikte kendi saôlÔklarÔnÔ da tehlikeye
atmaktadÔrlar. Gerçekte saôlÔk sektöründeki hizmetlerin
kalitesinin artmasÔ hastanÔn en iyi ÷ekilde hizmet almasÔna hiçbir katkÔsÔ bulunmayan ta÷eronla÷manÔn sadece ve
sadece saôlÔk sektöründe ucuz i÷çi çalÔ÷tÔrarak daha fazla
i÷ üretmek amacÔnÔ ta÷ÔdÔôÔ ve bunlarÔn yanÔnda i÷çilerin

elinden kanunlar çerçevesinde düzenlenmi÷ sendikalÔla÷ma haklarÔnÔn gasp edilmesi yatmaktadÔr.
AnayasamÔzÔn 128. maddesinin 1. fÔkrasÔnda “Devletin
Kamu õktisadi Te÷ebbüslerinin ve diôer tüzel ki÷ilerinin
genel idare esaslarÔna göre yürütmekle yükümlü olduklarÔ
kamu hizmetlerinin gerektirdiôi asli ve sürekli görevlerin
memurlar ve diôer kamu görevlileri eliyle görüleceôi” belirtilmi÷ olmasÔna raômen SaôlÔk BakanlÔôÔna baôlÔ tüm
yataklÔ tedavi kurumlarÔnda bu hüküm çiônenmi÷tir.
Kamu Hastanelerinde 4A-4B-4C-ta÷eron çalÔ÷anlarÔ
gibi çok farklÔ modeller altÔnda asÔl i÷ ya da yardÔmcÔ i÷
grubunda saôlÔk çalÔ÷anÔ istihdam edilmektedir. Bu durum aynÔ i÷i yapan ki÷iler arasÔnda maa÷ farklarÔnÔn olu÷masÔna ve dolayÔsÔyla i÷ barÔ÷ÔnÔn da bozulmasÔna neden
olmaktadÔr.
õhale süreleri 1 ya da en fazla 2 yÔl ile sÔnÔrlÔ olan
÷irketlere baôlÔ olarak çalÔ÷anlar yasal haklarÔ olan örgütlenme yani sendikalÔla÷ma hareketine giri÷tiklerinde
ise toplu i÷ sözle÷mesi sürecine ula÷amadan ihale süresi
sona eren ÷irket nedeniyle i÷çiler yeniden maôduriyete
itilmektedirler.
Kamu hastanelerimizde ihale almaya devam eden ÷irketlerin bir hastane i÷yerinden ilaheyi almalarÔna raômen
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ kayÔtlarÔ incelendiôinde bir çoôunun genel i÷ler ya da büro i÷leri olarak
tescil edildiôi ve bu tescile raômen saôlÔk sektöründe
hizmet verdikleri a÷ikardÔr. Hatta öylesine örnekler var
ki, aynÔ unvanla aynÔ türden ihalelerle farklÔ hastanelerde
i÷ alan ÷irketlerin farklÔ i÷ kollarÔnda tescil edildiôi BakanlÔk kayÔtlarÔndan görülmektedir. Yani A hastanesinde
veri giri÷, hasta yönlendirme hizmetini yürüten ta÷eron
÷irket büro i÷kolunda tescilli iken, B hastanesinde aynÔ
i÷i yürütüyor olmasÔna raômen genel i÷kollarÔnda tescil
edilebilmektedirler. Bir i÷yerinde asÔl i÷e yardÔmcÔ i÷lerde
asÔl i÷kolunda sayÔlmasÔ gerekirken hukuksal zeminde
4857 SayÔlÔ õ÷ Kanunun 2. Maddesinin uygulanmamasÔ
ve Türkiye’deki i÷sizlik oranÔnÔn her geçen gün artmasÔ
bir süre sonra saôlÔk sektöründe ta÷eron mafyala÷masÔna
yol açacaktÔr.
Özellikle hastanelerde ta÷eron firmaya baôlÔ olarak
çalÔ÷an i÷çilerin belirlenmesinde, sevk ve idaresinde, üst
i÷veren sorumlu olmakla birlikte sadece i÷çilerin maa÷larÔnÔ ödemekle yükümlü olan ta÷eron ÷irketlerin bu açÔdan
bakÔldÔôÔnda tek görevlerinin üst i÷verenden aldÔôÔ ücretten komisyonunu keserek i÷çiye ücretini ödemek olduôu
ortaya çÔkmaktadÔr. Ta÷eron uygulamasÔnÔn saôlÔk sektöründe hizmet kalitesini artÔrÔcÔ ya da rekabet gücünü
artÔrÔcÔ hiçbir ektisinin olmadÔôÔ görülmektedir. Oysa ki,
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saôlÔk sektöründe yakla÷Ôk 150 bin ta÷eron çalÔ÷anÔn olduôu dü÷ünülürse tüm bu çalÔ÷anlarÔn sÔrtÔndan ihale ile
kar elde eden ÷irketlerin gelirlerinin ÷irket patronlarÔnÔn
cebine gireceôine çalÔ÷anlarÔn kamu i÷çisi kadrosuna geçilerek bu paranÔn da devletin kasasÔnda kalmasÔ ve bu
sayede i÷yerlerinde hizmet kalitesinin ve adaletin saôlanmasÔ açÔsÔndan bir çözüm olarak görülmektedir.

Ta÷eronla÷manÔn saôlÔk i÷koluna etkileri hem hizmeti
verenler (çalÔ÷anlar), hem hizmeti alanlar (hastalar), hem
de sosyal adalet açÔsÔndan tümüyle olumsuz sonuçlar doôurmakta olup, bu sistem az ücret-çok i÷ adaletsizliôini
körüklemekte ve insanlarÔn birinci sÔnÔf almasÔ gereken
saôlÔk hizmetinin devlet eliyle yoksunla÷tÔrÔlmasÔna ve
sektörün tamamen ticarile÷tirilmesine sebep olmaktadÔr.
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Faruk Bildirici ile röportaj× Uzman Yard×mc×m×z Güldane Karsl×oùlu yapt×.
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“Kitle haberciliăinde yaĆanan
gerilemeyle birlikte sendikal olaylar
haber deăerini yitirdi.”
Son günlerde bas×n özgürlüäü çok
gündemde ve tart×ç×lan bir konu.
Bu konuda deäiçik kesimlerden
farkl× görüçler de var. Siz bu
konuda ne düçünüyorsunuz?
Türkiye’de basÔn özgürlüôü konusunda özellikle son dönemde çok
ciddi sorunlar ya÷andÔôÔnÔ dü÷ünüyorum. Bu sorunlarÔ elbette tek
boyutta ele almak mümkün deôil.
BasÔnÔn ve medyanÔn kendi içinden
gelen, kendi yapÔlanmasÔndan kaynaklanan sorunlar var. õkincisi ve
daha önemlisi, güncel olan, iktidarÔn
medyaya bakÔ÷Ôndan kaynaklanan
sorunlar var. Bu iktidar daha önceki iktidarlardan farklÔ olarak kendine baôÔmlÔ, kendisini her ko÷ulda
destekleyen, her halükarda yaptÔôÔ
her ÷eye destek veren, alkÔ÷ tutan
bir medya yarattÔ. AdÔna ne dersek
diyelim, hiç önemli deôil. Onun dÔ÷Ônda kalan medyaya kar÷Ô iktidarÔn
tavrÔ, dü÷manca demesem bile hasmane bir tutum oldu. Bunu Ba÷ba-

kanÔn sözlerinden bile görüyoruz.
Ba÷bakan “Ben bu medyayla çarpÔ÷a
çarpÔ÷a geldim” dedi. öimdi medyayla ili÷kisini bir çarpÔ÷ma sendromu
üzerine oturtmak zaten sorunlu bir
yakla÷Ôm ve bunun hala devam ettiôini söylemek zorundayÔz. KaldÔ
ki Ba÷bakan, bazÔ yazarlarÔn i÷ten
atÔlmasÔ gerektiôi konusunda medya
patronlarÔnÔ uyarmaktan tutun da,
gözaltÔna alÔnan gazetecilerin yaptÔklarÔ i÷in, yayÔmlanmamÔ÷ kitaplarÔn
bazen bombadan bile daha tehlikeli
olabileceôini söyledi. “Ne var canÔm,
Ba÷bakan da beôenmediôi yazÔlarÔ,
çizileri, kitaplarÔ söyleyebilir, Ba÷bakan da bu ülkenin insanÔ” denebilir. Ama gördük ki Ba÷bakanÔn, bir
ürün, yazÔ, çizi konusunda fikrini
söylemesi, herhangi birinin fikrini
söylemesi ile aynÔ ÷ey deôil. Ba÷bakan söyleyince ya heykel yÔkÔlÔyor ya
da gazetecilerin yaptÔklarÔ i÷e ili÷kin
fikir beyan edince onun bir takÔm
sonuçlarÔ oluyor.

Birkaç örnek vermek gerekirse;
birincisi Nuray Mert’in “namert”
olduôu ile ilgili sözleri, diôeri üniversite giri÷ sÔnavlarÔ ile ilgili haberleri ele÷tirmesi ve bunun üzerinden
Abbas Güçlü’yü hedef almasÔ, üçüncüsü hapse atÔlan gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri yüzünden deôil
örgütsel faaliyetleri yüzünden gözaltÔna alÔndÔklarÔnÔ söylemesi. Bir
defa o arkada÷lar mahkum olmu÷
deôiller, gözaltÔna alÔnan, tutuklanan arkada÷larÔn büyük çoôunluôuna savcÔlarÔn sorduklarÔ sorular zaten gazetecilik faaliyetleri ile ilgili.
“Bu kitapta ÷unu niye yazdÔn”, “Bu
haberi niye yaptÔn” gibi sorular bunlar. BunlarÔn basÔn özgürlüôü çerçevesinde kabul edilmesi mümkün
deôil. DolayÔsÔyla, bu ülkede gazeteciler, gazetecilik faaliyetiyle ilgili
bizzat iktidardan kaynaklanan bir
baskÔ altÔnda. BasÔn özgürlüôünden
söz etmenin mümkün olmadÔôÔnÔ
dü÷ünüyorum.

Gazeteciliăe 1980 Haziranćnda Cumhuriyet Gazetesi’nde
muhabirlikle baĆlayan Faruk Bildirici, 30 yćlć aĆkćn süredir
mesleăini sürdürüyor. ąu an Hürriyet Pazar’da “Puzzle Portreler”
isimli köĆesinde söyleĆiler hazćrlćyor, aynć zamanda gazetenin
okur temsilciliăi görevini sürdürüyor. Kendisiyle yaptćăćmćz
söyleĆide mesleăi nedeniyle kendisini de çok ilgilendiren basćn
özgürlüăü, 12 Eylül dönemi ve bugünün gazeteciliăi, okurlarć,
söyleĆileri, medya ve sendikalar ile ilgili görüĆlerini sorduk.
Bildirici sorularćmćza içtenlikle yanćt verdi. Konulara iki yönlü ve
tarafsćzca yaklaĆarak tüm aktörleri kendi koĆullarć ve sćnćrlarć
içinde deăerlendirdi.
Biliyorsunuz Gazetecilere Özgürlük Platformu kuruldu. Gazetecilik
örgütlerinin hemen hepsi bu platforma katÔldÔlar. Bu platformun MayÔs
ayÔ içersinde õstanbul’da düzenlediôi
bir konferans vardÔ. O konferansa da
dünyanÔn belli ba÷lÔ gazetecilik örgütleri gelip katÔldÔlar. O örgütlerin
sözcüleri Türkiye’de basÔn özgürlüôü konusunda ciddi sorunlar ya÷andÔôÔnÔ anlattÔlar. Ba÷bakan “Vatanda÷larÔn sorunu benim sorunumdur”
diyor ya, bu ülkede tek bir gazeteci
bile çÔkÔp “BasÔn özgürlüôü sorunu
ya÷Ôyorum” dediôinde Ba÷bakanÔn
ve bu ülkeyi yönetenlerin hemen çÔkÔp “Bir dakika ne sorun var” demesi
gerekir. “Sorun yok karde÷im, sen
aslÔnda yanlÔ÷ anlÔyorsun” demek
yerine “Sorun nedir” diyerek onu
çözmeye çalÔ÷masÔ gerekir. Maalesef
bunu görmek yerine diôer bazÔ temel sorunlarda gördüôümüz gibi bu
ülkeyi yönetenler yeniden bir devletçi çizgiyi sürdürüyorlar. Devletin
o baskÔcÔ tutumunu sürdürmekten
medet umuyorlar neredeyse.
12 Eylül döneminde muhabirlik
yapt×n×z. O dönemlerle bu
dönemi karç×laçt×rd×ä×n×zda neler
söyleyebilirsiniz?
AslÔnda sivil dönemle askeri dönemi kÔyaslamak istemem, ikisi çok
farklÔ. Birinde özgürlüôün tamamen
askÔya alÔndÔôÔ, bir ülkenin kaderinin, yönetiminin sadece be÷ ki÷inin
dilinin ucunda olduôu bir dönemdi.
öimdi tabii ki demokratik, sivil bir
dönemdeyiz. Ama ÷öyle bir kÔyaslama yapÔlabilir; sansürle, otosansür

arasÔndaki fark kadar fark var ikisinin arasÔnda. O dönemde öôleden
sonralarÔ telefon gelirdi sÔkÔyönetimden, denirdi ki “Falan konuda haber
yazamazsÔnÔz” ya da bir olayla ilgili
yayÔn yasaôÔ gelirdi. Bize bunu bir
yüzba÷Ô bazen de bir çavu÷ söylerdi.
Zaten o dönemde gazetecilik alanÔ
çok daralmÔ÷tÔ. Gazetecilik alanÔnÔn
daralmasÔ ve asÔl olan sansür konusuydu. O yüzden de 12 Eylül’de gazetecilik sonradan da etkileri kalÔcÔ
görünebilir ÷ekilde magazine ve spora kaydÔ, polisiye haberlere yöneldi.
Türkiye’deki magazin ekleri o dönemde ba÷ladÔ ve devam etti.
Bu dönemde elbette sansür yok.
Ama gazetecilik, basÔn özgürlüôü
konusunda sorunlar ya÷andÔôÔ için
de bence sÔnÔrlarÔ belli olmayan bir
otosansür dönemi var. Bu ülkede
hangi gazeteci gönül rahatlÔôÔyla ba÷bakanÔ ele÷tirebildiôini söyleyebilir?
Böyle bir ÷ey mümkün deôil. Çünkü
Ba÷bakan ele÷tirilere, itirazlara, önerilere, her ÷eye tamamen kapandÔ.
Oysa medyanÔn görevi son zamanlarda çok sÔk söylendiôi gibi pembe
tablolar yaratmak deôil, bizim i÷imiz
bu deôil. Halkla ili÷kicilerle gazetecileri karÔ÷tÔrÔyorlar. Halkla ili÷kiler
÷irketleri her ÷eyin iyi yanÔnÔ gösterebilir, reklamÔnÔ yapabilir. Ama bizim
i÷imiz ÷eytanÔn avukatlÔôÔnÔ yapmak.
Burada yanlÔ÷ var demek ki.
Gazetenizin okur temsilcisisiniz.
Bu dönemde okurlar bas×ndan ne
bekliyor? Hangi konularda görüç
bildiriyor?

OkurlarÔn beklentilerini tek
maddede toplamak aslÔnda çok
mümkün deôil. ööyle söyleyeyim:
Gazetecilerin gazetecilik yapmasÔnÔ
bekliyorlar aslÔnda. Eski okurla bugünkü okur aynÔ deôil. Eski okur sadece kendi gazetesini görüyordu. O
gazete üzerinden kanaat üretiyordu.
Oysa artÔk günümüzde okurlar öyle
deôil. Kendi gazetesi dÔ÷Ônda ba÷ka
gazeteleri de görüyor ya da televizyondan haberciliôinden öôreniyor.
Bir kÔsÔm okur da zaten internetten
faydalanÔyor. Bütün bunlarla kÔyaslandÔôÔndan okurlar zaten fazla ÷ey
bekliyor. Eskiye oranla daha bilgili,
yoôun bilgi bombardÔmanÔ altÔndan
analizini kendi yapabilen bir okur
var. DolayÔsÔyla bizim de gazeteciliôimizi daha çok sorgulayan bir
okur var. Daha çok sorguladÔôÔ için
de bizim hem yanlÔ÷lardan arÔnmak konusunda hem de gazetecilik ilkelerine uygunluk konusunda
daha titiz davranmamÔz gerekiyor.
Daha yansÔz daha doôru dürüst gazetecilikle onlara cevap vermemiz
gerekiyor. Böyle bakÔldÔôÔnda da
zaten okurlardan gelenler deôi÷ti.
Eskiden bize ÷u haberi niye böyle
verdiniz ÷eklinde ele÷tiriler gelirdi.
öimdi “Niye ÷u haberi vermediniz”
türünden de ele÷tiriler gelmeye ba÷ladÔ. Çünkü okur sadece bize mahkum deôil. Sadece bizi izlemiyor,
ba÷ka yerden de öôreniyor. Eskiden bakÔldÔôÔnda birkaç ana gazete
bazÔ haberleri yapmadÔôÔnda kimse
görmezdi, geçer giderdi. öimdi öyle
deôil, bütün gazeteler görmese bile
bir olayÔ bir internet sitesi verdiôinde o birden bire gündeme gelip
büyüyebiliyor çünkü. DolayÔsÔyla
biz artÔk at gözlüôü takarak bazÔ
÷eyleri görmezden gelerek gazetecilik yapamayÔz. Her ÷eyi okurumuzun bilgisine, onayÔna sunmak
zorundayÔz. Daha açÔk görü÷lü bir
gazetecilik gerekiyor. Ama bu açÔk
görü÷lü gazetecilik dediôim ele÷tirilerden vazgeçmek, itirazlarÔmÔzÔ
dile getirmemek gibi bir gazetecilik
deôil.
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Okurlar×n bilgiye kolay ulaçmas×
sizi olumlu yönde etkiliyor
diyebiliriz.
Tabii ki, bizim i÷imiz bilgiyle
yoôruluyor zaten. Bilgiyle yoôrulan
bir i÷te kar÷ÔmÔzdaki insan ne kadar
bilgiliyse bizim de o zaman daha
bilgili olmak için çalÔ÷mamÔz daha
doôru daha sÔkÔ bir yarÔ÷a girmemiz
gerekiyor. Bütün rekorlar rakiplerin
de güçlü olduôu yarÔ÷larda çÔkar. Rakip güçsüzse oradan rekor çÔkmaz.
Bizimki de bunun gibi.
Hürriyet Pazar’da yapt×ä×n×z
söyleçileriniz aras×nda en dikkat
çekici olan hangisiydi?
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Bunu söylemek çok zor. Ben aslÔnda ünlüleri magazin ünlüleri ve
popüler ünlüler olarak ikiye ayÔrÔyorum. Bir de popülerlerin dÔ÷Ônda
kendi kulvarlarÔnda bence son derece önemli i÷ler yapan, kendi çizgilerinde o popülerliôi tercih etmeyen
isimler var. Kendi alanlarÔnÔn ünlüleri var. Ben sadece onlarÔ tercih ettim dersem doôru olmaz. Ama daha
çok kendi alanlarÔnda söylenecek
sözü olan insanlarÔ tercih etmeye çalÔ÷tÔm. AôÔrlÔklÔ olarak onlarÔ verdim
dolayÔsÔyla kendime yeni bir kanal
açmaya çalÔ÷tÔm. Tabii ki siyasetçilerle de görü÷tüm. Bu söyle÷ilere ben
“Puzzle Portreler” dedim. Galiba bu
hafta 108. çÔktÔ. Bu tarz söyle÷ilere
ba÷ladÔôÔmda pek fazla yoktu. Söyle÷ilerde kendi sorularÔmÔ vermiyorum, böylece kendimi öne çÔkarmak
deôil de konu÷tuôum karakteri öne
çÔkarmaya çalÔ÷Ôyorum. Söyle÷ileri
kutular halinde vermeye, ki÷ilerin
hayatlarÔndan, dünyaya bakÔ÷larÔndan kesitler vermeye çalÔ÷Ôyorum.
O kesitlerle puzzle’Ôn parçalarÔyla
bir bütün olu÷turmaya çalÔ÷Ôyorum. Bunu yaparken birinci amacÔm
puzzle’Ôn parçalarÔnÔ bir araya getirerek o insanlarÔ tanÔtmak. õkincisi de
galiba son dönemlerde insanlar televizyonun ve internetin de etkisiyle
uzun yazÔ okumaktan sÔkÔlÔyor. AçÔk
söylemek gerekirse okuru kandÔrÔyorum. Uzun bir yazÔyÔ kÔsaymÔ÷ gibi

okutuyorum. Çünkü kutular halinde
olduôu için istedikleri yerden ba÷layÔp istediklerini okuyabiliyorlar. DolayÔsÔyla söyle÷iyle ilgili daha rahat
fikir sahibi olabiliyorlar.
Söyle÷i yaptÔôÔm ki÷iler arasÔnda
ayÔrmam zor ama benim için deôil
okuyanlar açÔsÔndan bakÔldÔôÔnda
Aliye Kavaf ile yapÔlan söyle÷i oldu.
“E÷cinsellik hastalÔktÔr” demi÷ti Aliye
Kavaf. O Amerika’da hazÔrlanan õnsan HaklarÔ ile ilgili rapora bile girdi.
Çok tartÔ÷ÔldÔ, ele÷tirildi. En dikkat
çekici oydu sanÔyorum. Onun dÔ÷Ônda çok insan var ama ayÔrmak zor.
Söyleçi öncesi ve sonras×nda
kendisine karç× düçüncelerinizi
tamamen olumlu ya da olumsuz
deäiçtirenler oldu mu?
Elbette oldu ama isim vermesem
daha iyi olur. Ama ÷öyle söyleyeyim,
ben zaten insanlara yeni bir dünyaya
yakla÷Ôr gibi yakla÷Ôyorum. Benim
söyle÷i yaptÔôÔm her insan kendi ba÷Ôna bir dünya. Buna “ada” diyen,
yeni bir adayÔ ke÷fetmek diyenler de
oluyor. Ben insanlarla konu÷tuôumda doôrularÔyla yanlÔ÷larÔyla deôil de,
siyahlarÔyla beyazlarÔyla, eksileriyle, artÔlarÔyla bir dünyayÔ ke÷fetmi÷
oluyorum. HayatÔnÔn bir yerinde bir
yanlÔ÷ yaptÔôÔnÔ dü÷ündüôünüz bir
insan bile sonuçta onu kendi içinde
açÔklayan nedenleri oluyor ya da onu
o noktaya getiren süreçleri oluyor.
Beni ilgilendiren ÷ey de zaten gazeteci olarak görevim de insanlarÔ yargÔlamak deôil. Beni ilgilendiren ÷ey
orada yer alan resmi görmek, resmin
ayrÔntÔlarÔna hükmedebilmek, o diôer farklÔ renkleri görebilmek. Onu
görebiliyorsam ben kendimi mutlu
hissediyorum. Çünkü ben hem öôreniyorum bir insanla söyle÷i yaparken
hem de insanlara o dünyayÔ aktarmÔ÷
oluyorum. Diyorum ki insanlara “Ey
okur, bak bunu oku böyle bir dünya
var”. Bu dünyadan bir ÷eyler öôrenir
ya da öôrenmez, o onun takdiri. Temel amacÔm aslÔnda galiba yazmaktan çok öôrenmek. Bir gazeteci i÷tahÔ
benim için söz konusu olan.

Son 10-15 y×ld×r Türkiye’de
medya ve sendikalar aras×nda
bir uzaklaçma var. Medyada
sendikalar olumsuz yönleriyle
yer almaya baçlad×. Bunu nas×l
deäerlendiriyorsunuz?
Ba÷ta basÔn özgürlüôü ile ilgili
söylediôim gibi burada da sorunu
tek boyutlu görmek mümkün deôil.
Hem sendikalarÔn güç kaybetmesinden dolayÔ sendikalarÔn kendi içinden kaynaklanan sorunlar var, hem
de gazeteciliôin içinden gelen problemler var.
Güç kaybetmelerinin nedenleri
hakk×nda ne düçünüyorsunuz?
Bir taraftan bakÔldÔôÔnda sendikalar eski gücünde deôiller. Eski
TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Bayram
Meral’in bir sözü vardÔ: “Bizim i÷verenlerimiz kendileri için Avrupa Birliôi kriterleri, çalÔ÷anlar için ise Afrika kriterleri istiyorlar” demi÷ti. Bu
gerçekten çok önemli, dikkate deôer
bir yakla÷ÔmdÔ. Maalesef Türkiye’de
böyle bir yakla÷Ôm sadece i÷verenlere deôil, genel olarak güç odaklarÔnÔn hemen hepsinde hakim. Avrupa
Birliôi deyince sadece hayatÔn belirli
alanlarÔnda yönlendirici, belirleyici
olabileceôi gibi bir ÷ey dü÷ünülüyor. Oysa bence AB kriterlerinin en
önemlilerinden biri de çalÔ÷anlarÔn
sendikalÔ olmasÔ. öu anda bu konuda
AB kriterlerinin Türkiye’de uygulanmadÔôÔ çok açÔk.
Sendikalar Türkiye’de uzun süreden beri sadece ücret pazarlÔôÔ sendikacÔlÔôÔ yaptÔlar. Böyle olunca da
hayatÔn diôer alanlarÔna tam olarak
nüfuz edemediler ve sonuç olarak
da zayÔfladÔlar. Ama bunun içerisinde sendikalarÔn bölünmelerinin,
birle÷ememelerinin de etkisi var.
Bir dönem DõSK, TÜRK-õö ikilemi
vardÔ. öimdi o ikilem yerini TÜRKõö, HAK-õö, DõSK üçlemine bÔraktÔ.
BunlarÔn da etkisi var.
Bir taraftan bakÔldÔôÔnda da gazetecilikte sadece sendikal habercilikte
deôil, maalesef kitle haberciliôinde
de bir gerileme ya÷andÔ. Kitle ha-

berciliôi geriledikçe ya da bir takÔm
kitlelerin eylemleri, sorunlarÔ, protestolarÔ, renkli medyatik unsurlar
içermediôi sürece haber olmamaya
ba÷ladÔ. Böylece sendikal haberler
de basÔn için deôerini yitirdi. Onun
tersine bazÔ i÷verenlerin yaptÔklarÔ
bulu÷lar, ilginçlikler, sermaye artÔrÔmlarÔ, yeni fabrika kurulu÷larÔ vs.
daha çok öne çÔkmaya ba÷ladÔ. Bunda da sanÔrÔm hem gazetecilikteki
temel anlayÔ÷ hem de kitle haberciliôi yerine i÷verenlerin beklentilerine yönelik haberciliôin öne çÔkmasÔ
neden oldu. õstanbul odaklÔ haberciliôin etkisi oldu. Bir de sanÔyorum
÷irketlerin, i÷verenlerin dünyadaki
medya deôi÷imini ke÷fetmeleri ama
sendikalarÔn bu deôi÷imi ke÷fetmemelerinin neden olduôunu dü÷ünüyorum. öunu kastediyorum, medya
artÔk eski matbuat ya da basÔn deôil,
çok deôi÷ti. 80’lerdeki basÔnla bugünkü basÔnÔ medyayÔ aynÔ olarak
algÔlamaya kalkar buna göre bir strateji olu÷turmaya çalÔ÷ÔrsanÔz bunu
ba÷aramazsÔnÔz. 80’lerde olduôu gibi
bir basÔn bülteni göndererek, medya
nasÔl olsa deôerlendirir ya da deôerlendirmez derseniz i÷in içinden çÔkamazsÔnÔz. Çünkü medya dediôimiz
÷ey eski basÔnla kÔyasladÔôÔmÔzda çok
boyutlu, çok daha grift bir i÷ haline
geldi. Karma÷Ôk bir süreç oldu. Ona
göre stratejiler olu÷turmak lazÔm.
Bir sendikacÔ ÷unu diyebilir,
“Medya bizi görmüyor”. Bu i÷e kolaycÔ yakla÷Ôm. õ÷in tersinden de bir
soru sorulsa, sendikalar açÔsÔndan
bakÔldÔôÔnda daha yararlÔ olur. “Acaba ben bu karma÷Ôk yapÔya kendimi
nasÔl sunarÔm. Kendi kaderimi buna
raômen nasÔl yaparÔm”. Bunu da dü÷ünmeleri gerektiôini dü÷ünüyorum.
Bunu söylerken kendi hatalarÔmÔzÔ
görmezden gelerek söylemiyorum.
Diyorum ki evet bizde sorunlar var
ama orada da var.
Medyadaki sendikas×zlaçt×rma
hakk×nda ne düçünüyorsunuz?
Medya çal×çanlar× örgütlenmeli mi
sizce?
Evet ama örgütlenme ihtiyacÔnÔ
iki cephede ele almak gerekiyor.

Mesleki örgütler ve sendikal örgütler. Bir defa zaten Türkiye’de sendikal örgütlenme 90’lardan itibaren
bir zayÔflama sürecine girdi. Ama
ondan önce Türkiye’de zaten mesleki örgütler alanÔnda bir zayÔflÔk
var. Ben kÔlcal örgütlenmeler diyorum, Ekonomi Muhabirleri Derneôi, Diplomasi Muhabirleri Derneôi,
Ba÷bakanlÔk Muhabirleri Derneôi
gibi kÔlcal örgütlenmeler oldu. Bir
yandan bakÔldÔôÔnda çok örgütleniyormu÷uz gibi görünüyor ama
diôer taraftan bakÔldÔôÔnda bu bizi
güçsüzle÷tiriyor. Daha güçlü örgütler çatÔsÔ altÔnda sadece mesleki sorunlarÔmÔzla uôra÷acak, mesleki bir
sorunumuz olduôundan hepimizin
güçbirliôi yapabileceôimiz bir güçbirliôi kurmak gerekli. Bence buna
en yakÔn aday ÷u anda õstanbul’daki
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti.
Onun çok daha güçlü bir örgüt
olarak yayÔlmasÔ, gazetecilik yapan
herkesi kapsamasÔ onun altÔnda belki Ekonomi Muhabirleri, Diplomasi
Muhabirleri, Ba÷bakanlÔk Muhabirleri gibi masalarda onlarÔn sorunlarÔyla uôra÷masÔ gerektiôini
dü÷ünüyorum. Yani sendikal bir örgütlenmeden
önce bizim bu a÷amayÔ
a÷mamÔz
gerekiyor.
Yoksa oraya zaten
varamayÔz, mesleki
örgütlenmeyi ba÷aramadan
sendikal
örgüt-

lenmeyi ba÷aramayÔz diye dü÷ünüyorum.
Matbuattan bas×na, bas×ndan
medyaya dönüçüme deäindiniz,
baçka çeyler eklemek ister misiniz?
Bu söylediôim medya dönü÷ümü sadece Türkiye’de olan bir ÷ey
deôil tabii ki. 80’lerden itibaren bütün dünyada özellikle Amerika’da
Avrupa’da olan bir dönü÷ümdü. O
dönü÷üm Türkiye’de de ya÷andÔ.
Tesadüf deôildi böyle bir dönü÷ümün ya÷anmasÔ. DolayÔsÔyla da bunu
sadece Türkiye’ye özgü görüp bir
sorunsalmÔ÷ gibi algÔlamak taraftarÔ
deôilim. Bu kaçÔnÔlmaz bir dönü÷ümdü, o da oldu. Önemli olan biz
gazetecilerin bu dönü÷üm içinde yerini doôru konumlandÔrabilmesi. Bu
okurlar ve medya tüketicileri için de
geçerli. Herkesin bu dönü÷ümü algÔlayÔp ona göre bakmasÔ gerek. Eskiden medya okurlarÔ, tüketicileri sanki çe÷meden bir tas su alan insanlar
gibiydi. Oysa ÷imdi önlerinde koca
bir Ôrmak var. Bu Ôrmaktan da bir tas
alacaklar, tabii içebilecekleri kadar. DolayÔsÔyla
daha seçici, daha
dikkatli olmak zorundalar. Yoksa
Ôrmakta boôulma tehlikesi de
var tabi, doôru
bilgiyi kaybetme tehlikesi de
var.
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endikacÔ-i÷çi kökenli milletvekilleri 1946’dan ba÷layarak
yasama organlarÔnda deôi÷ik
sayÔ ve yoôunlukta yer aldÔlar. 12
Haziran 2011 genel seçimlerinde de
bazÔ sendikacÔlar milletvekili seçildi.
SendikacÔ-i÷çi kökenli milletvekilliôi nasÔl ba÷ladÔ? SendikacÔlar-i÷çiler
meclislerde ne oranlarda yer aldÔlar?
Yasama görevleri sÔrasÔnda etkili
olabildiler mi? Hangi sendikadan
geldiler, hangi partilerde yer aldÔlar?
Bu yazÔda bu sorulara yanÔt aramaya
çalÔ÷acaôÔz.
õ÷çi ve sendikacÔlarÔn Mecliste
temsili ve bu temsilin siyasi partiler
arasÔndaki daôÔlÔmÔ siyasal katÔlÔmÔn
ve sendikalarÔn siyasetle ili÷kilerinin
önemli göstergelerindendir. Tekparti dönemi sonrasÔnda yasama
organÔnÔn sosyal bile÷iminde bir geni÷leme olduôunu, çe÷itli toplumsal,
sÔnÔf katman ve meslek gruplarÔnÔn
yasama organlarÔnda temsil olanaôÔnÔn arttÔôÔnÔ söylemek mümkündür.
Yasama organÔnÔn sosyal bile÷imi
tek ba÷Ôna belirleyici olmasa da, yasama organlarÔnÔn kararlarÔ üzerinde önemli bir etki gücüne sahiptir.

Türkiye’de batÔdakilere benzer bir
sendika-siyasal parti ili÷kisi ya÷anmamasÔ nedeniyle i÷çi ve sendikacÔlarÔn parlamentoda temsili bir
a÷aôÔdan toplumsal basÔncÔn sonucu
deôil, daha çok siyasi partilerin tercihlerine baôlÔ olarak ÷ekillenmi÷tir.
Ancak böylesine doôrudan bir basÔncÔn sonucu olmasa da seçmen olarak
i÷çilerin artmasÔ ve bunun siyasi partiler tarafÔndan göz ardÔ edilmesinin
zorla÷masÔ dikkate alÔnmasÔ gereken
bir faktördür.
Meclisteki i÷çi-sendikacÔ vekillerin sayÔsÔnÔn saptanmasÔnda kimi
zorluklar söz konusudur. Bunlardan
birincisi i÷çi ve sendikacÔ ayÔrÔmÔdÔr.
õ÷çi kökenli milletvekillerinin bir
bölümü sendikal bir görevleri olmadan, ba÷ka saiklerle milletvekili
seçilmi÷lerdir. Örneôin 1946 seçimlerinde CHP Zonguldak milletvekili seçilen Sabri Koçer, ba÷ madenci
ve ilkokul mezunudur. Yine 1957
seçimlerinde DP Zonguldak Milletvekili seçilen Ali Kaya’nÔn mesleôi
döküm ustasÔ ve i÷çidir. Yine 1943
ve 1946’da CHP Ankara milletvekili
seçilen Ahmet Ulus, Hâkimiyeti Milliye gazetesinde ustaba÷ÔdÔr.1 Kaya
ve Ulus’un herhangi bir sendikal faaliyetini saptayamadÔk.
Herhangi bir sendikal görevini saptayamadÔôÔmÔz Ali RÔza ArÔ
da 6 Nisan 1947 ara seçimlerinde

CHP’den õstanbul Milletvekili seçilmi÷tir.2 Ancak ArÔ, vekilliôi döneminde ve sonrasÔnda çalÔ÷ma ya÷amÔ
ve sendikal sorunlarla ilgilenmi÷
ve sendikalarla birlikte çalÔ÷mÔ÷ bir
milletvekili olarak gözükmektedir.
Bu nedenle sendikacÔ kökenli milletvekillerini esas almakla birlikte,
ArÔ gibi istisnai isimleri de sendikacÔ vekiller arasÔnda kabul ettik.3
SendikacÔ-i÷çi kökenli milletvekillerinin sayÔsÔ konusunda bir diôer
sorun ise aynÔ milletvekilinin birden
çok seçilmi÷ olmasÔ nedeniyle çe÷itli yasama dönemlerindeki toplam
sendikacÔ-i÷çi milletvekili sayÔsÔ ile
ki÷i olarak milletvekili sayÔsÔ farklÔ
olabilmesidir. Örneôin 1946-1960
dönemindeki seçimlerde toplam
15 i÷çi-sendikacÔ milletvekili seçilmi÷ken, bazÔlarÔnÔn birkaç kez seçilmeleri nedeniyle sayÔ aslÔnda 12
ki÷idir.
1946-60 dönemi sendikacÔ milletvekillerinin sayÔsÔ, eôilim ve genellemeler yapmak için son derece
az olmakla birlikte, yine de bazÔ saptamalarda bulunmak mümkündür.
SendikacÔ kökenli milletvekillerinin,
nerdeyse tümünün son derece etkili
sendikal görevlerde bulunduôu gözleniyor. Mesleki açÔdan genellikle
kalifiye i÷çi grubunda yer alÔyorlar. Bu arada bazÔ milletvekillerinin
Meclis albümünün meslek hanesine
“sendikacÔlÔk” yazdÔrmalarÔ, daha

sonraki dönemlerde sendikacÔlÔôÔn
bir meslek olarak algÔlanmasÔnÔn
erken belirtisi olarak deôerlendirilebilir. Dikkat çekici bir nokta ise
CHP’nin sendikal görevi olan sadece
bir milletvekili seçtirmi÷ olmasÔdÔr.
1946 Seçimleri
1946 seçimlerinde CHP’den ba÷
madenci Sabri Koçer Zonguldak
milletvekili seçilmi÷tir. Koçer, Zonguldak Maden õ÷çileri SendikasÔnÔn
kurucularÔndandÔr.4 CHP ve DP’nin
henüz sendikal alanda varlÔk göstermediôi 1946 seçimlerinde sendika kökenli milletvekilinin olmayÔ÷Ô
doôal kar÷Ôlanabilir. 1946-50 döneminin sendikalarla ili÷kisi olan ama
sendikal görevi olmayan tek milletvekili 1947 ara seçimlerinde seçilen Ali RÔza ArÔ’dÔr. AyrÔca õstanbul
Motorlu Kara Nakliyecileri Cemiyeti Ba÷kanÔ Senihi Yürüten 1946 ve
1950 seçimlerinde DP’den õstanbul
Milletvekili seçildi. Mecliste en az
50 i÷çi milletvekili olmasÔ gerektiôini ve meseleleri i÷çi gözü ile görmek
gerektiôini söyleyen Yürüten’i sendikacÔ kökenli milletvekilleri arasÔnda
saymak mümkün olmasa da emekçi
kökenli bir milletvekili olarak deôerlendirmek mümkündür.5
1950 Seçimleri
1950 seçimlerinde õstanbul’dan
8 i÷çi-sendikacÔ aday oldu. Bunlar
õõSB Ba÷kanÔ Zühtü Tetey (CHP),
Ali RÔza ArÔ (CHP), Hüdai BukaôÔlÔ
(CHP), õsmail õnan (baôÔmsÔz), Hulki Sokullu (MP), Nizamettin Babaoôlu (baôÔmsÔz), Ahmet Topçu (DP)
ve õhsan AltÔnel (DP)’dir.6 CHP’nin
1950 seçimlerinde õstanbul’dan gösterdiôi 27 milletvekili adayÔnÔn ikisi
i÷çi-sendikacÔ kökenlidir. õstanbul
Milletvekili olan Ali RÔza ArÔ 7. sÔrada ve õõSB Ba÷kanÔ Zühtü Tetey7 23.
sÔrada aday gösterilmi÷lerdir.8 Ancak tüm bu adaylardan sadece ikisi,
DP’li Ahmet Topçu ile õhsan AltÔnel
seçilmi÷tir.9 AyrÔca õzmir’den Abidin
Tekön DP Milletvekili seçilmi÷tir.

Seçimlerden sonra Hürbilek’te
yapÔlan deôerlendirmede DP’nin seçimleri kazanmasÔnda i÷çilerin çok
büyük payÔ olduôu belirtilmekteydi.
YazÔda, i÷çilerin yoôun olduôu õstanbul, õzmir, Bursa, Zonguldak ve Adana gibi illerde DP’nin 70 milletvekili
ile kazandÔôÔ; buralarda i÷çilerin aôÔr
basmasÔ sonucu DP’nin seçimi aldÔôÔ görü÷ü i÷lenmektedir. YazÔda eski
iktidarÔn i÷çi meselelerini devletçi
bir görü÷le ele aldÔôÔ, i÷çi ile i÷veren
arasÔnda devleti hakem kÔldÔôÔ ve bu
yüzden de grev ve lokavtÔ tanÔmadÔôÔ, yeni iktidarÔn ise i÷çi meselelerini liberal bir görü÷le ele aldÔôÔ bu
yüzden grev hakkÔnÔ vaat ettiôi ifade
edilmektedir. Ancak “grev hakkÔnÔn
tanÔnmasÔ lokavt hakkÔnÔn da tanÔnmasÔna yol açacaktÔr” uyarÔsÔnda bulunmaktadÔr.10 Seçimlerde i÷çilerin
i÷çi-sendika kökenli adaylara deôil,
parti listelerine oy vermeleri ve temsilcilerini seçmemeleri Hürbilek’te
ele÷tirilmektedir.11
1950 seçimlerinde DP’den Ahmet Topçu ve õhsan AltÔnel’in milletvekili seçilmi÷ olmalarÔnÔn daha
sonra sendikacÔlar arasÔnda “milletvekili hastalÔôÔnÔn” artmasÔna yol
açtÔôÔ belirtilmektedir.12 Üç sendikacÔnÔn milletvekili seçilmesinin “kalburüstü sendikacÔlarda milletvekili
olma hastalÔôÔnÔn” geni÷lemesine
yol açtÔôÔ ÷eklinde deôerlendirmelere rastlanmaktadÔr: “Kanaatimce
[sendikalarda] ahenksizliklerin zuhur etmesinde tek sebep kalburüstü
sendikacÔlarÔn Milletvekili olma hastalÔôÔna tutulmu÷ olmalarÔndan ileri
gelmektedir. Bu hastalÔk bilhassa
Meclise 3 i÷çinin milletvekili olarak
girmesinden sonra geni÷ledi. Bugün ise bir salgÔn halini aldÔ.”13 Sülker, 1950 seçimlerinde CHP’nin ve
DP’nin i÷çilerden ve esnaftan aday
göstermesinin bu partiler için yeni
bir politikanÔn ba÷langÔcÔ olduôunu
ancak bu politikanÔn bazÔ sendika
yöneticilerinin içindeki milletvekili
olma hevesinin ihtiras haline gelmesine yol açtÔôÔnÔ saptamaktadÔr.14

1954 Seçimleri ve åççi Mebuslar×n×
Destekleme Komitesi
1954 seçimlerinin özgün yanÔ seçimler öncesinde Ankara’da õsmail
Aras ve tanÔnmÔ÷ on sendikacÔ arkada÷ÔnÔn “õ÷çi MebuslarÔnÔ Destekleme
Komitesi” adÔyla ba÷lattÔklarÔ giri÷imdir.15 Komite, Cemiyetler Kanunu’na
göre kuruldu ve Ana Nizamnamesini
hazÔrlayarak Ankara Valiliôine ba÷vuru yaptÔ.16 Komite için õstanbul,
õzmir, Zonguldak, Eski÷ehir ve Adana gibi illerde giri÷imde bulunuldu.
Hükümet derhal giri÷imciler hakkÔnda soru÷turma açarak bu çalÔ÷mayÔ
engelledi.17 Sülker, komitenin tanÔnmÔ÷ 11 sendikacÔdan olu÷tuôunu ve
adÔnÔn “Türkiye õ÷çi Milletvekillerini Destekleme Komitesi” olduôunu
yazmaktadÔr. Komitenin amacÔ, 2
MayÔs 1954’te yapÔlacak genel seçimlerde adaylÔôÔnÔ koyan i÷çi ve i÷çi
dostu kimseleri desteklemek ve bunlarÔn TBMM’ye milletvekili olarak
girebilmeleri için yayÔn faaliyetinde
bulunmak, miting ve toplantÔlar düzenlemek ve propaganda çalÔ÷masÔ
yapmak ÷eklinde tanÔmlanmÔ÷tÔ.18
Talas, bu hareketi 1900’lu yÔllarÔn
ba÷Ônda õngiltere’de kurulmu÷ olan
“õ÷çileri Temsil Komitesi” hareketine
benzetmektedir. Komite adÔna yapÔlan basÔn açÔklamasÔnda ÷u görü÷lere
yer verilmekteydi:19
“Son seçimlerin tecrübeleri göstermektedir ki Büyük Millet Meclisinde
õ÷çi davalarÔ layÔk olduôu ehemmiyete ele alÔnmamaktadÔr. Partilerin
yoklamalarÔnda tesbit edilen adaylar
arasÔnda i÷çi adaylarÔn kâfi miktarda
bulunamamasÔ, Meclisin önümüzdeki
devresinde de i÷çi davasÔnÔn gerçekle÷me safhasÔna geçilemeyeceôine bir
karine te÷kil etmektedir. Çünkü ona
inanÔyoruz ki, i÷çi meseleleri ancak i÷çiler tarafÔndan gereken önemde savunulabilir. Bunun için Meclise i÷çi milletvekillerinin girmesini saôlamaya
çalÔ÷acaôÔz. Komite tarafÔndan tesbit
edilen i÷çi adaylar hangi partiye mensup olurlarsa olsun bize inanan i÷çiler
tarafÔndan desteklenecektir”
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Sülker’e göre Komite, hangi parti listesinde yer alÔrsa alsÔn veya baôÔmsÔz olarak aday olsun bütün i÷çilerin milletvekili olmasÔna çalÔ÷acak,
her ilde birer ÷ube kuracak ve gaye
tahakkuk ederse Mecliste bir i÷çi
partisi grubunun olu÷masÔna gayret
edecekti.20 Müstakil õ÷çi MebuslarÔ
Destekleme Komitesi’nin Sülker’e
gönderdiôi mektupta Komite ÇalÔ÷malarÔ ile daha detaylÔ bilgilere rastlanmaktadÔr:21
“Aziz Karde÷imiz, Bilirsiniz ki i÷çi
davalarÔnÔn gayri siyasi faaliyetlere
temini mümkün olmayan muazzam
bir davadÔr. 950 de üç i÷çi arkada÷ÔmÔz T.B.M. D.P. girmi÷ti bu arkada÷larÔmÔz pasif kaldÔlar. Buna raômen
bir iki küçük fayda saôlandÔ.
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954 de 20, 30 arkada÷Ôn C.H.P. ve
D.P. den girmesini bekliyorduk. Fakat
esefle gördük ki her iki partide i÷çilere listede yer vermemi÷lerdir. Bunun
üzerine dün arkada÷larla toplanan biz
i÷çi liderleri:
Ankara, õstanbul, õzmir, Adana,
Eski÷ehir, Zonguldak, Samsun gibi
i÷çi kesafetinin reye hakim olduôu
illerden 50 ile 60 müstakil i÷çi adayÔ
koymayÔ kararla÷tÔrdÔk. Bu adaylarÔn
ister müstakil olarak ister herhangi
bir partinin listelerinde yer almalarÔ
için biz merkezde gerekli te÷ebbüslerde bulunacaôÔz. 10 Nisana kadar vakit
vardÔr. õlinizde kimlerin aday olmasÔnÔ istiyor iseniz uçak postasÔyla bize
bildiriniz. Biz bu maksatla Ankarada
bir komite kurduk. Komitede NazÔm
TarakçÔoôlu, õsmail Aras, Mehmet
Göze, Halil BalcÔ, Abdülkadir Kaya,
Zeki SÔdal vardÔr. Zeki SÔdal bilindiôi gibi Türk-õ÷’in hukuk mü÷aviridir.
AyrÔca bir de basÔn ve propaganda
servisi kurulmu÷tur. Hareketi günü
gününe takip edin vakit kaybetmeden
bize cevap selamlar.
30 Mart 954, õ÷çi MebuslarÔnÔ Destekleme Komitesi adÔna sözcü Aras
Not: 3 veya 4 arkada÷ hazÔrla bu
i÷i õstanbulda sen organize edeceksin.
Hürmetler” [sic]

(ElyazÔsÔ Mektubun altÔnda gece
ve gündüz için irtibat numaralarÔ ve
adres yer almaktadÔr)
Bu mektuptan kÔsa bir süre sonra
Kemal Sülker’in yazdÔôÔ Gece PostasÔ gazetesi Komiteyle ilgili ÷u habere
yer veriyordu: “öehrimizin muhtelif
yerlerinde ÷ube açacak komite 60
i÷çinin Meclise girmesini temine
çalÔ÷acak. Ankara’da faaliyete geçen
‘Türkiye õ÷çi Milletvekillerini Destekleme Komitesi’ ÷ehrimizde de
÷ube açmak için te÷ebbüslere ba÷lamÔ÷tÔr. Komite, õstanbul’dan hiç
olmazsa 10 i÷çi milletvekili adayÔnÔn
kazanmasÔ için azami gayreti sarf
edecektir. Komite siyasi partilerin
seçim yoklamalarÔnda i÷çi adaylarÔn
hemen hiçbirinin kazanamamÔ÷ olmasÔnÔn yarattÔôÔ ilk tepki neticesinde kuruldu.”22
Komitenin çe÷itli seçim bölgelerinden saptadÔôÔ 40 kadar adayÔ
desteklemesine fÔrsat verilmeden
kurucularÔ ve yöneticileri hakkÔnda
aynÔ zamanda sendika üyesi olduklarÔ için adli kovu÷turma açÔlmÔ÷tÔr.
Komite’nin Cemiyetler Kanunu’na
aykÔrÔlÔk ta÷ÔdÔôÔ için feshi istenmi÷tir.23 Bu soru÷turmada, sendikacÔlarÔn kendi adlarÔna yürüttükleri bir
kampanya söz konusu olduôu için
5018 sayÔlÔ Sendikalar Kanunu’ndaki
siyaset yasaôÔ deôil, bir takÔm usul
eksikliklerinden dolayÔ komite daôÔtÔlmÔ÷tÔr.24 Böylece, sendikacÔlarÔn
bireysel olarak bir siyasi giri÷im ba÷latmalarÔna olanak tanÔnmamÔ÷tÔr.
Sülker, Komite daôÔtÔlmÔ÷ olmasÔna
raômen, hangi sendikacÔ olursa olsun bir i÷çi partisinin kurulmasÔnÔ
ve 40-50 i÷çi milletvekili seçilme
isteôinin sendikacÔlarda yer ettiôini
yazmaktadÔr.25
Komite DP yanlÔsÔ sendikalarÔn tepkisi ile kar÷Ôla÷mÔ÷tÔr. Ankara Motorlu Ta÷Ôt õ÷çileri SendikasÔ
Ba÷kanÔ Sefer YÔldÔz Komite ile ilgili
olarak, “Mecliste i÷çi mebuslarÔ görmek isteriz, fakat böyle bir komite
ile hiçbir alakamÔz yoktur derken

KÔrÔkkale’nin Top, Çelik, Barut, Mühimmat, Kuvvet, Pirinç, Hadde fabrikalarÔ mümessilleri de bir açÔklama
yayÔnlayarak komiteye kar÷Ô çÔktÔ.
KÔrÔkkale i÷çileri adÔna komiteyle
ilgili haberin yayÔnlandÔôÔ Yeni Ulus
gazetesine yollanan mektupta i÷çi
milletvekillerine gerek olmadÔôÔ ileri
sürülüyordu:
1-(...) Zira sendikalar milli te÷ekkül olup siyasetle kanunen uôra÷amazlar. Esasen Türk i÷çisi bu gibi
davalarÔ her milletvekilinin yapabileceôine inanmÔ÷ bulunmaktadÔr. 2-õmtiyazsÔz, sÔnÔfsÔz bir millet olduôumuza
göre, i÷çi milletvekili, çiftçi milletvekili, bakkal milletvekili gibi bir zümre
yaratÔlmasÔnÔn ne kadar tehlikeli olacaôÔ a÷ikârdÔr.”26
Böylece “imtiyazsÔz, sÔnÔfsÔz bir
millet” fikri i÷çiler tarafÔndan i÷çilere kar÷Ô kullanÔlÔyordu. Sülker
1954 seçimleri öncesinde yaptÔôÔ
bir deôerlendirmede, sendikacÔlarÔn aynÔ partiden de olsalar milletvekili olmak için kendi aralarÔnda
mücadele halinde olduklarÔnÔ belirtiyordu. õstanbul’da çe÷itli sendika yöneticileri, i÷yeri temsilcileri
milletvekili adayÔ gösterilmek için
partilere akÔn ediyorlardÔ. õ÷çi çevrelerinin kanÔsÔna göre, CHP’den
Ali RÔza ArÔ, Seyfi Demirsoy, Zühtü Tetey; DP’den Mahmut Yüksel,
õhsan AltÔnel, Nuri Be÷er; CMP’den
ise öaban YÔldÔz “i÷çilerin emniyetini
kazanmÔ÷ isimlerin ba÷Ônda gelmektedir.” Ancak önde gelen sendikacÔlarÔn hiçbiri (Mehmet õnhanlÔ, õhsan
AltÔnel, Ahmet Topçu, Seyfi Demirsoy, Zühtü Tetey) ne DP’de ne de
CHP’de yoklamalarÔ kazandÔ.27 Bu
durum bazÔ sendikacÔlarda “i÷çiler
bundan ders almalÔdÔr” dü÷üncesine yol açtÔ: “Seçmenlerinin yarÔdan
fazlasÔnÔn i÷çi olduôu õstanbul’da i÷çi
adaylarÔnÔn son yoklamalarda kazanamamÔ÷ olmalarÔndan müteessir
deôilim. Bilakis memnunum. (...) Bu
dersten istifade edilerek harekete geçilirse gelecek seçimlerde hiç olmazsa
õstanbul’dan 30 milletvekilinin i÷çi-

yi temsilen TBMM’ne gönderilmesi
mümkün olur.”28 1954 seçimlerinde
DP õstanbul’dan Naci Kurt ve Ahmet
Topçu’yu, CHP ise “müstakil” aday
olarak Bahir Ersoy’u gösterdi.29 Siyasi partilerin sembolik sayÔda aday
göstermesi siyasi partilerden istifa
tartÔ÷malarÔnÔ beraberinde getirdi.30
1957 Seçimleri
DP, 1957 seçimlerine yÔpranmÔ÷ olarak girdi. DP’nin sendikalara
kar÷Ô sertle÷en tutumu i÷çi ve sendikacÔlarda muhalif eôilimleri artÔrmÔ÷tÔ. CHP ise 1957’de çok sayÔda
tanÔnmÔ÷ sendikacÔyÔ aday gösterdi:
õstanbul’dan Seyfi Demirsoy, (õõSB
Ba÷kanÔ), Yusuf Sidal (õõSB’nin ilk
Genel Sekreteri, Maden-õ÷ kurucusu), Ali RÔza ArÔ (Eski Milletvekili),
Bursa’dan Hasan Özgüne÷ (Güney
õ÷çi SendikalarÔ Ba÷kanÔ), õzmir’den
Burhanettin Asutay (Ege õ÷çi SendikalarÔ Federasyonu yöneticisi ve
Sürücüler SendikasÔ Ba÷kanÔ). Diôer
partilerden de çok sayÔda sendikacÔ
aday vardÔ. DP, Liman ve Dok SendikasÔ Ba÷kanÔ Mahmut Yüksel, Gemi
AdamlarÔ SendikasÔ Ba÷kanÔ Rü÷tü
Güneri, Bursa Mensucat õ÷çileri SendikasÔ Ba÷kanÔ Recep KÔrÔm ile sendikacÔ Ahmet Ünal ve Necati Diken’i
aday göstermi÷ti.31 Bahir Ersoy ise
CHP’den AydÔn adayÔ gösterilince
adaylÔktan çekilmi÷ti. Hürriyet Partisi ise õbrahim Güzelce (BasÔn-õ÷
Ba÷kanÔ), õsmail Aras (Toleyis Federasyonu Ba÷kanÔ), Avni ErakalÔn
(Tekstil Genel Sekreteri) gibi adaylara yer vermi÷ti.32 1957 seçimlerinde 6 sendikacÔ milletvekili seçildi.33
Bu, 1946-60 döneminin en yüksek
sayÔsÔdÔr. 1957 seçimlerinde DP listelerinden be÷ sendikacÔ (Yüksel,
Güneri, KÔrÔm, Ünal ve Diken) ve
CHP’den õnan milletvekili seçildi. Bu
sonuç seçimden önce “[õ]÷çi partisi
denemeleri memleketimizde muvaffak olamadÔôÔna göre, i÷çi davalarÔnÔ en iyi ÷ekilde alacak ve tahakkuk
ettirecek bir partiyi desteklemek ve
o partinin saflarÔnda kuvvetle temsil

edilmek bizce yegâne faydalÔ yoldur. Bu sebeple CHP listesinde bulunmaktan memnunuz” diyen Seyfi
Demirsoy ve arkada÷larÔnÔ oldukça
÷a÷ÔrtmÔ÷ olmalÔ.34
(Devam edecek)
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luslararasÔ Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik Bölge
Örgütü ITUC-AP’nin 2. Bölge KonferansÔ 11-13 MayÔs 2011 tarihlerinde Singapur’da yapÔldÔ. Konferansa
TÜRK-õö’i temsilen Genel Sekreter
Pevrul Kavlak ba÷kanlÔôÔnda altÔ
delegeden olu÷an bir heyet katÔldÔ.
Heyette TEKSõF SendikasÔ Genel
Ba÷kanÔ Nazmi Irgat, TÜRK-õö DÔ÷
õli÷kiler UzmanÔ Uôra÷ Gök, TEKSõF
SendikasÔ Yedikule öube Yönetim
Kurulu Üyesi Zinnet Deliba÷, Türk
Metal SendikasÔ Çerkezköy öube
Sekreteri Melek Tarak ve Türk Metal
SendikasÔ Çerkezköy öube Denetleme Kurulu Üyesi Nefise Pehlivan
yer aldÔ.
Konferans’ta TÜRK-õö Genel
Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu ITUC-AP
Genel Konsey üyeliôine seçildi. Böylece Kumlu, ITUC-AP Genel Konsey
ve õcra Kurulu Üyesi olurken TÜRKõö Genel Sekreteri Pevrul Kavlak

da vekili oldu. AyrÔca, Türk Metal
SendikasÔ Çerkezköy öube Sekreteri
Melek Tarak kadÔn temsilci olarak
ITUC Genel Konsey üye listesinde ve TÜRK-õö Ara÷tÔrma Uzman
YardÔmcÔsÔ Seda BasmacÔ ITUC-AP
Gençlik Komitesinde TÜRK-õö’i
temsilen yer aldÔ.
Kavlak Konferans’Ôn açÔlÔ÷ günü
a÷aôÔdaki ÷ekilde bir konu÷ma yaptÔ.
“KasÔm 2006’da UluslararasÔ Sendikalar Konfederasyonu-ITUC’un
kurulmasÔ ile ba÷layan tarihi süreç
yine ITUC’a baôlÔ bölge örgütlerinin
bütünle÷mesi ile tamamlanmÔ÷tÔr.
Böylece uluslararasÔ sendikal hareket
taleplerini özellikle küresel düzeyde
daha güçlü bir ÷ekilde dile getirme
olanaôÔ bulmu÷tur. G20 sürecinde
sendikalarÔn aldÔôÔ rol bunun en iyi
göstergelerinden birisidir.
Ancak, her ne kadar taleplerimiz
yüksek sesle dile getirilmi÷ olsa da

sonucu deôi÷tirmek mümkün olmamÔ÷, krizin faturasÔ yine çalÔ÷anlara
çÔkartÔlmÔ÷tÔr. Türkiye ekonomisi
son yÔllarda pek çok Asya Pasifik
ülkesine benzer ÷ekilde büyüme
göstermi÷ ancak i÷sizlik, kayÔt dÔ÷Ô
ekonomi, sendikasÔzla÷tÔrma, örgütlenmenin önündeki engeller
gibi temel sorunlara çözüm bulunamamÔ÷tÔr.
Türkiye bir yandan AB ile katÔlÔm müzakereleri yürütürken, diôer
yandan ucuz ve örgütsüz i÷gücüne
ve kayÔt dÔ÷Ô ekonomiye dayalÔ bir
ekonomik büyüme modeli izlemektedir. Bunun yanÔnda sosyal haklarÔn a÷ÔndÔrÔlmasÔnÔ hedefleyen küresel oyuncular ülkemizde verdiôimiz
mücadeleyi daha da zorla÷tÔrmaktadÔr. Bu durum, Ortadoôu’daki geli÷meler de dü÷ünüldüôünde ITUCAP’nin bölgedeki önemi ve rolünü
artÔrmaktadÔr.”

UăraĆ GÖK
intdept@turkis.org.tr

“Sosyal Avrupa Ąçin Harekete Geçmek”
ETUC 12. Olaăan Genel Kurulu Toplandć
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vrupa õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu ETUC’un 12. Olaôan
Genel Kurul’u 16-19 MayÔs 2011
tarihlerinde Yunanistan’Ôn ba÷kenti Atina’da yapÔldÔ. TÜRK-õö Genel
Mali Sekreteri Ergün Atalay, Genel
Te÷kilatlanma Sekreteri Cemail BakÔndÔ ile Türk Metal SendikasÔndan
ba÷temsilci Ebru Zengi Genel Kurula delege olarak katÔldÔlar. Genel
Kurulun sloganÔ ‘Sosyal Avrupa õçin
Harekete Geçmek’ idi.
Avrupa Ekonomik ve Mali õ÷ler
Konseyi arifesinde gerçekle÷tirilen
Genel Kurulda özel usul ile acil bir
karar onaylandÔ ve Yunanistan ba÷ta
olmak üzere kemer sÔkma politikalarÔndan ötürü ÷iddetli biçimde sÔnavdan geçirilen tüm AB ülkelerindeki i÷çiler ile sendikal harekete tam
destek verildiôi belirtildi. Avrupa
sendikal hareketinin hiçbir zaman
ücretlere, toplu pazarlÔôa ve ulusal
seviyedeki ücret düzenleme sistemlerine ili÷kin özerkliôe yapÔlacak
doôrudan veya dolaylÔ herhangi bir
müdahaleyi kabul etmeyeceôi vurgulandÔ.
Kongrenin ilk günü 36 ülkenin
sendika temsilcileri yine acil bir
kararla Maliye BakanlarÔna çe÷itli
finansal imtiyazlar vasÔtasÔyla hükümetlerin ÷irketleri iflastan kurtarma
müdahalelerinde uyguladÔklarÔ mantÔôÔ deôi÷tirmeleri ve sosyal ortaklarÔn özerkliôine saygÔ göstermeleri
yönünde bir uyarÔ mesajÔ yolladÔ.
AyrÔca Avrupa’nÔn ücret konusunda
yeterli olmadÔôÔ da hatÔrlatÔldÔ.
ETUC 12. Olaôan Genel Kurulunun üçüncü gününde 36 ülkeden
gelen sendika temsilcileri Avrupa
õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonuna
2015 yÔlÔna dek liderlik edecek yeni
ekibi seçti. Bu baôlamda Bernadette

Ségol Genel Sekreterliôe, Jozef Niemec ve Patrick Itschert Genel Sekreter YardÔmcÔlÔôÔna, Claudia Menne,
Luca Visentini, Veronica Anna Maria Nilsson, Judith Kirton-Darling
Konfederatif Sekreterliôe, Ignacio
Fernandez Toxo ise Ba÷kanlÔôa seçildi.
Genel Sekreterliôe seçilmesinin
ardÔndan Bernadette Ségol örgütün
yol haritasÔ olacak Atina Manifestosunu okudu ve oylamaya sundu. Manifestonun onanmasÔyla da
ETUC ücretlerin ekonominin dü÷manÔ olmasÔndan çok ekonominin
i÷lemesini saôlayan motor vazifesi
üstlendiôini beyan ederek, toplu pazarlÔk süreçlerinde sosyal taraflarÔn
özerk olmasÔna saygÔ gösterilmesi
gerektiôinin altÔnÔ çizmi÷ oldu.
AynÔ zamanda ETUC kemer sÔkma politikalarÔ vasÔtasÔyla yöneti÷ime kar÷Ô Avrupa genelinde i÷çiler
için yeni bir mutabakat için müca-

dele edeceôi ve piyasalardan ziyade Avrupa halkÔnÔn menfaatlerine
hizmet edecek bir ekonomi idaresi
için çalÔ÷acaôÔnÔn taahhüdünü verdi. Gençlerin istihdam edilmesine
yönelik e÷güdümlü bir plan olu÷turulmasÔ ve Avrupa genelindeki tüm
i÷çiler için çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn iyile÷tirilmesi de ETUC’un yeni dönem
öncelikleri olacak.
ETUC mali piyasalar ile derecelendirme kurulu÷larÔnÔn sÔkÔ ve etkin
biçimde denetlenmesi konusundaki
talebini yineleyerek, temel sosyal
haklarÔn ekonomik özgürlükler üzerinde öncelik olu÷turmasÔ konusunda kampanya ba÷latacaôÔnÔ duyurdu.
Sonuçta ETUC’un talep ettiôi ilkelerin Avrupa genelindeki sözle÷meler
içerisinde bir Sosyal õlerleme Protokolü vasÔtasÔyla kendilerine yer bulmasÔ saôlanmÔ÷ olacak.
Burak Ekmekcioôlu
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oplumsal yapÔnÔn her alanÔnda olduôu gibi küreselle÷me
süreci endüstriyel ili÷kiler
alanÔnÔ da etkilemi÷ ve bu alandaki
temel yapÔlarÔn yeniden tanÔmlanmasÔnÔ gerektirmi÷tir.
Çokuluslu (ulus ötesi) ÷irketler
-transnational corporations- bu süreçte küresel bir üretim örgütlenmesinin ekonomik aktörleri olarak
ortaya çÔkmÔ÷, üretimin bölündüôü,
kontrolün merkezde tutulduôu ve
ta÷eron/tedarikçi aracÔlÔôÔ ile esnek
istihdam ili÷kilerinin çalÔ÷ma ya÷amÔna hakim olmaya ba÷ladÔôÔ bir
çerçevede faaliyetlerine devam etmi÷lerdir.
Bu yapÔlanma içinde teknolojik geli÷melerin etkisiyle pazarlar
daralmÔ÷ ve azalan kar oranlarÔnÔn
etkisiyle rekabette dü÷ük maliyetin
önemi artmÔ÷tÔr.
õ÷gücü maliyetinin görece dü÷ük olduôu geli÷mekte olan ülkeler

çokuluslu ÷irketler için uygun pazar imkanlarÔ yaratmÔ÷tÔr. Bununla
birlikte uluslararasÔ emek-sermaye
ili÷kileri doôrultusunda endüstriyel
ili÷kiler alanÔnÔn temel yapÔlarÔndan
olan sendika ve toplu sözle÷me gibi
kurumlar, küresel düzen içinde kristalle÷meye ba÷lamÔ÷, çokuluslularÔn
geli÷mekte olan ülkelerdeki tedarik
zincirlerinde emeôin en temel haklarÔ ihlal edilmi÷, güvencesiz i÷ler,
a-tipik istihdam modelleri ve kötü
çalÔ÷ma ko÷ullarÔ yaygÔnla÷mÔ÷tÔr.
Sermayenin küreselle÷erek ulusal sÔnÔrlarÔ a÷masÔ çokuluslularÔn
yükseli÷ini ve buna baôlÔ olarak
beraberinde sendikasÔzla÷mayÔ getirirken, emek dünyasÔ 1990’larda
küresel ekonomi politikte meydana
gelen deôi÷imlerle birlikte kendini yeniden üreterek yeni mücadele
araçlarÔ aramaya yönelmi÷tir. Sendikalar bu yÔllarda emek ile ilgili hükümleri Dünya Ticaret Örgütü’nin
gündemine almaya uôra÷mÔ÷ ancak ba÷arÔlÔ olamamÔ÷tÔr. Kamusal
alandaki çabalarÔn ba÷arÔsÔz olmasÔ
sonucunda sivil toplum giri÷imleri sonucu bu arayÔ÷Ôn ilk tezahürü “öirket DavranÔ÷ KurallarÔ”nÔn
(Codes of Conduct) olu÷turularak

“öirket Sosyal Sorumluluôu”nu geli÷tirmek olmu÷tur (Dimitris, 2010).
Daha sonra çokuluslu ÷irketler içinde aôlar ve konseyler içeren yapÔlar
olu÷turularak ulus ötesi sendika i÷birliôinin devamÔ için kurumlar tesis edilmi÷tir. “UluslararasÔ Çerçeve
Anla÷malarÔ”nÔn ortaya çÔkÔ÷Ô ise bu
geli÷melerle baôlantÔlÔ olarak emek
dünyasÔndaki arayÔ÷Ôn bir sonraki
adÔmÔ olmu÷tur ve bu anla÷malar,
“Küresel Sendika FederasyonlarÔ”nÔ
(Global Union Federations-GUF)
kurumsalla÷tÔrarak firma düzeyindeki anla÷malarÔ küresel üretim zincirine ta÷ÔmÔ÷tÔr.
Çerçeve anla÷malar, Küresel
Sendika FederasyonlarÔ ile çokuluslu firmalar arasÔnda yapÔlmaktadÔr. Çerçeve anla÷malar müzakere
edilen kar÷ÔlÔklÔ haklarÔ ve görevleri belirlemekte ve i÷çilerin, ÷irketin
küresel düzeydeki icraatÔnÔ etkileme
ve denetleme hakkÔnÔ; anla÷manÔn
çiônendiôine ili÷kin herhangi bir iddiayÔ ÷irket merkez yönetimine kar÷Ô
öne sürebilmesini koruma altÔna almaktadÔr.
Küresel sendika federasyonlarÔ,
uluslararasÔ i÷kolu federasyonlarÔ,
International Trade Secretariats’Ôn

(ITS) devamÔ niteliôinde dü÷ünülebilir. 2002 yÔlÔnda i÷kolu federasyonlarÔ, küresel sendika federasyonlarÔna dönü÷türülmü÷tür (Erdoôdu,
2006).
Küresel Sendika Federasyonlar×n×n
åçlevleri
Küresel sendikalar, çoôu ulusal sendika merkezini temsil eden
UluslararasÔ Sendikalar Konfederasyonunu (ITUC), belirli bir sektör ya
da meslek grubunda örgütlenen i÷çi
federasyonlarÔdÔr.
Temel i÷levi, üyesi bulunan ulusal sendikalara bilgi, liderlik eôitimi,
dayanÔ÷ma içinde olmak için e÷güdüm ve destek saôlamaktÔr. KaynaôÔnÔ üyelerinden topladÔôÔ aidatlar
olu÷turmaktadÔr. BazÔ federasyonlar
kamu kurulu÷larÔndan ve özel vakÔflardan baôÔ÷lar ve üyelerinin projelere özel katkÔlarÔ aracÔlÔôÔyla ilave
gelir de elde edebilmektedir. Bugun
itibariyle sayÔsÔ 11’dir.
1- BWI õn÷aat ve Aôaç õ÷çileri
Enternasyonali
2- EI Eôitim Emekçileri Enternasyonali
3- ICEM UluslararasÔ Kimya,
Enerji, Maden ve Genel õ÷çiler Federasyonu
4- IFJ UluslararasÔ Gazeteciler
Federasyonu
5- IMF UluslararasÔ Metal Federasyonu

11- ITGLWF UluslararasÔ Tekstil, Giyim ve Deri õ÷çileri
Federasyonu
Küresel sendikalarÔn bir diôer
i÷levi çokuluslu firmalarÔn üretim
zincirlerinde en temel emek haklarÔnÔ koruyabilmek ve ILO’nun temel
sosyal hükümlerini geçerli kÔlabilmek amacÔyla Çerçeve anla÷malar
(Framework Agreements) adÔ altÔnda sözle÷meler baôÔtlamaktÔr.
õlk uluslararasÔ çerçeve anla÷masÔ (International Framework Agreements-IFA), 1980’lerin sonlarÔnda
IUF’nin Danone ve Accor ile yaptÔôÔ
bir dizi görü÷menin sonucu gerçekle÷mi÷tir. IFA’lar çokuluslu firmalarÔn en üst yönetimi ile ilgili küresel
sendika arasÔnda imzalanan belgelerdir. Birçok IFA Avrupa õ÷ Konseyi
aracÔlÔôÔyla, Avrupa’daki çokuluslu
firmalarÔn merkezlerinde olu÷turulmu÷ ve müzakere edilmi÷tir. õlk
IFA 23 Aôustos 1988’de IUF tarafÔndan imzalanmÔ÷tÔr. AralarÔndaki
bazÔ farklÔlÔklara raômen genelde
ILO’nun temel emek standartlarÔnÔ
içermektedir (Gibb,2005).
ILO’nun temel standartlarÔ:
29 SayÔlÔ Zorla ÇalÔ÷tÔrma YasaôÔ
87 SayÔlÔ Sendika Özgürlüôü ve
Sendikala÷ma HakkÔnÔn KorunmasÔ
98 SayÔlÔ Örgütlenme ve Toplu
PazarlÔk HakkÔnÔn KorunmasÔ
100 SayÔlÔ E÷it Ücret

6- ITF UluslararasÔ Ta÷ÔmacÔlÔk õ÷çileri Federasyonu

105 SayÔlÔ Çocuk õ÷çiliôin KaldÔrÔlmasÔ

7- IUF UluslararasÔ GÔda, TarÔm, Otel, Restoran, Tütün
ve õlgili õ÷çi SendikalarÔ Federasyonu

111 SayÔlÔ Cinsiyet AyrÔmcÔlÔôÔ
YasaôÔ

8- PSI Kamu Görevlileri Federasyonu
9- TUAC OECD Sendika DanÔ÷ma Komitesi
10- UNI Sendika AôÔ Enternasyonali

138 SayÔlÔ Asgari Ya÷ SÔnÔrÔ
182 SayÔlÔ Kötü öartlarda Çocuk
õ÷çiliôin KaldÔrÔlmasÔ ve YasaklanmasÔ
Danone ile ilk kez imzalanan
ve oldukça kapsamlÔ olan anla÷ma,
küresel sendikalarÔn sonraki çalÔ÷malarÔnda birçok bakÔmdan model

olmu÷tur. Anla÷ma bilgi edinme,
sendikal haklar, cinsiyet e÷itliôi gibi
en temel konularÔ içermektedir. õ÷yerinde yapÔcÔ ili÷kilerin ve toplumsal deôerin taraflarca anla÷ÔlmasÔnda anla÷ma önemli rol oynamÔ÷tÔr.
AyrÔca i÷ hayatÔnda ÷irket sosyal
sorumluluôunun, tüketici görü÷lerinin ve hükümet dÔ÷Ô kurulu÷larÔn
artan önemi, küresel sendikalarÔn
çokuluslu firmalarla IFA imzalama
olanaôÔnÔ artÔrmÔ÷tÔr (Torres/Gunnes, 2003).
Bugun itibarÔ ile küresel sendika
federasyonlarÔ ile imzalanan IFA sayÔsÔ 69’tur. IMF 19, UNI 20, BWI 14,
ICEM 13 ve IUF 4 (Dimitri, 2010).
IFA’lar 1990’larda geli÷tirilen ve
uluslararasÔ sendikal örgütler ile çokuluslu ÷irketlerin faaliyetlerini ulus
ötesi toplu i÷ ili÷kileri çerçevesinde
özel alanda düzenleyen bir ilk adÔm
olarak ortaya çÔkmasÔna kar÷Ôn; ulusal ya da yerel toplu sözle÷melerin
yerini alarak, küresel toplu sözle÷me düzeni getiren anla÷malar niteliôinde deôildir. Ulusal ya da yerel
düzeyde sendikalarÔn tanÔnmasÔ ve
toplu sözle÷meler yapabilmesi için
bir çerçeve sunmaktadÔr. ÇokuluslularÔn geli÷mekte olan ülkelerdeki
faaliyetlerini temel almakta, uluslararasÔ rekabetin yol açtÔôÔ emeôin
sömürüsünü sÔnÔrlama amacÔ gütmektedir. Sadece çokuluslu firmalar deôil, alt firma konumunda olan
ta÷eron ÷irket, mal ve hizmet temin
edilen firma ve lisansör ÷irketleri de
kapsamaktadÔr (Erdoôdu, 2006:431433).
Hukuken zorlayÔcÔ nitelikte olmamalarÔna raômen, sadece tek
taraflÔ deklerasyon niteliôinde de
deôildirler; yükümlülükler içermektedirler. Gönüllülük temelinde olmamalarÔ nedeniyle ÷irket davranÔ÷
kurallarÔnÔn ötesine geçmektedirler.
AyrÔca küresel minimum standartlar
koymalarÔ ve çokuluslu ÷irketlere
üretim zinciri boyunca sorumluluk
almayÔ kabul ettirmeleri sebebiyle,
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A÷aôÔdaki tabloda 2007 yÔlÔna kadar imzalanan IFA’lar yer almaktadÔr.
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Firma

åstihdam

Ülke

Sektör

GUF

Y×l

Danone

100,000

Fransa

GÔda õ÷leme

IUF

1988

Accor

147,000

Fransa

Hotel

IUF

1995

IKEA

84,000

õsveç

Mobilya

IFBWW

1998

Statoil

16,000

Norveç

Petrol Sanayi

ICEM

1998

Faber-Castell

6,000

Almanya

Ofis Malzemesi

IFBWW

1999

Freudenberg

27,500

Almanya

Kimya Sanayi

ICEM

2000

Hochtief

37,000

Almanya

YapÔm õ÷i

IFBWW

2000

Carrefour

383,000

Fransa

Perakende Sanayi

UNI

2001

Chiquita

26,000

Amerika

Zirai ürünler

IUF

2001

OTE Telecom

18,500

Yunanistan

õleti÷im

UNI

2001

Skanska

79,000

õsveç

YapÔm õ÷leri

IFBWW

2001

Telefonica

161,500

õspanya

õleti÷im

UNI

2001

Indesit (Merloni)

20,000

õtalya

Meta Sanayi

IMF

2002

Endesa

13,600

õspanya

Elektrik Sanayi

ICEM

2002

Ballast Nedam

7,800

Hollanda

YapÔm õ÷leri

IFBWW

2002

Fonterra

20,000

Yeni Zelanda

Süt Ürünleri

IUF

2002

Volkswagen

325,000

Almanya

Otomotiv

IMF

2002

Norske Skog

11,000

Norveç

KaôÔt

ICEM

2002

AngloGold

64,900

Güney Afrika

Maden

ICEM

2002

DaimlerChrysler

372,500

Almanya

Otomotiv

IMF

2002

Eni

70,000

Italya

Enerji

ICEM

2002

Leoni

18,000

Almanya

Elektrik/Otomotiv

IMF

2003

ISS

280,000

Danimarka

Temizleme/BakÔm

UNI

2003

GEA

14,000

Almanya

Mühendislik

IMF

2003

SKF

39,000

õsveç

Bilyeli Yatak

IMF

2003

Rheinmetall

25,950

Almanya

Savunma/Otomotiv/Elek.

IMF

2003

H&M

40,000

õsveç

Perakende

UNI

2004

Bosch

225,900

Almanya

Otomotiv/Elektrik

IMF

2004

Prym

4,000

Almanya

Meta Üretimi

IMF

2004

SCA

46,000

õsveç

Paper Industry

ICEM

2004

Lukoil

150,000

Russya

Enerji/Petrol

ICEM

2004

Renault

130,700

Fransa

Otomotiv

IMF

2004

Impregilo

13,000

õtalya

YapÔm õ÷leri

IFBWW

2004

Electricité de France (EDF)

167,000

Fransa

Enerji

ICEM / PSI

2005

Rhodia

20,000

Fransa

Kimya Sanayi

ICEM

2005

Veidekke

5,000

Norveç

YapÔm õ÷leri

IFBWW

2005

BMW

106,000

Almanya

Otomotiv

IMF

2005

EADS

110,000

Hollanda

Uzay Sanayi

IMF

2005

Röchling

8,000

Almanya

Otomotiv/Plastik

IMF

2005

Schwan-Stabilo

3,000

Almanya

YazÔm Araç Gereçleri

IFBWW

2005

Lafarge Group

77,000

Fransa

Building materials

BWI/ICEM

2005

Arcelor

95,000

Lüksemburg

Çelik Sanayi

IMF

2005

PSA Peugeot Citroën

207,000

France

Otomotiv Sanayi

IMF

2006
2006

Royal BAM Group

27,000

Hollanda

YapÔm õ÷leri

BWI

Portugal Telecom

32,000

Portugal

õleti÷im

UNI

2006

Securitas

217,000

õsveç

Güvenlik Sektörü

UNI

2006

Brunel

5,300

Hollanda

Mühendislik/ICT

IMF

2007

Umicore

14,000

Belçika

Metal Sanayi

IMF/ICEM

2007

Kaynak: IMF 2008 (Mercan, 2008).

A÷aôÔdaki tablo Türkiye’de üye sendikasÔ bulunan küresel sendika
federasyonlarÔnÔn çok uluslularla imzalamÔ÷ olduôu çerçeve anla÷malarÔnÔ
göstermektedir.

mazdan evvel, örgütlü bulunmaktadÔr ve ili÷kiler olumlu düzeyde
seyretmektedir. Diôer bir deyi÷ ile
sendikanÔn örgütlenme çalÔ÷masÔnda IFA bir araç olarak kullanÔlmamÔ÷tÔr. Belki toplu i÷ sözle÷melerinin
geli÷tirilmesi ve geni÷letilmesi ve
hak ihlallerinin denetimi açÔsÔndan
anla÷malarÔn i÷levsel olup olmadÔôÔ
incelenebilir. Küresel sendika federasyonu ile ulusal sendikanÔn ili÷ki
düzeyi, yakÔn dayanÔ÷ma ve i÷birliôi
çerçeve anla÷malarÔnÔn i÷levselliôi
bakÔmÔndan önem ta÷ÔmaktadÔr.

Firma

Sektör

GUF

Türkiye’deki GUF
Üyesi Sendika

Accor / Club Med

Otel

IUF

Toleyis

Bosch

Metal

IMF

Birle÷ik Metal-õ÷

Carrefour / IKEA

Ticaret

UNI

Tezkoop-õ÷

Danone

GÔda

IUF

TekgÔda-õ÷

Faber-Castell

Aôaç - Kalem

BWI

Aôaç-õ÷

Merloni

Metal

IMF

Birle÷ik Metal-õ÷

Lafarge

Beton - Çimento

ICEM

Çimse-õ÷

Leoni

Kablo - Tel

IMF

Birle÷ik Metal-õ÷

Kaynakça

PSA Peugeot - Citroen

Otomotiv

IMF

Birle÷ik Metal-õ÷

Erdoôdu, Seyhan (2006), Küreselle÷me Sürecinde UluslararasÔ SendikacÔlÔk (Ankara,
õmge Kitabevi YayÔnlarÔ, 1. BaskÔ).

hükümetlerin düzenlemede yetersiz
olduôu konularda bo÷luk doldurmaktadÔrlar. UluslararasÔ endüstri
ili÷kileri sisteminde, IFA, küresel
sendikalar federasyonunun me÷ru
pazarlÔk partneri olarak tanÔmlanmasÔ için bir platform tesis etmektedir (Hammer, 2005).

õ÷ sendikalarÔdÔr. BWI’nin misyonu,
dünya genelinde BWI sektörlerindeki sendikalarÔn geli÷imini ve sürdürülebilir kalkÔnma baôlamÔnda i÷çi
haklarÔnÔn geli÷tirilmesini desteklemektir. BWI’nin a÷aôÔda belirtilen
çokuluslu ÷irketler ile çerçeve anla÷masÔ bulunmaktadÔr.

BWI ve Uluslararas× Çerçeve
Anlaçmalar×

IKEA (Mobilya, õsveç), FaberCastell (Kalem, Almanya), Hochtief
(õn÷aat, Almanya), Skanska (õn÷aat,
õsveç), Ballast Nedam (õn÷aat Hollanda), Stabilo (YazÔ araçlarÔ ve kozmetik, Almanya), Impregilo (õn÷aat,
õtalya), Veidekke (õn÷aat, Norveç),
Lafarge (YapÔ malzemeleri, Fransa),
Royal BAM Groep (õn÷aat, Hollanda),
Staedtler ( Almanya), VolkerWessels
(õn÷aat, Hollanda), Wilkhahn (Ofis
mobilyalarÔ, Almanya), Italcementi
(õn÷aat, õtalya), GDF Suez (Fransa)
ve Pfleiderer (Almanya).

UluslararasÔ õn÷aat ve Aôaç õ÷çileri Federasyonu (IFBWW) ile õn÷aat
ve Aôaç õ÷çileri Dünya Federasyonu
(WFBW) 9 AralÔk 2005 tarihinde Buenos Aires’deki Dünya Kongresi’nde
yeni bir küresel federasyon olan õn÷aat ve Aôaç õ÷çileri Enternasyonali (BWI) adÔnÔ almÔ÷tÔr. YapÔ, YapÔ
Malzemeleri, Aôaç, OrmancÔlÔk ve
baôlÔ sektörlerdeki demokratik ve
baôÔmsÔz sendikalarÔ bir araya getirmektedir. 130 ülkede 328 sendikayÔ
ve 12 milyon üyeyi temsil etmektedir. Merkezi Cenevre’de olup bölge
ve proje ofisleri Panama ve Malezya,
Güney Afrika, Hindistan, Burkina
Faso, Bosna Hersek, öili, Kenya, Güney Kore, Rusya, Peru, Brezilya ve
Tayland’dadÔr. BWI küresel sendikasÔna Türkiye’den üye sendikalar, T.
Yol-õ÷, Orman-õ÷, Aôaç-õ÷ ve Çimse-

BWI Türkiye üyelerinden Aôaçõ÷ ve Çimse-õ÷ küresel çerçeve anla÷malarÔ olan çokuluslularÔn üretim
birimlerinde örgütlü bulunmaktadÔrlar. Ancak anla÷malarÔn i÷levselliôi tartÔ÷Ôlabilir. Örneôin Aôaç-õ÷,
Faber Casttle’nin üretim birimi Adel
Kalemcilik’te uzun yÔllardÔr, BWI ile
Faber Casttle arasÔnda IFA imzalan-

Gibb, Euan (2005), Transnational Companies International Framework Agreements:
Increasing The Effectiveness of Core
Labor Standards. http://www.globallabour.info/en/2006/12/international_framework_agreem.html.
Hammer, Nikolaus (2005), International Framework Agreements: Global Industrial
Relations Between Rights And Bargaining
(Leicester: The Centre For Labor Market
Studies.
Mercan, Boran (2008), Küreselle÷me Sürecinde UluslararasÔ Çerçeve Anla÷malar
ve Türkiye’de Uygulanabilirliôi: Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Seminer ÇalÔ÷masÔ.
Stevis, Dimitris (2010), International Framework Agreements and Social Dialogue: Parameters and Prospects- Geneva:
ILO, 2010 (Employment Working Paper:
No. 47).
Torres Liv/Gunnes Stein (2003), Global Framework Agreements: A New Tool For
International Labor. http://www.fafo.no/
lit/global_framework.pdf.
The BWI website: www.bwint.org.
The Global Unions website: www.global-unions.org.
Önerilen Kaynak:
Bronfenbrennar, Kate (2007) Global Unions:
Challenging Transnational Capital Through Cross-Border Campaings (Franks
W. Pierce Memorial Lectureship and
Conference Serier). http://www.bwint.
org/pdfs/0237_001.pdf adresinden Italcementi IFA örnek sözle÷mesi görüntülenebilir.
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Sosyal Güvenlik

Hastalar Tedavi Ąçin YurtdćĆćna Gidebilecek

S

osyal Güvenlik Kurumu Ba÷kanlÔôÔ, yurtiçinde tedavi edilemeyen
ancak yurtdÔ÷Ônda tedavisi mümkün
olan hastalarÔn yurtdÔ÷Ôna sevkedilmelerini, geçici görevle veya diôer
nedenlerle yurtdÔ÷Ônda bulunduklarÔ
sÔrada hastalanan sigortalÔlarÔn tedavilerinin usul ve esaslarÔnÔ içeren
genelgeyi yeniden düzenledi.
Kurumun genelgesine göre; yurtiçinde tedavisinin mümkün olmadÔôÔ ancak yurtdÔ÷Ônda tedavisinin
mümkün olabileceôini Kurumla
anla÷malÔ saôlÔk tesisinden alacaôÔ,
SaôlÔk Uygulama Tebliôi’ne uygun
saôlÔk kurulu raporuyla belirleyen
ve bu raporu SaôlÔk BakanlÔôÔ An-
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kara Numune ve Eôitim Ara÷tÔrma Hastanesi’ne teyit ettirip SaôlÔk
BakanlÔôÔ’na onaylatan hastalar tedavi için yurtdÔ÷Ôna gönderilecek.
Tedavi için yurtdÔ÷Ôna gönderilen
hastalarÔn ve refakatçilerinin gidi÷dönü÷ yol giderleri Kurum tarafÔndan kar÷Ôlanacak. AyrÔca hastalara
gerektiôinde avans da verilecek.
Bu haktan sigortalÔ, emekli, dul
ve yetimleriyle sigortalÔlarÔn, emeklilerin bakmakla yükümlü olduklarÔ
aile bireyleri de yararlanabilecek.
YurtdÔ÷Ônda geçici görevle bulunduôu sÔrada hastalanan sigortalÔnÔn,
saôlÔk giderleri öncelikle i÷vereni

tarafÔndan kar÷Ôlanacak. õ÷verenler
tedavi giderlerini belgeleri kar÷ÔlÔôÔnda ve genelgede belirtilen esaslara uygun olarak Kurumdan talep
edecek.
SigortalÔlarÔn bakmakla yükümlü
olduklarÔ ki÷ilerin geçici veya sürekli
görevle gönderilmeleri dÔ÷Ônda turistik, ziyaret ve bunun gibi nedenlerle
yurtdÔ÷Ônda bulunmalarÔ halinde tedavi giderleri Kurumca kar÷Ôlanmayacak.
Ancak ülkemiz ile bulunduklarÔ
ülke arasÔnda saôlÔk yardÔmlarÔnÔ da
kapsayan ikili sosyal güvenlik sözle÷mesi bulunmasÔ halinde bu sözle÷me hükümleri uygulanacak.

SözleĆmesi Olmayan DiĆhekimlerinin Tedavileri
S

osyal Güvenlik Kurumu tarafÔndan yapÔlan duyuruda;
sigortalÔnÔn, emeklinin, bunlarÔn bakmakla yükümlü olduklarÔ
aile bireylerinin resmi saôlÔk hizmeti sunucularÔnca yapÔlamayan
di÷ tedavileri için, Kurumla anla÷malÔ olmayan saôlÔk hizmeti
sunucularÔna, genelgedeki usul
ve esaslara uygun olarak sevkedilmeleri ve tedaviden sonra
sevke konu tedavinin yapÔldÔôÔnÔn onaylanmasÔ halinde, ayrÔca Kurum di÷hekimlerine tÔbbi
uygunluk tetkiki yaptÔrÔlmadan
tedavi bedeli ödenebilecek.
Ancak tedavinin yapÔlÔp yapÔlmadÔôÔndan ku÷ku duyulmasÔ
ya da tedavinin sürekli aynÔ saôlÔk hizmeti sunucusu tarafÔndan
yapÔlmasÔ halinde ise yapÔlan tedavi için Kurum di÷hekiminden
tÔbbi uygunluk onayÔ istenecek.
Uygunluk onayÔ alÔndÔktan sonra tedavi gideri ödenebilecek.

Celal TOZAN
celaltozan@hotmail.com

Sevklerde En Yakćn Yere Göre
Ödeme Yapćlacak
S

osyal Güvenlik Ba÷kanlÔôÔ, tedavi için bulunduôu yerden ba÷ka
bir yere sevk edilen hastalar ile refakatçilerine verilecek yol parasÔnÔ
ve kaldÔklarÔ süreler için ödenecek
gündelik miktarÔnÔ düzenleyen genelgeleri birle÷tirdi.
Yeni düzenlemeye göre; bulunduôu yerden ba÷ka bir yere sevk edilen hastalara en yakÔn yere göre yol
ve gündelik gideri ödenecek. Meslek
hastalÔôÔ nedeniyle yetkili hastaneye
yapÔlan sevklerde en yakÔn yer ko÷ulu aranmayacak.
Yol ücretlerinin ödenmesinde
Ula÷tÔrma BakanlÔôÔ’nÔn KarayollarÔ
öehirlerarasÔ Yolcu Ta÷ÔmacÔlÔôÔnda
Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi
esas alÔnacak.

Bulunduôu yerde saôlÔk tesisi
olmayan diyaliz hastasÔnÔn en yakÔn
diyaliz merkezine gidip dönmesine
ili÷kin yol giderlerinin ödenmesinde
sevk belgesi aranmayacak, raporuna
istinaden yol gideri ödenecek.
Belirli aralÔklarla kontrole tabi
tutulan organ, doku ve kök hücre
uygulanan hastalar ile kanser tedavisi gören hastalarÔn kontrolleri için
birinci basamak saôlÔk tesisleri tarafÔndan sevkleri yapÔlabilecek.
Yatarak tedavilerde hastaya ve
refakatçisine sadece gidi÷ ve dönü÷
tarihleri için gündelik ödenecek.
HastanÔn yatarak tedavi gördüôü sürelerde ilgili saôlÔk tesisi tarafÔndan
refakatçinin yatak ve yemek gideri
fatura edilirse ödenecek.

Protein Metabolizmasć Bozuk
Hastalara Ödeme Yapćlacak
S

osyal Güvenlik Kurumu Ba÷kanlÔôÔ, yayÔmladÔôÔ
duyuruda, çölyak hastalÔôÔnda olduôu gibi protein metabolizmasÔ bozuk hastalara da kÔsÔtlÔ diyetleri
nedeniyle aylÔk ödeme yapÔlabilecek.
Çocuk metabolizma hastalÔklarÔ veya eri÷kin endekronoloji ve metabolizma hastalÔklarÔ ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafÔndan, bu uzman
hekimlerin bulunmamasÔ halinde çocuk saôlÔôÔ ve
hastalÔklarÔ veya iç hastalÔklarÔ uzmanÔ hekimlerden
biri tarafÔndan protein metabolizmasÔ bozuk hastalara bir yÔl süreli rapor verilecek.
Düzenlenen bu rapora dayanÔlarak, Kurum, metabolizmasÔ bozuk hastalara kendileri için hayati önemi
bulunan özel formüllü un ve özel formül içeren makarna, ÷ehriye, bisküvi, çikolata ve gofret gibi mamül

ürünler için her ay ödeme yapacak. 0-12 aylÔk çocuklara 31 TL., 1-5 ya÷ arasÔ çocuklara 60 TL., 5-15 ya÷
arasÔndaki hastalara 77.50 TL. ve 15 ya÷ üstü hastalara 80 TL. aylÔk ödenecek.
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Ücretlilerin Vergisi
Enis BAĂDADĄOĂLU
TÜRK-Ąą AraĆtćrma Müdür Yardćmcćsć
enisbagdadioglu@gmail.com

V

ergi tarih boyunca bireyi
ve toplumu yakÔndan etkilemi÷, ekonomik ve sosyal
politikalarÔn ayrÔlmaz uygulamasÔnÔ
olu÷turmu÷tur. Günlük ya÷antÔnÔn
her alanÔnda –farkÔnda olarak ya da
olmayarak- vergi ödenmektedir.
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AnayasanÔn “vergi ödevi” ba÷lÔklÔ 73’üncü maddesinde “Herkes,
kamu giderlerini kar÷Ôlamak üzere,
mali gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlüdür” ifadesi yer almaktadÔr.
Bu düzenlemeden amaçlanan, herkesin kamu harcamalarÔnÔ finanse
etmek üzere vergi ödemek yükümlülüôü olduôu ve fakat bu ödemenin
mali güce göre olmasÔ gerektiôidir.
Çok bilinen tanÔmÔyla vergi adaleti
“az kazanandan az, çok kazanandan
çok” vergi alÔnarak saôlanacaktÔr.
Anayasa bu konuda ”Vergi yükünün
adaletli ve dengeli daôÔlÔmÔ, maliye
politikalarÔnÔn sosyal amacÔdÔr” düzenlemesine yer vererek vergilerin
toplumsal kesimler üzerindeki olasÔ
etkilerine önem verilmesi gereôini
vurgulamaktadÔr.
Devletin gelirleri ve harcamalarÔ
ekonomik politikasÔnÔn en önemli
araçlarÔ olma konumundadÔr. Çünkü günümüzde, devletin topladÔôÔ
vergi ve dolayÔsÔyla yaptÔôÔ harcamalar ulusal gelirin önemli bir düzeyine ula÷maktadÔr. 2008 yÔlÔ itibariyle
OECD üyesi ülkeler ortalamasÔ olarak toplam vergi gelirlerinin (sosyal
güvenlik primleri hariç) gayri safi
yurtiçi hasÔla içindeki payÔ yüzde
25,8 düzeyindedir. Türkiye’de ise
bu pay sadece yüzde 18,2’dir. 2010
yÔlÔ itibariyle Türkiye’de vergi gelirlerinin GSYH’ye oranÔ yüzde 19,1
olarak hesaplanmaktadÔr.

Vergiler, kamu harcamalarÔnÔn
finansmanÔnda kullanÔlan en önemli
ve saôlam gelir kaynaôÔdÔr. Demokratik toplumlarda, vergilerin toplumun hangi kesimlerinden ne oranda
alÔndÔôÔ ve bunlarÔn nasÔl harcandÔôÔ
büyük önem ta÷ÔmaktadÔr. 2010 yÔlÔ
itibariyle Türkiye’de 210,5 milyar
lira vergi geliri elde edilmi÷tir. Bu tutarÔn sadece 61,3milyar lirasÔ gelir ve
kazanç üzerinden alÔnan vergidir ve
bunun yakla÷Ôk üçte ikisi olan 40,4
milyar lirasÔ gelir vergisidir. Mülkiyet üzerinden alÔnan vergiler 5,2
milyar gibi dü÷ük tutarda olup zaten
bunun 5,1 milyar lirasÔ motorlu ta÷Ôtlar vergisi olarak ödenmektedir.
Devlet harcamalarÔnÔ finanse etmek amacÔyla alÔnan vergilerin nerede harcandÔôÔ da önemlidir. 2010
yÔlÔnda sadece iç borç faizi olarak
ödenen tutarÔn 42,1 milyar lira olduôu ve bunun aynÔ yÔlda ödenen
gelir vergisi toplamÔndan fazla olduôu dikkate alÔndÔôÔnda, ülkenin
bir diôer temel sorunu olan harcama
boyutu ortaya çÔkmaktadÔr.
Doôrudan gelir ve kazanç üzerinden alÔnan vergiler yanÔsÔra dolaylÔ olarak, mal ve hizmet üzerinden alÔnan, yapÔlan harcamalardan
kaynaklanan vergiler de söz konusudur ve 2010 yÔlÔ itibariyle bu ÷ekilde ülke dahilinde toplanan vergi
tutarÔ 91,7 milyar liradÔr. Bu vergiler
kapsamÔnda; katma deôer vergisi,
özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, ÷ans oyunlarÔ vergisi, özel ileti÷im vergisi yer
almaktadÔr. Bu kapsamdaki vergiler
aôÔrlÔklÔ olarak tüketicilerin ya da
gerçek anlamÔyla toplumun önemli
bir kesimini olu÷turan dar ve sabit
gelirliler üzerindedir. õthalde alÔnan
katma deôer vergisi ile birlikte bu
tutar gelirden alÔnan verginin üç katÔndan fazladÔr.
DolaylÔ vergilerin göreli aôÔrlÔôÔndan dolayÔ Türkiye’deki vergi

sistemi adaletsiz bir yapÔya sahiptir.
Çünkü dolaylÔ vergiler, yükümlünün gelirini ve ki÷isel konumunu
dikkate almamakta ve daha ba÷langÔçta gayri adil özellikler ta÷ÔmaktadÔr. OECD üyesi ülkelerin tersine
Türkiye’de toplam vergi gelirleri içerisinde yüzde 70’lere ula÷an dolaylÔ
vergiler çalÔ÷anlarÔn vergi yükünü
daha da artÔrmaktadÔr.
Vergileme politikasÔndaki bu
yakla÷Ômdan dolayÔ, çalÔ÷anlarÔn
bütçe imkanlarÔ daralmakta ve satÔnalma gücü daha da gerilemekte,
adaletsiz ve dengesiz olan gelir daôÔlÔmÔ sorunu artarak devam etmektedir. Uygulamada vergi yükü daha
çok dü÷ük gelirli kesimler üzerinde
yoôunla÷mÔ÷tÔr. Türkiye’de varolan
vergi sistemi içinde, vergilendirme
açÔsÔndan ücret gelirlerinin en kolay
ve denetlenebilir gelir olma özelliôi,
Türkiye’de “bordro mahkumu” kavramÔnÔn yerle÷mesine yol açmÔ÷tÔr.
Ücretler üzerinde vergi yükünün
aôÔr olmasÔnÔn ekonomik, mali ve
hatta toplumsal sonuçlarÔ olumsuz
olmaktadÔr.
Maliye BakanlÔôÔ Gelir õdaresi Ba÷kanlÔôÔ 2010 YÔlÔ Faaliyet
Raporu’nda yer alan tablolardan
yararlanarak bir deôerlendirme yapÔldÔôÔnda; anÔlan yÔl ödenen gelir
vergisinin yüzde 66,13’ünün ücretli
kesim tarafÔndan ödendiôi görülmektedir. Devletin resmi kayÔtlarÔna
yansÔyan bilgiye göre, toplam 6 milyon 764 bin ücretlinin (i÷çi) yakla÷Ôk üçte ikisi asgari ücretlidir. Asgari
ücretli olarak gözüken 4,7 milyon
ki÷i toplam 5,0 milyar lira gelir vergisi öderken, geriye kalan 2 milyon
ücretlinin ödediôi gelir vergisi 22,6
milyar liradÔr. Bir diôer ifadeyle,
asgari geçim indirimi hariç asgari
ücretli ayda 88,61 lira gelir vergisi
öderken, ortalama ücretli bir i÷çinin
ödediôi aylÔk ortalama gelir vergisi
931,92 liradÔr.

Devletin aynÔ verilerine göre,
serbest meslek kazancÔ sahibi (doktor, mühendis, avukat, eczacÔ, mali
mü÷avir, müteahhit, vb) olan yakla÷Ôk 5 milyon ki÷i gelir vergisinin sadece yüzde 2,55’ini ödemektedir. Bir
diôer ifadeyle, serbest meslek kazancÔ olanlarÔn ki÷i ba÷Ôna ödediôi aylÔk
vergi ortalamasÔ 17,92 liradÔr.
Ücretliler üzerinde halen süregelen aôÔr yük, büyük ölçüde vergi
ödemesi gerekenlerin bu yükümlülüklerinden kaçabilmelerinden kaynaklanmaktadÔr. Türkiye’de gelir
vergisi mükelleflerinin büyük çoôunluôunu ücretliler olu÷turmaktadÔr. Ticari ve serbest kazanç sahiplerinin önemli bir bölümü ise vergi
mükellefi yapÔlamamÔ÷tÔr.
Ücretler üzerinde vergi yükünün
aôÔr olmasÔnÔn gelir daôÔlÔmÔnÔ daha
da bozmak yanÔnda emek talebini
azaltmak ve kayÔtdÔ÷Ô istihdama yol
açmak gibi olumsuz etkisi de bulunmakta, ta÷eron kullanÔmÔnÔn yaygÔnla÷masÔyla çoôu kez sigortasÔz,
vergisiz, dü÷ük ücretli i÷çi çalÔ÷tÔrÔlmasÔna yol açmaktadÔr. Ücretlilerin
üzerindeki vergi yükünün bir diôer
önemli ve olumsuz etkisi de toplu
sözle÷me görü÷melerini çÔkmaza
sokmasÔdÔr.
Kamu kesiminde 2011 yÔlÔnda
baôÔtlanacak toplu i÷ sözle÷melerinin müzakerelerinde kar÷Ôla÷Ôlan temel uyu÷mazlÔk konularÔndan birisi
de vergi kesintileri nedeniyle i÷çinin
eline geçen net ücretin yÔlba÷Ôna
göre geçen aylar içinde giderek gerilemesidir. Bunun sonucu, baôÔtlanan toplu i÷ sözle÷mesiyle belirlenen
ücret zammÔ anlamÔnÔ yitirmekte ve
vergi ödemesine gitmektedir.
Kamu kesimi toplu i÷ sözle÷meleri müzakereleriyle ilgili olarak
Konfederasyonumuz tarafÔndan hazÔrlanan “bilgi dosyasÔ”nda da yer aldÔôÔ üzere, ortalama aylÔk brüt ücreti
1.900.- lira olan bir kamu i÷çisinin
Ocak ayÔnda aldÔôÔ net ücreti bütün
yÔl sabit olarak alabilmesi için, sade-

ce gelir vergisi tarifesinden kaynaklanan azalmayÔ giderebilmek için
MayÔs ayÔnda yüzde 6,32 ve KasÔm
ayÔnda yüzde 9,71 oranÔnda zam yapÔlmasÔ gerekmektedir.
Emek kesimi için vergi baskÔsÔ, özellikle 2004 yÔlÔnda özel indirim tutarÔnÔn kalkmasÔ, ardÔndan
emek lehine olan ayÔrÔm ilkesinden
vazgeçilerek vergi tarifesinin teke
indirilmesi ve çalÔ÷anlarÔn üçüncü
dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranÔnÔn yükseltilmesi
gibi nedenlerle artmÔ÷tÔr.
Gelir õdaresi Ba÷kanlÔôÔ’nÔn 2011
Ücret KazançlarÔ Vergi Rehberi’nde
de yer aldÔôÔ üzere, ücret kazançlarÔnÔn vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanununa göre, ücret geliri elde
eden ki÷ilere i÷verenler tarafÔndan
yapÔlan her türlü ödeme temel alÔnmaktadÔr. Ücretin ödenek, tazminat,
kasa tazminatÔ (mali sorumluluk
tazminatÔ), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkÔ, prim, ikramiye,
gider kar÷ÔlÔôÔ veya ba÷ka adlar altÔnda ödenmi÷ olmasÔ ücretin niteliôini
deôi÷tirmemektedir. Ücret gelirini
meydana getiren 3 temel unsur; bir
i÷verene tabi olma, belli bir i÷ yerine baôlÔ olma ve hizmetin kar÷ÔlÔôÔ
olarak bir ödemenin yapÔlmasÔdÔr.
Ücret gelirinin vergilendirilmesinde, i÷veren tarafÔndan verilen para
ve ayÔnlarla (hizmet kar÷ÔlÔôÔnda mal
verilmesi) saôlanan yararlar toplamÔndan belli indirimler yapÔldÔktan
sonra (sosyal sigorta primleri, asgari
geçim indirimi, sendika aidatÔ, sakatlÔk indirimi vb) kalan tutar esas
alÔnmaktadÔr.
Ücretlilerden alÔnan vergilerde
i÷çi ile devlet memuru arasÔnda ayÔrÔm yapÔlmaktadÔr. õ÷çiye yapÔlan
hemen hemen tüm ödemeler vergiye tabi iken, devlet memurlarÔna
yapÔlan çoôu ödeme (i÷ güçlüôü, i÷
riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammÔ; özel hizmet, eôitim-öôretim, din hizmetleri, emniyet
hizmetleri, mülki idare amirliôi özel

hizmet, denetim, adalet hizmetleri
ve diôer tazminatlar, aile ve çocuk
parasÔ) gelir vergisine tabi tutulmuyor. Böylece “sabit” gelirli olan i÷çiler her geçen ay -ücret zammÔna raômen- “azalan” gelirli olurken, devlet
memuru olarak istihdam edilenler
yÔlba÷Ôndaki net ücret tutarÔnÔ bütün
yÔl almakta ve yine altÔ÷ar ayda yapÔlan maa÷ zammÔ da net olarak eline
geçmektedir.
Ödeme gücüne göre vergi alÔnmasÔnÔn bir temel amacÔ da, insan
onuruna yara÷Ôr bir ya÷ama düzeyini saôlayacak yeterlilikte bir gelirin
vergi dÔ÷Ô bÔrakÔlmasÔdÔr. TÜRK-õö
Ara÷tÔrma Merkezi’nin belirlemelerine göre, dört ki÷ilik bir ailenin
saôlÔklÔ ve dengeli beslenebilmesi
için yapÔlmasÔ gereken aylÔk gÔda
harcamasÔ tutarÔ Haziran 2011’de
878 liraya ula÷mÔ÷tÔr. GÔda yanÔ sÔra
kira, ula÷Ôm, yakacak, giyim, eôitim,
kültür gibi temel gereksinimler de
dikkate alÔndÔôÔnda harcama tutarÔ
2.861 lira olmaktadÔr. Oysa ücretlilere uygulanan “asgari geçim indirimi
asgari ücretin yarÔsÔ olup 2011 yÔlÔnda bekar bir i÷çi aylÔk 59,74 lira, evli
ve çocuksuz, e÷i çalÔ÷mayan bir i÷çi
aylÔk 71,69 lira, evli ve 4 çocuklu,
e÷i çalÔ÷mayan ise aylÔk 101,55 lira
tutarÔnda asgari geçim indiriminden
yararlanmaktadÔr.
Türkiye’de vergi alanÔnda gerçek
anlamda yapÔlacak bir reform, ancak
ücretliler aleyhine varolan bu çarpÔk
yapÔnÔn deôi÷tirilmesiyle mümkün
olacaktÔr. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltÔlmasÔ ve verginin geni÷ kitlelere adil bir ÷ekilde
yansÔmasÔnÔn saôlanmasÔ gerekmektedir. Bu ülkenin saôladÔôÔ kaynaklarÔ kullanarak gelir ve servet elde
edenler, topluma kar÷Ô yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançlarÔ
oranÔnda vergi ödemelidir. ÇalÔ÷an
kesimlerin üzerine yüklenen bir vergi yapÔsÔnÔn sosyal barÔ÷ ve ekonomik refah getirmeyeceôi göz önünde
tutulmalÔdÔr.
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ir süredir emeklilerin umutla
beklediôi 2002-2006 yÔllarÔna ait zam farklarÔna ili÷kin dava
YargÔtay’ca bozuldu. Ankara 17. õ÷
Mahkemesinde 2007/245 esas ve
2009/555 karar sayÔlÔ 20 MayÔs 2009
tarihli kararÔyla kabul gören dava,
YargÔtay 21. Hukuk Dairesince bozuldu. YargÔtay 21. Hukuk Dairesi’nin
2009/11380 esas 2011/1389 karar
sayÔsÔyla verdiôi bozma kararÔnda,
mahkemece, 2002 kararnamesinin
herhangi bir emekliye uygulanÔp
uygulanmadÔôÔnÔn yerel mahkemece
ara÷tÔrÔlmadan karar verilmesi nedeniyle kararÔ usulden bozdu.

söyledi: “Usul yönünden bozmaya
konu olan 2002 kararnamesi, 16
gün yürürlükte kalmÔ÷tÔr ve bu süre
zarfÔnda emekli olan herkese uygulanmÔ÷tÔr. 2003 yÔlÔ Ocak ayÔnÔn ilk
16 günü içerisinde emekli olan vatanda÷larÔmÔzÔ veya bunlarÔn vefat
edenlerinin dul ve yetimlerini tespit
etmeye çalÔ÷Ôyoruz. Yerel mahkemeye bu bilgileri de süratle takdim
edeceôiz. Bu hakkÔmÔzÔ alabilmek
için her türlü hukuki mücadelemizi sürdüreceôiz. Çünkü bu konuda
sonuna kadar haklÔ olduôumuzu biliyoruz. Gerekirse AõHM’e kadar bu
davayÔ götürmeye de kararlÔyÔz.”

Bu karara kar÷Ô, yerel mahkemenin direnme hakkÔnÔn da bulunduôunu belirten Türkiye Emekliler
Derneôi (TÜED) Hukuk DanÔ÷manÔ Cafer Tufan YazÔcÔoôlu, ÷unlarÔ

Diôer taraftan, YargÔtay’Ôn bozma
kararÔnÔn içeriôinin haklÔlÔklarÔnÔ
teyit eder bir mahiyet içerdiôini savunan YazÔcÔoôlu, ÷unlarÔ kaydetti:
“Çünkü belgelenebilir bir durumun

yerel mahkemece sorgulanmasÔ istenmi÷tir. Bu durum, ortaya konulacak delillerle ispatlanabileceôi için,
davamÔzÔn haklÔlÔôÔ zÔmnen teyit
edilmi÷ olmaktadÔr. Keza, 2006 yÔlÔna ili÷kin alacak talebimiz hakkÔnda
bir itiraza veya bozma gerekçesine
de rastlanmamÔ÷tÔr. Bu çerçevede,
emeklilerimizin haklÔ olduôumuz
bu davanÔn lehimize sonuçlanmasÔ
için gereken her türlü hukuki süreci i÷lettiôimizi bilmelerini istiyoruz.
DavanÔn geli÷imine ili÷kin tüm bilgileri de sadece Türkiye Emekliler
Derneôimizden alabileceklerini bir
kez daha önemle ifade ediyoruz.
UmutlarÔmÔz bitmedi, aksine artarak sürmektedir. Karar haksÔz olduôumuzu deôil, aslÔnda haklÔlÔôÔmÔzÔ teyit edecek bir bozma kararÔ
olmu÷tur.”

Sendikacćlara “Terörist” Diyene Hapis

D

eri-õ÷ SendikasÔ, Düzce’de bulunan DESA Deri õ÷letmesi’nde
bir üyelerine “Sendikadan imzanÔ
almazsan seni ba÷ka bir bölüme alacaôÔm, onlar terörist, onlarÔn gittiôi
yoldan gitmeyin, onlar PKK’lÔ” diyen ustaba÷Ôna Düzce 2. Sulh Ceza
Mahkemesi tarafÔndan 5 ay hapis cezasÔ verildiôini bildirdi.

Konfederasyonumuza baôlÔ Deriõ÷ SendikasÔndan yapÔlan açÔklamaya
göre, DESA Deri’de sendikalÔ i÷çileri
örgütlendikleri sendikaya kar÷Ô “onlar terörist” ifadesi ile üyelikten vazgeçirmeye çalÔ÷an ustaya 5 ay hapis
cezasÔ verildi.
Mahkeme, sanÔk hakkÔnda verilen kararÔn para cezasÔna çevrilemeyeceôine ve ba÷ka bir seçeneôe
yer olmadÔôÔna kanaat getirdi. Diôer yandan sanÔôÔn TCK’nÔn 53/1-2
maddeleri ve birinci maddenin (a),

(b), (c), ve (e) bentlerinde belirtilen
“Sürekli, süreli veya geçici bir kamu
görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, TBMM üyeliôinden veya
devlet, il, belediye, köy veya bunlarÔn denetim ve gözetimi altÔnda
bulunan kurum ve kurulu÷larca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme ve seçilme
ehliyetinden ve diôer siyasî haklarÔ
kullanmaktan, velayet hakkÔndan;
vesayet veya kayyÔmlÔôa ait bir hizmette bulunmaktan, vakÔf, dernek,
sendika, ÷irket, kooperatif ve siyasî
parti tüzel ki÷iliklerinin yöneticisi
veya denetçisi olmaktan, bir kamu
kurumunun veya kamu kurumu
niteliôindeki meslek kurulu÷unun
iznine tâbi bir meslek veya sanatÔ,
kendi sorumluluôu altÔnda serbest
meslek erbabÔ veya tacir olarak icra
etmekten” yoksun bÔrakÔldÔ.

SanÔk hakkÔnda verilen hüküm
CMK’nÔn 231/5 maddesi uyarÔnca
ertelenerek CMK 231/8. maddesi
uyarÔnca sanÔôÔn 5 yÔl süre ile denetim süresine tabi tutulmasÔna karar
verildi. 5 yÔl içinde aynÔ fiili ikinci
kez i÷lediôi takdirde ceza hükmedilecek. SendikanÔn açÔklamasÔnda konuya ili÷kin ÷u görü÷lere yer verildi:
“2010 yÔlÔ MayÔs ayÔnda ya÷anan bu olay sendikala÷maya kar÷Ô
DESA’da idare ve ustalar tarafÔndan
devam eden baskÔlarÔ göstermesi
açÔsÔndan önemlidir. DESA’da üyelerimize yönelik yoôun baskÔ, tehdit ve hakaretler devam etmekte ve
buna kar÷Ô savcÔlÔôa yapÔlan onlarca
suç duyurusu bulunmaktadÔr. 2008
yÔlÔndan bu yana sistematik olarak
devam eden baskÔlar mobbing halini almÔ÷ ve mobbing uygulamalarÔna
kar÷Ô BakanlÔôa ÷ikayetlerde bulunularak, savcÔlÔôa da mobbingle alakalÔ
suç duyurularÔnda bulunulmu÷tur.”

Av. Selçuk EREN
av.selcukeren@hotmail.com

Emeklinin Fark Umudu Mahkemeye Takćldć

A

nkara 17. õ÷ Mahkemesi,
emeklilerin 2002 ve 2007 yÔllarÔna ili÷kin aylÔklarda eksik hesaplamadan kaynaklandÔôÔ belirtilen farklarÔn ödenmesi talebiyle
açÔlan davada, YargÔtay’Ôn bozma
kararÔna uydu ve delillerdeki noksanlarÔn tamamlanmasÔna karar
verdi. YargÔtay 21. Hukuk Dairesi,
2011/1389 sayÔlÔ kararÔyla Ankara
17. õ÷ Mahkemesi’nin emeklilerin
2002 ve 2007 yÔlÔndan kaynaklanan aylÔk farklarÔnÔn kabulüne
ili÷kin kararÔnÔ usulden bozmu÷-

tu. Bozma kararÔnÔn ardÔndan
2011/1290 sayÔlÔ esas numarasÔyla
yeniden görülen davada, Ankara
17. õ÷ Mahkemesi, YargÔtay’Ôn bozma kararÔna uyulmasÔna karar verdi. Karar uyarÔnca, dava dosyasÔnda YargÔtay kararÔnda i÷aret edilen
eksiklikler tamamlanacak. Ankara 17. õ÷ Mahkemesi, 20 Ekim
2011’de yapÔlacak duru÷mada konuyu tekrar deôerlendirecek.
Türkiye Emekliler Derneôi
(TÜED) Hukuk DanÔ÷manÔ Cafer
Tufan YazÔcÔoôlu, hâkim deôi÷ik-

liôinin kararda Ôsrar edilmemesine
sebep olduôunu söyledi. YargÔtay’Ôn
iddiasÔnda yer alan, 2002/1847 sayÔlÔ kararnamenin uygulanÔp uygulanmadÔôÔnÔn sorgulanmasÔnÔn
hukuk devleti ilkesiyle baôda÷madÔôÔnÔ ifade eden YazÔcÔoôlu,
“Zira bir kararname yayÔnlandÔôÔ
anda kazanÔlmÔ÷ hak doôurur. Bu
nedenle, YargÔtay’Ôn söz konusu
kararnamenin herhangi bir ki÷iye
uygulanÔp uygulanmadÔôÔnÔ ara÷tÔrmasÔ hukuk genel kurulu kararlarÔna uymamaktadÔr” dedi.

ĄĆverene KarĆć Davayć Kazandćlar
T

eksif SendikasÔ’na üye Edirne
Giyim Sanayinin (EGS) 16 i÷çisi 2009 yÔlÔnda sendikal haklarÔ
nedeniyle i÷verene kar÷Ô açtÔôÔ davayÔ kazandÔ. Mahkeme, EGS yöneticilerinin, Teksif SendikasÔ üyesi
i÷çilerine baskÔ yaparak sendikadan
istifa ettirdiôi, halen çalÔ÷makta olan
sendika üyesi i÷çilere ise sendikal
ayrÔmcÔlÔk ve baskÔ uyguladÔôÔ kararÔna vardÔ. Mahkeme, EGS’nin 6 yöneticisine bir yÔl 3 ayla, 5 ay arasÔnda deôi÷en hapis cezasÔ verdi. Teksif
SendikasÔ õstanbul Örgütlenme Daire Müdürü Asalettin Arslanoôlu,
“Bu emeôin zaferidir” dedi. Arslanoôlu, “EGS’ de i÷çiler baskÔlara kar÷Ô direni÷ gösterip greve çÔkmÔ÷lardÔ,
i÷veren ise i÷çilerin sendikadan istifa
ettiôi iddiasÔyla mahkemeye müracaat edip grevi kaldÔrmÔ÷tÔ. Teksif
SendikasÔ’nÔn EGS’nin iddialarÔ yerel
mahkemede karara baôlandÔ. Yerel
mahkeme EGS yöneticilerinin Teksif SendikasÔ üyesi i÷çilerine baskÔ
yaparak sendikadan istifa ettirdiôi,
halen çalÔ÷makta olan sendika üye-

si i÷çilere ise sendikal ayrÔmcÔlÔk ve
baskÔ uyguladÔôÔ, Edirne 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde alman kararla ÷irketin 6 yöneticisine 1 yÔl 3
ayla 5 ay arasÔ deôi÷en hapis cezalarÔ
verildi. õnsan KaynaklarÔ Müdürü
H.A’nÔn cezasÔ para cezasÔna çevrilmezken, diôer sanÔklarÔn cezasÔ 3
bin TL ile 4 bin 500 TL arasÔ para
cezalarÔna çevrildi.

õnsan KaynaklarÔ Müdürünün
seçme ve seçilme ile diôer siyasi
haklarÔndan aynÔ zamanda vakÔf,
dernek, sendika, ÷irket, kooperatif
ve siyasi partilerde yönetici ve denetici olmaktan yoksun bÔrakÔlmasÔna da karar verildi. EGS’ de 2009
yÔlÔnda çalÔ÷an sendika üyesi i÷çiler
i÷veren baskÔsÔyla sendikadan istifaya zorlandÔôÔ ve istifa etmeyenlerin
de i÷ten atÔldÔôÔ. AtÔlmayanlarÔn ise
sendikadan uzak tutulmak için zorla
gelecek yÔllara ait izinlerinin kullandÔrÔldÔôÔ gibi ÷ikâyetlerimiz vardÔ. õ÷veren ise, tüm i÷çilerin kendi istekleriyle sendikadan istifa ettiôi ve hiç
bir i÷çiye sendikal baskÔ ve ayrÔmcÔlÔk

yapÔlmadÔôÔnÔ söylemi÷ti. Bu durumda Edirne Adliyesi’ne dilekçeyle müracaat edip Cumhuriyet SavcÔlÔôÔ’nÔn
harekete geçmesini saôladÔk. Edirne
Cumhuriyet Ba÷savcÔlÔôÔnÔn 3’üncü
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtÔôÔ
dava sonuçlandÔ. SendikanÔn ve ayrÔmcÔlÔôa baskÔya maruz kalan i÷çilerin iddialarÔ kanÔtlandÔ. Böylece
zengin yoksul demeden tüm yurtta÷larÔn e÷it sayÔlacaôÔ yoksullarÔn
da adalete inancÔnÔ peki÷tirecek bir
karar çÔkmÔ÷tÔr. Sonuç olarak da sendika olarak EGS’deki örgütlenmeyi
yeniden zafere ula÷tÔracaôÔz. EGS’ de
Teksif SendikasÔ i÷çiler adÔna yetki
alÔp Toplu õ÷ Sözle÷mesi imzalayacaktÔr” ÷eklinde konu÷tu.
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õ÷sizlik sigortasÔ; çalÔ÷Ôrken kendi iradesi dÔ÷Ônda i÷siz kalanlarÔn
ba÷vurduôu ve geçici bir süre i÷sizlik
ödeneôi aldÔklarÔ bir sistemdir. Avrupa Birliôi ülkelerinde uzun süredir
uygulanan i÷sizlik sigortasÔ, ülkemize geç kazandÔrÔlmÔ÷ ve 2000 yÔlÔndan itibaren i÷sizlik sigortasÔ primleri kesilmeye ba÷lanmÔ÷, ilk ödemeler
ise Mart 2002 itibariyle yapÔlmÔ÷tÔr.
4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu ile getirilen
i÷ güvencesi hükümlerinin tüm i÷çileri koruyacak bir ÷ekilde düzenlenmediôinden, özellikle de çalÔ÷ma
hayatÔnÔn esnek bir yapÔya doôru yöneldiôi günümüzde, i÷sizlik sigortasÔnÔn önemi daha da artmÔ÷tÔr.
õ÷sizlik SigortasÔ Fonu sürekli
büyürken, yararlananlarÔn sayÔsÔ sÔnÔrlÔ kalmÔ÷tÔr. õ÷sizlik sigortasÔ, çalÔ÷anlarÔn i÷siz kalmalarÔ durumunda ba÷vuracaklarÔ bir haktÔr. Esnek
çalÔ÷ma biçimlerinin yaygÔnla÷tÔôÔ
bir süreçte, i÷sizlik sigortasÔndan
daha çok i÷siz kalan sigortalÔlarÔmÔzÔn yararlanmasÔ gerekmektedir. Bu
nedenle, yararlanma ko÷ularÔ, süresi
ve ödenekler ile ilgili iyile÷tirmeler
yapÔlmalÔdÔr.
õ÷sizlik sigortasÔ olu÷turulurken,
fonun amacÔ dÔ÷Ônda kullanÔlmamasÔ ve kendi iradesi dÔ÷Ônda i÷siz kalanlarÔn belirli bir süre korunmasÔ
öngörülmü÷tü. Bugüne kadar ki
uygulamaya bakÔldÔôÔnda, i÷sizlik
sigortasÔndan yararlananlarÔn sayÔsÔ
sÔnÔrlÔ kalmÔ÷, yararlanma ko÷ullarÔnÔn aôÔrlÔôÔ nedeniyle i÷ten çÔkarÔlan
büyük bir kitle i÷sizlik ödeneôine
hak kazanamamÔ÷tÔr.

õ÷sizlik SigortasÔ Fonunun giderek büyümesi ile birlikte fonun amacÔ dÔ÷Ônda kullanÔlmasÔnÔn da yolu
açÔlmÔ÷tÔr. Esas olarak, çalÔ÷Ôrken
i÷siz kalanlarÔn korunmasÔ gerekirken, i÷sizlik sigortasÔ fonunun ba÷ka
alanlarda kullanÔlmasÔ, tartÔ÷malarÔ
da beraberinde getirmi÷tir. Fonun
i÷çilere ait olduôu gerçeôi göz ardÔ
edilmi÷, Hükümettin ek bütçesi gibi
görülerek, i÷siz kalanlardan ziyade,
yeni i÷e girenlerin i÷veren sigorta
prim paylarÔnÔn kar÷ÔlandÔôÔ bir yapÔya dönü÷türülmü÷tür.
5921, 5951 ve 6111 sayÔlÔ Kanunlar ile fonun amacÔ dÔ÷Ônda kullanÔlmasÔnÔn yolu açÔlmÔ÷, i÷sizlik sigortasÔndan daha geni÷ bir kesimin
yararlanmasÔnÔ öngören deôi÷ikliklere gidilmemi÷tir. õ÷ini kaybedenlerin korunmasÔ ile ilgili gerekli olan
duyarlÔlÔk gösterilmemi÷tir.
Belirli süreli, kÔsmi süreli ve çaôrÔ üzerine esnek çalÔ÷ma biçimleri
kar÷ÔsÔnda, i÷sizlik sigortasÔ yararlanma ko÷ullarÔnÔn da deôi÷mesi gerekmektedir. 2004 yÔlÔndan itibaren
bu konunun gündemde olmasÔna ve
Hükümetlerin de olumlu yakla÷ÔmlarÔna raômen, yararlanma ve ödeneklere ili÷kin deôi÷iklikler yapÔlmamÔ÷tÔr. Yararlanma ko÷ullarÔnda
aranan son üç yÔlda 600 gün i÷sizlik
sigortasÔ priminin ödenmi÷ olmasÔ
ile birlikte son dört ayda kesintisiz
prim ödenmesi ko÷ulu deôi÷mediôinden, i÷siz kalanlarÔn büyük çoôunluôu i÷sizlik sigortasÔndan yararlanamamÔ÷tÔr. ÇalÔ÷ma ko÷ullarÔ
dikkate alÔnarak, i÷ten çÔkarÔlanlarÔn
yararlandÔôÔ bir yapÔ yeniden kurgulanmalÔdÔr. Örneôin, i÷ten çÔkarÔlmalarda; son üç yÔlda 360 prim günü
olanlarÔn 4 ay, 480 prim günü olanlarÔn 6 ay, 600 prim günü olanlarÔn 8
ay ve bu ÷ekilde bir kademelendirme

yapÔlarak gerekli olan deôi÷ikliklere
gidilmelidir.
õ÷sizlik sigortasÔ ödenekleri hesaplanÔrken, yüksek kazanç üzerinden prim ödeyenler cezalandÔrÔlmÔ÷tÔr. Asgari ücretin 6.5 katÔ üzerinden
bir kazanca sahip olan ve bu kazanç
üzerinden prim ödeyenlere verilecek i÷sizlik ödeneôi brüt asgari ücretin yüzde 80’i ile sÔnÔrlandÔrÔlmÔ÷tÔr.
Bu durum, nimet/külfet dengesine
aykÔrÔlÔk te÷kil ettiôi gibi, sosyal güvenlik sisteminde de yeri olmayan
bir uygulamadÔr. õ÷sizlik sigortasÔ
prim kazançlarÔ esas alÔnarak, i÷sizlik sigortasÔ ödeneklerinde yeni bir
hesaplama yöntemine getirilmelidir.
K×sa Çal×çma ve K×sa Çal×çma
Ödeneäi
KÔsa çalÔ÷ma; hukukumuza ilk
defa 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu’nun
65. maddesiyle kazandÔrÔlmÔ÷tÔr.
2003/2007 döneminde kÔsa çalÔ÷madan yararlanan i÷yerleri ve i÷çi
sayÔlarÔ çok sÔnÔrlÔ kalmÔ÷tÔr. 2008
kriziyle birlikte, ba÷vuruda bulunan
ve gerekli olan ko÷ullarÔ yerine getiren i÷yerlerinde kÔsa çalÔ÷ma uygulamasÔna gidilmi÷, i÷ akti askÔya
alÔnan i÷çilerin i÷lerini korumalarÔ
saôlanmÔ÷tÔr.
KÔsa çalÔ÷manÔn uygunluôu yanÔnda i÷ akdi askÔya alÔnacak i÷çilerin, i÷sizlik sigortasÔndan yararlanma ko÷ullarÔnÔn yerine getirilmeleri
de gerekmektedir. Kriz döneminde
i÷sizlik sigortasÔndaki yararlanma
ko÷ullarÔnÔ yerine getirmeyen sigortalÔlarÔn i÷ akitlerinin fesh edilmi÷,
istihdamÔ koruma bütünlüôü saôlanamamÔ÷tÔr. Her iki sistemin saôlÔklÔ
i÷lemesi için yararlanma ko÷ullarÔnda adil bir yol bulunmalÔ, kÔsa çalÔ÷ma ve i÷sizlik ödeneklerinde e÷itlik
saôlanmalÔdÔr.

6111 sayÔlÔ Torba Kanunu ile yapÔlan deôi÷iklikler, kÔsa çalÔ÷manÔn
kapsamÔnÔ geni÷letmi÷, kÔsa çalÔ÷ma
ödeneklerinde artÔ÷lara gidilmi÷tir. AynÔ duyarlÔlÔk, i÷sizlik sigortasÔ ödeneklerinde gösterilmemi÷tir.
KÔsa çalÔ÷ma ve i÷sizlik sigortasÔ
farklÔ uygulamalar olmakla birlikte,
ödeneklerin paralel olmasÔnda yarar
vardÔr. Birini artÔrÔp, diôerini artÔrmamak adil olmamÔ÷tÔr.
KÔsa çalÔ÷ma kapsamÔna bölgesel
ve sektörel krizlerin dahil edilmesi,
tartÔ÷malarÔ da beraberinde getirmi÷tir. õ÷çi ve i÷veren kesimleri arasÔnda
bir görü÷ birlikteliôi olu÷madan kÔsa
çalÔ÷manÔn kapsamÔ geni÷letilmi÷tir. 4447 sayÔlÔ Kanunun 6111 sayÔlÔ
Kanunla deôi÷ik Ek 2. maddesine
göre; genel ekonomik, sektörel veya
bölgesel kriz ile zorlayÔcÔ sebeplerle
i÷yerindeki haftalÔk çalÔ÷ma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde
azaltÔlmasÔ veya i÷yerinde faaliyetin
tamamen veya kÔsmen geçici olarak
durdurulmasÔ hallerinde, i÷yerinde
üç ayÔ a÷mamak üzere kÔsa çalÔ÷ma
yapÔlabilir. Bu süre, Bakanlar Kurulu
KararÔyla üç ay daha artÔrÔlabilir.
KapsamÔn bu ÷ekilde geni÷letilmesi ile birlikte i÷verenlerin sÔk sÔk
bu yola ba÷vuracaklarÔ konusunda
ele÷tiriler yapÔlmaya ba÷lanmÔ÷tÔr.
Bölgesel ve sektörel krizlerin olu÷up
olu÷madÔôÔ konusunda õ÷kur’a büyük sorumluluk dü÷mektedir.
TÜRK-õö, kÔsa çalÔ÷manÔn kapsamÔnÔn geni÷letilmesinin sÔkca ba÷vurulan bir uygulamaya dönü÷eceôi
endi÷esini bildirmi÷, yayÔnlanacak
yönetmelikte objektif kurallarÔn belirlenmesini talep etmi÷tir. TÜRK-õö,
Yönetmelik ile ilgili bildirdiôi görü÷te, gerek genel ekonomi açÔsÔndan
ve gerekse sektörel veya bölgesel
krizler için, DPT ve TÜõK verilerinin
esas alÔnmasÔnÔ önermi÷tir.
KÔsa çalÔ÷ma ile ilgili olarak yayÔnlanan Yönetmelik, 6111 sayÔlÔ
Kanundaki yer almayan hükümler

içerdiôi gibi, sosyal kesimlerin önerileri de dikkate alÔnmamÔ÷tÔr.
30 Nisan 2001 tarihinde ÇalÔ÷ma
ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ tarafÔndan KÔsa ÇalÔ÷ma Yönetmeliôi yayÔnlanmÔ÷, Kanundaki amaç dÔ÷Ôna
çÔkÔlarak bazÔ kurallar getirilmi÷tir.
Örneôin, Kanunda ilgili hüküm olmamasÔna raômen, “kÔsa çalÔ÷ma”
tanÔmÔ yapÔlÔrken “süreklilik ko÷ulu aranmaksÔzÔn” ÷eklinde bir ibare kullanÔlmÔ÷tÔr. Bu tür hükümler,
ba÷vurulardaki objektif davranma
ilkesini zedeleyecek uygulamalara
dönü÷ebilir. Bu bakÔmdan, kÔsa çalÔ÷ma i÷verenlerin ücret ödememe
yükümlüôünden kaçÔnacaklarÔ bir
uygulamaya dönü÷memelidir.
K×sa Çal×çma Yönetmeliäinde
belirlenen uygulama kriterleri çu
çekildedir:
Bölgesel kriz: Ulusal veya uluslararasÔ olaylardan dolayÔ belirli bir
il veya bölgede faaliyette bulunan i÷yerlerinin ekonomik olarak ciddi ÷ekilde etkilenip sarsÔldÔôÔ durumlarÔ,
Genel ekonomik kriz: Ulusal
veya uluslararasÔ ekonomide ortaya
çÔkan olaylarÔn, ülke ekonomisini ve
dolayÔsÔyla i÷yerini ciddi anlamda etkileyip sarstÔôÔ durumlarÔ,
Sektörel kriz: Ulusal veya uluslararasÔ ekonomide ortaya çÔkan olaylardan doôrudan etkilenen sektörler
ve bunlarla baôlantÔlÔ diôer sektörlerdeki i÷yerlerinin ciddi anlamda
sarsÔldÔôÔ durumlarÔ,
ZorlayÔcÔ sebep: õ÷verenin kendi
sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun
sonucu olarak bertaraf edilmesine
olanak bulunmayan, dÔ÷sal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalÔ÷ma
süresinin azaltÔlmasÔ veya faaliyetin
tamamen veya kÔsmen durdurulmasÔ ile sonuçlanan deprem, yangÔn, su
baskÔnÔ, salgÔn hastalÔk, seferberlik
ve benzeri nedenleri,
KÔsa çalÔ÷ma: Üç ayÔ geçmemek
üzere; i÷yerinde uygulanan çalÔ÷ma

süresinin, i÷yerinin tamamÔnda veya
bir bölümünde geçici olarak en az
üçte bir oranÔnda azaltÔlmasÔnÔ veya
süreklilik ko÷ulu aranmaksÔzÔn en
az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kÔsmen durdurulmasÔnÔ,
ifade eder.
Genel ekonomik, sektörel veya
bölgesel krizin varlÔôÔ, i÷çi ve i÷veren
sendikalarÔ konfederasyonlarÔnÔn iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli
emarenin bulunmasÔ halinde, Kurum Yönetim Kurulunca karara baôlanÔr.
Genel ekonomik, sektörel veya
bölgesel kriz ile zorlayÔcÔ sebeplerle
baôda÷madÔôÔ halde, nakit darlÔôÔ,
ödeme güçlüôü, pazar daralmasÔ ve
stok artÔ÷Ô gibi sebeplere dayalÔ olarak yapÔldÔôÔ tespit edilen ba÷vurular
Kurum tarafÔndan reddedilir.
Genel ekonomik, sektörel veya
bölgesel kriz ile zorlayÔcÔ sebeplerle
yapÔlan ba÷vurularÔn uygunluk tespiti, Kurum yetkililerince ivedilikle
yapÔlÔr. õnceleme sonucu, Kurum tarafÔndan i÷verene bildirilir. õ÷veren
durumu, i÷yerinde i÷çilerin görebileceôi bir yerde ilan eder ve varsa
toplu i÷ sözle÷mesine taraf i÷çi sendikasÔna bildirir. õlan yoluyla i÷çilere duyuru yapÔlamadÔôÔ durumlarda,
kÔsa çalÔ÷maya tabi i÷çilere yazÔlÔ bildirim yapÔlÔr.
K×sa çal×çma ödeneäinin miktar×
ve ödenmesi
Günlük kÔsa çalÔ÷ma ödeneôinin
miktarÔ, 22/5/2003 tarihli ve 4857
sayÔlÔ õ÷ Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 ya÷Ôndan büyük i÷çiler
için uygulanan aylÔk asgari ücretin
brüt tutarÔnÔn % 150’sini geçmemek
üzere, sigortalÔnÔn son on iki aylÔk
prime esas kazançlarÔ dikkate alÔnarak hesaplanan günlük ortalama
brüt kazancÔnÔn % 60’ÔdÔr. KÔsa çalÔ÷ma ödeneôi, 4447 sayÔlÔ Kanunun
Ek 2 nci maddesine aykÔrÔ olmamak
ko÷uluyla aynÔ Kanunun 50 nci maddesindeki esaslara göre ödenir.
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AB ve ÇalćĆma Hayatć

Büyümede ve ĄĆ Ąmkanlarćnda GeliĆim Saălama

A

vrupa Komisyonu, üye ülkelerin ekonomik ve sosyal
politikalarÔnÔ, büyüme, yeni i÷ imkanlarÔnÔn yaratÔlmasÔ ve kamu finansmanÔn saôlanmasÔ ekseninde
geli÷tirmeleri amacÔyla, yirmi yedi
üye ülkeye özgü tavsiye kararlarÔnÔ
-ve tüm Avrupa bölgesini kapsayan
tek bir tavsiye kararÔnÔ- 7 Haziran
2011 tarihinde kabul etti.
Bu yÔlÔn ba÷Ônda, üye ülkeler ve
Avrupa Komisyonu, daha sürdürülebilir ekonomiye imkan saôlanmasÔnÔn yanÔ sÔra hali hazÔrdaki krizle
ba÷a çÔkabilmek amacÔyla da on temel öncelik konusunda uzla÷maya
vardÔ. Her ülkenin kendine özgü
durumundan dolayÔ Avrupa Komisyonu her bir üye ülkeye farklÔ bir
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önlem paketi uygulanmasÔnÔ hedeflemekte. Bu hedefin, önümüzdeki
on iki on sekiz ay içinde, her bir
ülkeye stratejik uygulamalar aracÔlÔôÔyla katkÔ saôlayÔp, tüm Avrupa
ekonomisinde bir geli÷meye öncülük etmesi beklenmekte.
Bu yÔl ilk defa düzenlenen tavsiye kararlarÔnÔn tamamÔ, üye ülkelerin ve Avrupa Komisyonunun,
her üye ülkenin kendi ekonomi ve
bütçe politikalarÔnÔ düzenlemesiyle
ortaya çÔkÔyor. Öncelikler ilk olarak
AB seviyesinde belirlenip ardÔndan,
Avrupa Komisyonunun her ülkeye
özgü bir ÷ekilde tasarladÔôÔ, hedefleri ve deôerlendirilebilir tavsiyeleri
üye ülkelerin ulusal programlarÔnda
yer alÔyor.

Avrupalć Gençler YurtdćĆćnda
ÇalćĆmaya Hazćr

S

on yayÔmlanan “Avrupa Barometresi” ara÷tÔrmasÔna göre
Avrupa’daki gençlerin yüzde 53’ü
ba÷ka bir Avrupa ülkesinde çalÔ÷mayÔ amaçlÔyor. Fakat bu amaca yönelik ilk adÔm olan eôitimlerinin bir
kÔsmÔnÔ yurtdÔ÷Ônda sürdürme, nakit
yetersizliôinden dolayÔ gerçekle÷emiyor ve bu durum gençlerin cesaretini kÔrÔyor. Ara÷tÔrma, gençlerin
yurtdÔ÷Ônda çalÔ÷ma hedefleri ile gerçek i÷gücü hareketliliôi (mobilitesi)
arasÔnda önemli bir fark olduôunu
ortaya koyuyor. Günümüzde Avrupa çalÔ÷an nüfusunun yüzden 3’ünden daha az bir orana tekabül eden
sayÔda insan, anavatanÔ dÔ÷Ôndaki bir
ülkede ya÷Ôyor. Ara÷tÔrma, Avrupa
Komisyonu’nun bir giri÷imi olan
“Gençlik Hamlesi” (Youth on the
Move) kapsamÔnda gerçekle÷tirildi
ve 2011 Avrupa Gençlik HaftasÔ öncesinde (15-21 MayÔs) yayÔmlandÔ.

Ara÷tÔrmalar, eôitiminin veya
mesleki eôitiminin bir kÔsmÔ için
yurtdÔ÷Ônda bulunmu÷ olanlarÔn,
sonraki süreçte yurtdÔ÷Ônda istihdam-edilebilirliklerinin daha fazla
olduôunu ortaya koyuyor. õ÷verenler, gençlerin yabancÔ dil konu÷abilme becerilerini, uyum-saôlayabilirliklerini ve ki÷iler arasÔ etkile÷im
becerilerini deôerlendiriyor.
Ara÷tÔrma her yedi genç AvrupalÔdan yalnÔzca birinin (yüzde 14’ünün)
eôitim veya mesleki eôitim amacÔyla
yurtdÔ÷Ônda bulunduôunu ortaya koyuyor. Finansman sorunu çoôu ki÷inin yurtdÔ÷Ôna gitmesini engelliyor.
YurtdÔ÷Ôna gitmek istediôini belirtenlerin yüzde 33’ü bunu gerçekle÷tiremediôini ifade ederken, söz konusu
hedefe ula÷abilenlerin üçte ikisine yakÔnÔ (yüzde 63’ü) kendi finansmanlarÔnÔ saôladÔklarÔnÔ ve kendi tasarruflarÔnÔ kullandÔklarÔnÔ vurguluyor.

Üye ülkeler genel olarak, kabul
edilmi÷ AB önceliklerini, kendi programlarÔna ve makroekonomik öngörülerine gerçekçi bir ÷ekilde yansÔtmanÔn yollarÔnÔ arÔyorlar. Yine de
ulusal programlar daha az özgüllük
içeriyor ve daha az uygulanma eôilimi ta÷Ôyor. Çoôu üye ülkenin, büyümeye yönelik önlemleri artÔrÔrken
(ara÷tÔrma ve yenilik, i÷ çevresinin
geni÷letilmesi, hizmetler sektöründeki rekabetin artÔrÔlmasÔ) mali konsolidasyon konusunda da daha hevesli
olmasÔ gerekiyor. õ÷gücü katÔlÔmÔnÔ
artÔrmak, yapÔsal i÷sizlikle mücadele etmek, genç i÷sizliôini dü÷ürmek,
erken ya÷ta okuldan ayrÔlmayÔ engellemek ve ücretlerin verimliliôe yansÔmasÔnÔ garantilemek için daha fazla
çabaya ihtiyaç olduôu belirtiliyor.

Etkili Emek Piyasas×
Bütünleçmesi

K

amu istihdam hizmetlerine yönelik Avrupa
Komisyonu’nun yeni ortak
öôrenme programÔna ili÷kin
toplantÔ 11-12 MayÔs 2011 tarihlerinde gerçekle÷tirildi. Konferansta, kamu istihdam hizmetlerinin geli÷tirilmesine yönelik
kaynak daôÔlÔmÔ, kaynaklarÔn
uyumlula÷tÔrÔlmasÔ ve eylem
planÔ ile söz konusu hizmetlerin
bütünlükçü deôerlendirmesine
ili÷kin önemli sunumlar gerçekle÷tirildi. Kamu istihdam hizmetlerinin geli÷tirilmesiyle ilgili
farklÔ ülke örnekleri, hizmetin
sunumundaki uygulamalar, bütünle÷me sürecinin planlanmasÔ
ve istihdam hizmetleri danÔ÷malarÔnÔn uygulamalarÔ konferansta
tartÔ÷ÔldÔ. Konferans Avrupa ülkelerinden kamu istihdam hizmetleri uzmanlarÔnÔ, akademisyenleri ve Avrupa Komisyonu
temsilcilerini bir araya getirdi.

Güven SAVUL
guvensavul@turkis.org.tr

Emek Piyasasć Deăerlendirme Raporu

A

B’de i÷sizlik, 2011 Nisan ayÔ
verilerine göre sÔnÔrlÔ da olsa
azaldÔ. Avrupa Komisyonu tarafÔndan yayÔmlanan AylÔk Emek PiyasasÔ
Raporuna göre, emek piyasalarÔ bazÔ
üye ülkelerde istikrarlÔ bir düzelme
eôilimi sergilerken, diôerlerinde bozulma devam etmekte.
2011’in ilk çeyreôinde gerçekle÷en olumlu yöndeki ekonomik faaliyete raômen bazÔ üye ülkelerdeki
i÷sizlik yüksek seyrini korudu. AB
genelindeki i÷sizlik oranÔ 2011’in

ilk üç ayÔnda yüzde 9,5 iken Nisan
ayÔnda sÔnÔrlÔ bir dü÷ü÷le yüzde 9,4’e
geriledi (yüzde 9,3 erkekler yüzde
9,5 kadÔnlar). õstihdamdaki azalma
geçen yÔlÔn ikinci çeyreôi itibariyle durdu. AB’de emek piyasasÔnÔn
gençler açÔsÔndan durumu ortalamada olumu bir eôilim gösterse de,
genç istihdamÔ on bir üye ülkede sÔnÔrlÔ kaldÔ ve i÷sizlik artmaya devam
etti. 2010 KasÔm ayÔndan beri artmamÔ÷ olan genç i÷sizlik oranÔ, Nisan
2011’de daha da gerileyerek yüzde
20,3’e indi.

Olumlu açÔdan bakÔldÔôÔnda ise
firmalarÔn kimi büyük sektörlerdeki istihdam beklentisi hÔzÔ yava÷lasa
bile i÷e alÔm faaliyetleri süreklilik
gösterdi. Yeniden yapÔlanma faaliyeti, i÷ imkanlarÔ üzerindeki çok sÔnÔrlÔ
net etkisiyle birlikte MayÔs ayÔnda
gerilemeye devam etti. Hali hazÔrdaki
ekonomik ko÷ullar altÔnda, istihdam
ve i÷sizlik beklentileri duraôan halini
koruyacaôÔ fakat bazÔ üye ülkelerde,
ülkeler arasÔ ve sektörler arasÔ kar÷Ôla÷tÔrma temelinde i÷sizliôin yüksek
seyrini sürdüreceôi öngörülmekte.

Yoksulluău YaĆayan Ąnsanlar

Y

oksulluôu Ya÷an õnsanlar 10.
Avrupa toplantÔsÔ 13-14 MayÔs 2011 tarihlerinde Brüksel’de
gerçekle÷tirildi. ToplantÔ, AB’nin
Macaristan ba÷kanlÔôÔ, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yoksullukla
Mücadele AôÔ tarafÔndan organize
edildi. Etkinlik, yoksulluôu ya÷ayan insanlarÔn seslerini duyurma-

larÔnÔ ve bu insanlarÔn AB politikasÔnÔn belirlenmesinde aktif bir rol
almalarÔnÔ hedefledi.
10. toplantÔ, karar mercileri
arasÔndaki diyalog sayesinde, yoksulluôu ya÷ayan insanlarÔn genel
durumuna ve onlarÔn istihdamÔ
konusuna hali hazÔrdaki mali sÔnÔrlamalarÔ da göz önünde tutarak

KüreselleĆme Fonundan ĄĆsizlere
Saălanan Ekonomik Kriz Desteăi

A

vrupa Komisyonu, Avrupa Küreselle÷me Fonunun
(AKF), hali hazÔrdaki mali ve ekonomik kriz sonucu i÷siz kalan i÷çiler ile i÷lerini küresel ticaret yapÔlarÔnÔn
deôi÷mesi nedeniyle kaybedenler için kullanÔm süresinin
uzatÔlmasÔnÔ öneriyor.
Söz konusu fondan yararlanma süresi mevcut ko÷ullar
altÔnda 30 AralÔk 2011 tarihi itibariyle sona eriyor. Diôer yandan, Avrupa Komisyonu yararlanma süresinin -AKF’nin uygulama döneminin sonu olan- 31 AralÔk 2013 tarihine kadar
uzatÔlmasÔnÔ öneriyor. Teklif, AB genelinde çok sayÔda i÷çinin hali hazÔrdaki krizin sonuçlarÔndan oldukça olumsuz bir
÷ekilde etkilendiôi gerçeôini ortaya koyuyor. Teklifin amacÔnÔn, AKF’den -en fazla ihtiyaç duyulan konu olan- i÷ yaratma
imkanlarÔnÔn desteklenmesi olduôu ifade ediliyor. Komisyon
teklifinin AB Bakanlar Kurulu ve Avrupa Parlamentosu’na
onaylanmak üzere sunulacaôÔ dile getiriliyor.

odaklanmaya çalÔ÷tÔ. Atölye çalÔ÷malarÔnda, içerisinde krizin etkileri ve bu konuyla ilgili toparlanma
önlemlerinin yanÔ sÔra, i÷ yaratma,
istihdam destek programlarÔ, içermeci emek piyasasÔ konularÔ, nitelikli i÷ler gibi istihdamÔn çe÷itli
boyutlarÔnÔ analiz eden etkinlikler
düzenlendi.

Avrupa Sosyal Hizmetler Konferansć

A

vrupa Sosyal Hizmetler AôÔ 19. Avrupa Sosyal Hizmetler KonferansÔ’nÔ AB’nin Polonya ba÷kanlÔôÔ i÷birliôi ile 6-8 Temmuz 2011 tarihlerinde Var÷ova’da gerçekle÷tirdi. Bu yÔlÔn temasÔ “Aktif ve DuyarlÔ Bir Toplumu
õn÷a Etmek: Yenilik, KatÔlÔm, OrtaklÔk” olarak belirlendi.
2011 Avrupa Gönüllülük YÔlÔ, sosyal hizmetlerin kamu
finansman desteôinden yoksun kalmasÔna yol açan ekonomik ve sosyal krizlerin olduôu bir dönemde ortaya çÔkmaktadÔr. 2011 Avrupa Gönüllülük YÔlÔ, yurtta÷larÔn sosyal hizmetler konusunda daha aktif katÔlÔmÔnÔ ve hizmet
etkililiôini artÔrÔlmasÔ tartÔ÷malarÔna katkÔ saôlamakta.
HÔzla deôi÷en günümüz ko÷ullarÔnda, bu konferans
çocuklarÔn ve ailelerinden ya÷lÔ insanlarÔn bakÔmÔna,
göçmenlerin bütünle÷mesinden kaynak yönetimine, akÔl
saôlÔôÔndan istihdama kadar geni÷ bir alanda öôrenme ve
sosyal aôÔn kurulmasÔ imkanÔnÔ tanÔmakta.
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Küresel Kriz: Nedenler,
*
Tepkiler ve Sorunlar
Özet Çeviri: Güven

SAVUL

TÜRK-Ąą Uzman Yardćmcćsć
guvensavul@turkis.org.tr

ILO

’nun “Küresel
Kriz:
Nedenler, Tepkiler ve
Sorunlar” ba÷lÔklÔ çalÔ÷masÔ 13 Haziran 2011 tarihinde yayÔmladÔ. Kitap niteliôi ta÷Ôyan çalÔ÷mada, 2008
SonbaharÔnda, merkez ülkelerin
mali sistemlerinde ba÷gösterip kÔsa
sürede reel sektörü ve istihdamÔ da
etkileyerek dünya geneline yayÔlan

Küresel Kriz, son yirmi otuz yÔldÔr
benimsenmi÷ olan makroekonomik
politikalarÔn sorgulanamaz olmadÔôÔnÔ ortaya koydu. Krizin ba÷lamasÔndan günümüze kadar geçen
zaman diliminde, dünya genelinde,
kitlesel i÷ kayÔplarÔ/i÷ten çÔkarmalar ve harcanabilir gelirlerde ciddi
gerilemeler gözlemlendi. Krizinden
2010 yÔlÔ itibariyle a÷amalÔ bir ÷ekilde çÔkÔlmaya ba÷landÔôÔ ifade edilse
dahi, konuya ili÷kin yapÔlan çalÔ÷malarda, “ekonomik toparlanmaya,
istihdamdaki toparlanma e÷lik etmiyor” ÷eklinde ifade edilebilecek bir
dü÷üncenin hakim olduôu söylenebilir. Söz konusu çalÔ÷mada krizin
kapsamlÔ bir analizi yapÔlarak, farklÔ

ülkelerde krize kar÷Ô alÔnan önlemler ve önlemlerin uygulanmasÔnda
ya÷anÔlan sorunlar deôerlendiriliyor.
“õstihdam yaratmadan, i÷ kayÔplarÔnÔ telafi etmeden kriz sona ermez”
fikrinin, çalÔ÷manÔn ana fikri olduôu
iddia edilebilir.
A÷aôÔda söz konusu çalÔ÷manÔn
kapsamÔ ve krize kar÷Ô dünyanÔn
farklÔ bölgelerinde verilen tepkilerin
genel niteliôinin anla÷ÔlmasÔ açÔsÔndan i÷levsel olduôu dü÷ünülen giri÷
bölümünün çevirisi yer almaktadÔr.
Geli÷mi÷ ekonomilerin mali sistemlerinde 2008 sonbaharÔnda ba÷
gösteren kriz dünyadaki tüm ülkeleri etkiledi. Sonuç i÷ kayÔplarÔ, ÷irket-

* Bu çalÔ÷manÔn orijinaline http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_155824.pdf adresinden ula÷Ôlabilir.

lerin batmasÔ ve milyonlarca insanÔn
gelirindeki kesintiler ÷eklinde ortaya çÔktÔ. Ba÷ göstermesinin hemen
ardÔndan ILO krizin nedenlerini
ke÷fetmek, çözüm önerilerinde bulunmak ve krize kar÷Ô verilen tepkileri deôerlendirmek amacÔyla hem
ulusal hem de uluslararasÔ düzeyde
ara÷tÔrmalara ba÷ladÔ. Bu ara÷tÔrmalarÔn sonuçlarÔndan biri ILO’nun
2009 Temmuzunda uygulamaya konulan Küresel õ÷ler PaktÔna analitik
altyapÔ saôlanmasÔ oldu.
Bu makaleler derlemesinin amacÔ, küresel kriz ba÷ladÔôÔndan beri
ILO’nun yapmÔ÷ olduôu ara÷tÔrmalardan çÔkarÔlan derslerin bir araya
getirilmesidir. Birinci bölümde dünyanÔn farklÔ bölgelerinde krize kar÷Ô
verilen tepkilerin deôerlendirilmesi
yer almakta. Ara÷tÔrmanÔn diôer bir
kolu (ikinci bölüm), içerisinde krizin temel nedenlerine vurgu yapan
toparlanma stratejilerinin kabulü ve
uygulamasÔnÔ destekleyen -ve Küresel õ÷ PaktlarÔ tarafÔndan da desteklenen- sosyal diyalogun rolünü barÔndÔran ekonomi politik konularÔna
dikkat çekmekte. Kitap daha sonrasÔnda üzerinde çok tartÔ÷Ôlan iki soruyu ele almakta: Ekonomik toparlanma ve i÷ imkanlarÔndaki toparlanma
arasÔndaki açÔk, i÷in niteliôi üzerinde
bir uzla÷maya varmadan nasÔl kapanÔr (üçüncü bölüm)? Sosyal koruma
ve gelirleri destekleyen stratejiler,
ekonomik büyüme ve i÷ yaratma
imkanlarÔnÔ ne ölçüde destekleyebilir (dördüncü bölüm)? Son olarak
kitapta, küresel krizden önceki dengesiz küreselle÷me sürecinin analizi
yer almakta. Dengesizlikliklerin kaynaklarÔ tanÔmlanÔp olasÔ çözümler,
uluslararasÔ çalÔ÷ma standartlarÔna
daha fazla itibar gösterilmesi ve ticari
ve mali reformlara aôÔrlÔk verilmesini
göz önünde tutarak incelenmekte.
I. Krize Verilen Tepkiler: Küresel
ve Bölgesel Bak×ç Aç×lar×
Krizin ardÔndan makroekonomik politikalarÔ canlandÔrmak ama-

cÔyla çe÷itli giri÷imlerde bulunuldu.
Bu önlemler temelde i÷ yaratmaya
odaklanarak toparlanmanÔn ba÷lamasÔna yoôunla÷tÔ. Yine de tepkiler
krizin temelinde yatan -özellikle
hem ülkelerin kendi içinde hem de
ülkeler arasÔnda gelir dengesizlikleri ve düzgün i÷lemeyen mali sistem
gibi köklü- nedenlerin üstesinden
gelinmesinde çok ba÷arÔlÔ olamadÔ.
Sonuç, krizin ba÷ladÔôÔ geli÷mi÷ ülkelerde a÷ÔrÔ kamu borcu, kemer sÔkma önlemlerinin kabulü, sosyal huzursuzluk ÷eklinde ortaya çÔktÔ. Bu
nedenle alÔnacak önlemler ve sosyal
içerme daha ya÷amsal bir önem ta÷Ôyor.
Söz konusu küresel görünüm
kapsamÔnda, kitapta geli÷mekte olan
ülkelerde ve yükselen ekonomilerde
insan onuruna yara÷Ôr i÷ dostu kriz
kar÷ÔtÔ önlemlerin alÔnmasÔna yönelik politik alanÔn kazanÔlmasÔna
deôinilmekte (birinci bölüm). Latin
Amerika ve Asya ülkeleri ihracat gelirlerindeki azalÔ÷Ô, içerisinde yenilikçi sosyal politikalarÔn güçlendirilmesi, istihdam odaklÔ kamu yatÔrÔm
programlarÔnÔn ya÷ama geçirilmesi
ve çoôu durumda iç talebi destekleyen asgari ücret politikalarÔnÔn da
yer aldÔôÔ konjonktür kar÷ÔtÔ politikalar aracÔlÔôÔyla telafi etmeye çalÔ÷tÔ
(ikinci ve üçüncü bölüm). Buna ek
olarak bölgesel ekonomik bütünle÷meyi saôlamak amacÔyla da çaba sarf
edildi. Söz konusu uygulama da geli÷mi÷ ekonomiler ile yapÔlan ticari
ve yatÔrÔmsal faaliyetlerdeki dü÷ü÷ü
azalttÔ. Böylece kriz, geli÷mekte olan
ülkelerde ve yüksel ekonomilerde
kriz süreli bir etki gösterdi. YukarÔda belirtilen dikkat çekici geli÷melere raômen, insan onuruna yara÷Ôr
i÷ imkanlarÔndaki sorunlar özellikle,
gelir e÷itsizlikleri, kayÔt dÔ÷Ô istihdam ve büyümenin yurtiçi kaynaôÔnÔn güçlendirilmesi gibi ba÷lÔklar
altÔnda devam etmekte.
Arap ülkeleri –diôer ülkelere göre
küresel krizden daha az etkilenmi÷
olmalarÔna raômen- daha az olumlu

bir görünüme sahiptir (dördüncü
bölüm). Küresel krizden önce Arap
ülkelerinde çok ciddi gelir e÷itsizlikleri ve sonuçlarÔndan yalnÔzca belirli
zümrelerin yararlanabildiôi bir büyüme süreci söz konusuydu. Genç
i÷sizliôi de bir sorundu ve bu insan
onuruna yara÷Ôr i÷lerdeki kalÔcÔ sÔkÔntÔnÔn bir i÷aretiydi. Yetersiz eôitim, sosyal korumalardaki eksilikler
ve istihdam olanaklarÔnÔn sÔnÔrlÔ olmasÔ sorunun yalnÔzca bir kÔsmÔnÔ
olu÷turmaktaydÔ. Mal piyasalarÔndaki eksiklikler ve sosyal diyalogun
yetersizliôi bu ülkelerin krize tepki
verebilme becerilerini dü÷ürürken
sosyal sorunlarÔn farklÔ bir yöne evrilmesinin önünü açtÔ.
II. Krizine Verilen Tepkilerin
Ekonomi Politiäi
KitabÔn birinci bölümünde, i÷
imkanlarÔ açÔsÔndan zengin, sosyal
içermeye yönelik toparlanma stratejilerinin türleri incelenirken ikinci
bölümde söz konusu stratejilerinin
kabulünü cazip hale getirecek ko÷ullar ele alÔnmakta.
Etkenlerden biri geli÷mekte olan
ülkelerin politikalarÔnÔ belirleyenler
arasÔndaki güvenin daha fazla olmasÔdÔr. Halk arasÔndaki yaygÔn inanÔ÷
õnsan Onuruna Yara÷Ôr õ÷ Gündeminin uygulanmasÔna izin verilmesi
için politika oldukça sÔnÔrlÔ olmasÔ
÷eklindeydi. Bu ülkelerin öncelikli hedeflerinin dü÷ük enflasyonu
garantilemek, finansal/mali açÔklarÔ sÔnÔrlamak ve aôÔr olmayan bir
vergilendirme aracÔlÔôÔyla ÔlÔmlÔ bir
sosyal politika sürdürmek olduôu
iddia edildi. Yine de kriz bu ülkelerin sÔkça iddia edilenden daha fazla
politikayÔ uygulayabilecek alana sahip olduklarÔnÔ ortaya koydu (be÷inci bölüm). Yenilikçi politika yakla÷ÔmlarÔ, emek piyasasÔ kurumlarÔnÔn
güçlendirilmesi, cazip olabilecek i÷
ortamÔnÔn desteklenmesi ve istihdam
te÷vikleriyle tutarlÔ sosyal koruma
sistemlerini temel alarak uygulamaya konuldu. Daha ötesinde, eôer Bin
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YÔl KalkÔnma Hedeflerine ula÷Ôlmak
isteniyorsa, insan onuruna yara÷Ôr
i÷ yanlÔsÔ gündemin benimsenmesi,
sermaye hesaplarÔnÔn iyi tasarlanmamÔ÷ bir ÷ekilde serbestle÷tirilmesinden kaçÔnÔlmasÔ ve geni÷ tabanlÔ
bir büyümenin garantilenmesi için
bölgesel bütünle÷menin geli÷tirilmesi ya÷amsal önem ta÷Ômakta.
Sosyal diyalog, çoôu Avrupa ülkesinde görülen kemer sÔkma önlemlerinin alÔndÔôÔ zamanlarda dahi,
i÷ imkanÔ yaratma merkezli politika
deôi÷ikliôinin güçlü bir belirleyicisi
olabilir (altÔncÔ bölüm). Sosyal diyalog aynÔ zamanda, etkili politika
tasarÔmÔ için gerekli bilgiye sahip
politika belirleyicilerini de ortaya
çÔkarÔr.
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yetersiz olmasÔ, cesareti kÔrÔlmÔ÷ i÷çilerin sayÔsÔnÔn ve uzun dönemli
i÷sizliôin artmasÔna yol açtÔ. Geli÷mekte olan ülkelerin çoôunda istihdam yaratma kapasitesinin yüksek
olmadÔôÔ da tartÔ÷ÔldÔ. Küresel kriz
istihdamdaki toparlanmaya öncülük
edecek küresel büyüme modelinin
de yeniden dü÷ünülmesine imkan
tanÔdÔ. Sekizinci bölüm, hem istihdama hem de büyümeye öncülük
eden emek piyasalarÔnÔn özünde yer
alan verimli istihdam fÔrsatlarÔnÔn
daôÔlÔm problemine dikkat çekme
giri÷iminde bulunuyor. Söz konusu bölüm “nitelikli” i÷ imkanlarÔnÔ
içeren istihdamdaki toparlanmanÔn
daôÔlÔm konularÔ tarafÔndan desteklenmesine vurgu yapÔyor.

III. Nitelikli åçlerle Beraber
åstihdam×n Art×ç×

Emek piyasasÔ kurumlarÔ i÷ imkanlarÔnÔn niteliôinin geli÷tirilmesi
konusunda kullanÔ÷lÔ bir araç olarak
göz önünde tutuluyor. Bu kurumlarÔn aynÔ zamanda i÷ imkanÔ yaratÔlmasÔnÔ da etkileyeceôi, böylece istihdam seviyesinin artacaôÔ iddia edilse
de, kriz ba÷ladÔôÔndan beri geli÷mi÷
ülkelerdeki istihdam eôilimlerinin
bu iddiayÔ destekleyen kanÔtlardan
uzak bir görünüm arz ettiôi ifade
ediliyor (dokuzuncu bölüm). Gerçek olan durum istihdam eôilimlerinin ülkeden ülkeye farklÔlÔk gösterdiôidir. Örneôin õspanya ve ABD’de
ürün miktarÔndaki gerilemenin istihdam üzerinde yarattÔôÔ olumsuz
etkinin Almanya ve õtalya’dakine
göre fazla olduôu belirtiliyor. Fakat
bu farklÔla÷mÔ÷ eôilimler yalnÔzca
emek piyasasÔ kurumlarÔyla açÔklanamaz.

Hali hazÔrdaki ekonomik toparlanma, politika belirleyicilerinin,
“daha fazla güvencesizlik ve kayÔt
dÔ÷ÔlÔk pahasÔna da olsa istihdamÔ
artÔrmaya odaklanÔlmalÔ mÔ?” sorusunu sormalarÔnÔn önünü açtÔ.
Çoôu i÷letme kÔrÔlgan yapÔda kalmaya devam ederken geli÷mi÷ ülkelerin önemli bir kÔsmÔnda güvencesiz
çalÔ÷ma yükselmeye devam ediyor.
BazÔ bölgelerde, i÷ imkanlarÔnÔn

Son olarak onuncu bölümde
krize verilen tepkilerin i÷lerin hem
niteliôini hem de niceliôini ne kadar artÔrabileceôine ili÷kin örnekler
veriliyor. Kamu alt yapÔsÔna, tarÔma
ve kÔrsal bölgelere iyi dü÷ünülerek
yapÔlan yatÔrÔmlarÔn kriz kar÷ÔtÔ önlemler arasÔnda yer aldÔôÔ ifade ediliyor. Bu bölümdeki deôerlendirme,
söz konusu uygulamanÔn istihdam
artÔ÷ÔnÔ saôladÔôÔnÔ daha geni÷ taban-

Fakat sosyal diyalog tek ba÷Ôna
yeterli deôildir. 2000’lerin ba÷Ônda
Romanya sosyal taraflar arasÔnda
yürütülen müzakerelerin bir sonucu
olarak yeni i÷ kanununu kabul etti.
Kanun i÷lerin kalitesini/niteliôini
bozmaktan kaçÔnarak i÷ imkanlarÔ
açÔsÔndan zengin büyümenin ba÷arÔlÔ
bir ÷ekilde saôlanabileceôinin bir kanÔtÔ oldu. Son olarak kanun IMF’nin
desteklediôi yapÔsal uyum paketi
kapsamÔnda ve bir kuralsÔzla÷tÔrma
yakla÷ÔmÔ çerçevesinde deôi÷ikliôe
uôradÔ. Yedinci bölümde, olumlu
sonuçlar doôurduôuna dair herhangi bir kanÔt bulunmayan kanun ve
politika deôi÷ikliôini açÔklamaya çalÔ÷an etkenler ele alÔnmÔ÷tÔr.

lÔ bir büyüme (geli÷mi÷ ülkelerde
ihracattaki dü÷ü÷ün telafi edilmesi
ya÷amsal öneme sahiptir) yolunda
ekonominin tekrar dengelenmesine
yardÔm ettiôini ortaya koyuyor.
IV. Gelirin Öncülük Ettiäi Büyüme
Hedefine Ulaçma
Ücretlerin a÷aôÔya çekilmesinin,
yeni i÷ imkanlarÔnÔn ve ekonomik
büyümenin yaratÔlmasÔ için ön ko÷ulu olduôu sÔklÔkla iddia edildi.
Gerçek olan durum, dünya genelinde, krizden önceki yirmi yÔl boyunca reel ücretlerin, verimlilikteki geli÷meyle beraber artÔ÷ eôilimi içinde
olmasÔdÔr (on birinci bölüm). BazÔ
ara÷tÔrmacÔlara göre söz konusu ücretlerdeki artÔ÷ eôilimi, bazÔ geli÷mi÷
ülkelerde dü÷ük gelirli hane haklÔna
rücu edilen borçlarÔn öncülük ettiôi, sürdürülemeyen borç artÔ÷ÔnÔn
altÔda yatan etkendir. Ücretlerin
a÷aôÔya çekilmesi küresel krizin üstesinden gelinmesinde de bir araç
olarak savunuldu. Yinede bazÔ ülkeler ücret deflasyonundan kaçÔnmayÔ
reddetmeye karar verdiler ve çoôu
durumda daha fazla iç talep artÔ÷Ôyla kar÷Ôla÷arak toparlanmada hÔzlÔ
bir yükselme patikasÔna girdiler. Bu
bölümde, ücretleri azaltmadan çok,
ücretleri artÔrma yakla÷ÔmÔnÔ benimseyen ülkelerin hem ulusal hem de
küresel seviyede daha sürdürülebilir
bir büyüme potansiyeline sahip olmasÔ üzerine yoôunla÷ÔlÔyor.
Küresel kriz, i÷lerini, herhangi
bir gelir ve saôlÔk güvencesine eri÷me hakkÔnÔ kaybetmi÷ milyonlarca i÷çinin güvencesizliôine dikkat
çekti. Geli÷mekte olan ülkelerin
çoôunda i÷sizlik sigortasÔ yok. Geli÷mi÷ ülkelerde dahi sÔnÔrlÔ sayÔda
i÷çi, i÷sizlik sigortasÔndan yararlanma hakkÔna sahip. õ÷sizlik sigortasÔnÔ hak etmek için sÔkÔ kurallar, kÔsa
süreli yararlanma ve diôer etkenler
söz konusu sigortadan sÔnÔrlarÔ sayÔda i÷çinin yararlanabilmesine yol
açan bile÷enlerdir. Genel olarak,
ülkeler yinede küresel krizi sosyal

koruma sistemlerini güçlendirecek
birer fÔrsat olarak kullanmÔ÷lardÔr.
Bu, sosyal sorunlara bir çözüm olmasÔnÔn yanÔ sÔra “otomatik istikrar
saôlayÔcÔlarÔn” desteklenmesi ihtiyacÔnÔ da kar÷ÔladÔ ve böylece toparlanmayÔ hÔzlandÔrdÔ. Geli÷mi÷ ekonomilerde toparlanma sosyal destek
ödemelerinin artÔrÔlmasÔ, aktif emek
piyasasÔ politikalarÔ ve i÷ payla÷Ôm
planlarÔ dahilinde gerçekle÷tirilmeye çalÔ÷ÔldÔ. Geli÷mekte olan ülkeler
ile yükselen piyasa ekonomilerinde,
yenilikçi ko÷ullu nakit destek programlarÔ, istihdam garantisi ve diôer sistemler, söz konusu ülkelerin
kendilerine özgü emek piyasasÔ ko÷ullarÔna uyarlanarak kabul edildi.
Hem yeterli sosyal güvenlik kapsamÔnÔn saôlanmasÔ hem de çalÔ÷maya
yönelik te÷viklerin güçlendirilmesi
için, sosyal koruma uygulamalarÔnÔn daha iyi bir ÷ekilde tasarlanmasÔ ve daha güvenilir finansmanÔnÔn
saôlanmasÔ konusu göz önünde tutulduôunda genel olarak daha fazla
kazanÔm elde edilmekte. Sosyal koruma uygulamalarÔnÔn daha iyi bir
÷ekilde tasarlanmasÔ, sosyal korumanÔn, büyüme ve kalkÔnmanÔn bir
etkeni olarak belirlenmesinde ya÷amsal öneme sahiptir. Temel soru,
söz konusu kazançlarÔn mali kemer
sÔkma önlemleri tarafÔndan yaratÔlan
yeni ko÷ullar altÔnda saôlanÔp saôlanamayacaôÔdÔr (on ikinci bölüm).
Bu noktada Brezilya önemli bir
örnek olay olarak kar÷ÔmÔzda durmaktadÔr (on üçüncü bölüm). Brezilya hükümeti küresel krize önlem
olarak, yenilikçi sosyal koruma önlemlerini ve konut edinme imkanlarÔnÔ geli÷tirmek amacÔyla reel asgari
ücret artÔ÷ÔnÔ destekledi. Hükümet
aynÔ zamanda süreklilik gösteren
i÷letmelerin ürettiôi mal ve hizmetlere yönelik yeni talep yaratÔlmasÔnÔ
da garantiledi. YukarÔda sözü edilen
uygulamalar, sosyal diyalogu geli÷tirme, enformel ekonomiyi ortadan
kaldÔrma ve ekonomiyi canlandÔrma
amacÔ ta÷ÔyÔp, kitlesel i÷ kayÔplarÔ-

na yol açmayacak bir vergilendirme
politikasÔnÔ hayata geçirmeyi hedefleyen önceki reformlarla birle÷tirildi. õ÷i merkeze alan bu yakla÷Ôm
ILO’nun Küresel õ÷ler PaktÔyla tutarlÔlÔk içindedir.
V. Küreselleçmeyi Yeniden
Dengeleme
Küresel kriz, küreselle÷me sürecini ÷ekillendiren dengesizlikleri de
ortaya çÔkardÔ. BazÔ geli÷mekte olan
ülkeler, geli÷mi÷ ülkelere yönelik
yaptÔklarÔ birkaç ürün ihracÔna dayanan büyüme modeline a÷ÔrÔ güvenmelerinden dolayÔ, küresel krizden daha fazla etkilendi. Hindistan,
Güney Afrika gibi yükselen piyasa
ekonomilerinin ihracat sektöründeki üretimin gerilemesi, dÔ÷ talebin
çökmesiyle beraber ortaya çÔktÔ. Bu
durum i÷sizliôe ve gelir kayÔplarÔna öncülük etti. Ortaya çÔkan etki,
ticaret konu olmayan sektörlerde
çok daha büyüktü. Bunun nedeni,
ihracat sektörü kökenli dolaylÔ ve
gelir tarafÔndan etkilerdir. Bu kÔrÔlgan ko÷ullarda kar÷ÔsÔnda, yükselen
ekonomiler ile geli÷mekte olan ülkeler arasÔndaki bölgesel ekonomik
bütünle÷meye yönelik artan bir ilgi
vardÔr. Bölgesel bütünle÷me, ticaretin çe÷itlenmesi ve geni÷ temelli kalkÔnmanÔn saôlanmasÔnÔn bir kaynaôÔ
olarak görülmekte. AslÔnda kanÔtlar,
bölgesel bütünle÷menin daha fazla
sanayi içi ticaretle ili÷kilendirildiôini
ortaya koymakta, ihracat sektörü ve
ekonominin geri kalanÔ arasÔndaki
baôlantÔya ili÷kin daha fazla çekinceler barÔndÔrdÔôÔnÔ varsaymaktadÔr.
õ÷ imkanlarÔnÔ ve gelirleri destekleyen eylemlerin çoôu ulusal düzeyde gerçekle÷irken, uluslararasÔ
çalÔ÷ma standartlarÔnÔn daha iyi bir
÷ekilde desteklenmesi, krize verilen
tepkilere ili÷kin tartÔ÷malarÔn bütünleyici bir parçasÔ oldu. Özellikle, G20
Pittsburgh Zirvesinde temel çalÔ÷ma
standartlarÔnÔn geli÷tirilmesinin küreselle÷meyi daha adil hale getireceôi
kabul edildi. ILO denetim yapÔlarÔ bu

konuda önemli bir rol oynadÔ (on be÷inci bölüm). ILO yetkilileri krizin,
çalÔ÷ma standartlarÔnda gerilemeye
yol açacak bir fÔrsatmÔ÷ gibi kullanÔlmamasÔ konusundaki uyarÔlarÔnÔ
tekrarladÔlar. Yetkililer, kriz ko÷ullarÔ
altÔnda, çalÔ÷ma standartlarÔnÔn daha
iyi desteklenmesinin merkezi önemini bir kez vurguladÔlar ve bunun,
ekonomik büyümenin saôlanmasÔ ile
üretim kar÷ÔtÔ dibe doôru yarÔ÷tan kaçÔnÔlmasÔ açÔsÔndan önemli olduôunu
dile getirdiler. Söz konusu durumun
böylece dengeli bir toparlanmanÔn
önünü açacaôÔnÔ da belirttiler.
Mali reform küreselle÷menin yeniden dengelenmesi için ya÷amsal
bir öneme sahiptir. Kriz, geli÷mi÷
ekonomilerin
kuralsÔzla÷tÔrÔlmÔ÷
mali sistemlerinden ortaya çÔktÔ ve
uluslararasÔ dalgalÔ sermaye hareketleri aracÔlÔôÔyla krizin yayÔlmasÔ
kolayla÷tÔ. Bu nedenle reform hem
geli÷mi÷ ülkelerin mali sistemlerinin
i÷leyi÷inde hem de uluslararasÔ mali
baôlantÔlarda gerçekle÷tirilmeli. Bu
konuda çok sayÔda reform önerisinde bulunuldu, fakat krizin reel ekonomi ve i÷ imkanlarÔ üzerinde yarattÔôÔ etki çok az tartÔ÷ÔldÔ. ILO’nun
ara÷tÔrmasÔ bu bo÷luôu doldurmakta
(on altÔncÔ bölüm). Yurtiçi reformlarÔn uluslararasÔ reformlarla birle÷tirilip birle÷tirilmeyeceôi veya belirtilen bu iki alandan yalnÔzca birinde
yürütüleceôine baôlÔ olarak çe÷itli
senaryolar geli÷tirilebilir. Bulgular,
çoôu senaryonun orta vadede ÷imdiki duruma göre, istihdam saôlanmasÔ konusunda daha iyi sonuçlar
elde edildiôine ili÷kin fikir veriyor.
Yurtiçi mali reformlar özellikle etkili
oluyor. ReformlarÔn olumlu etkileri
tahmin edilenden daha büyüktür:
Senaryolar, reformlar sayesinde gerçekle÷tirilen dü÷ük dalgalanmanÔn
reel ekonomi üzerindeki etkisini yakalayamamaktadÔr. Yine de, krizdeki
a÷amalÔ toparlanma ve finansa sektöründeki meslek gruplarÔndan gelen
itirazlarÔn reforma yönelik baskÔyÔ
zayÔflattÔôÔ dü÷ünülmektedir.
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er ülke (ekonomi) gibi ülkemiz de üretir. Ürettiklerinin bir kÔsmÔnÔ dÔ÷ ekonomilere satar ve dÔ÷ ekonomilerden
de alÔm yapar. Ekonomi dÔ÷Ôna sattÔklarÔna ihracat, dÔ÷ ekonomilerden
aldÔklarÔna da ithalat denilir.
Ülkemiz (ekonomimiz) nakliye,
sigorta, turizm vb. hizmetler kar÷ÔlÔôÔnda döviz gelirleri elde eder. Buna
kar÷ÔlÔk nakliye, sigorta, turizm vb.
hizmetleri alÔmÔ kar÷ÔlÔôÔnda da döviz harcar.
Ülkemiz (ekonomimiz) giri÷imcileri yurt dÔ÷Ônda yatÔrÔmlar yaparlar. Bunun sonucunda kâr ya da faiz
elde ederler. BunlarÔ dÔ÷ ekonomilerden ülkemize gönderirler.
Ülkemizdeki yabancÔ yatÔrÔmcÔlar da elde ettikleri kâr ve faizleri
kendi ülkelerine (dÔ÷ ekonomilere)
gönderirler.

Ülkemiz (ekonomimiz) cari açÔôÔn büyük olduôu (milli gelire oranÔnÔn büyük olduôu) dönemlerde kriz
ya÷amÔ÷tÔr. 2010 yÔlÔnda 50 milyar
dolara ula÷an ve 2011 yÔlÔnda da bu
miktarÔ a÷acaôÔ beklenilen cari açÔk
bu nedenle ekonomi gündeminde
yer almaktadÔr.
Toplumun bütününü ilgilendiren bu konu i÷çileri de fazlasÔyla ilgilendirmektedir. Vergi sistemindeki
oran-dilim uyumsuzluôu nedeniyle
sabit gelirli olmaktan çÔkÔp, azalan
gelirli haline gelen i÷çiler, cari açÔôÔn
kapatÔlmasÔ için alÔnacak tedbirlerin
kendilerine yeni vergiler, zamlar ve
enflasyon ÷eklinde yansÔmasÔndan
haklÔ olarak endi÷e etmektedirler.
Cari açÔktan korkmayanlar;
– Tasarruf düzeyimiz dü÷ük,
ekonomik büyümenin devam
etmesini istiyorsak (enerji ithalatÔ talebimiz arttÔôÔ ki artÔyor ve 2009 krizinde azalan
ithal girdi ve yarÔmamul stoklarÔn artÔrÔlmasÔ yakla÷ÔmÔ devam ettiôi sürece) cari açÔôÔn
büyümesini de göze almalÔyÔz,

Ülkemizin (ekonomimizin) ülke
dÔ÷Ônda çalÔ÷an insanlarÔ vardÔr. Bu
çalÔ÷anlar, kazançlarÔnÔn bir bölümünü ülkemize gönderirler. Ülkemizde
çalÔ÷an yabancÔ ülkelerin insanlarÔ
da kazançlarÔnÔn bir bölümünü kendi ülkelerine gönderirler.

– Cari açÔk, finanse edildiôi sürece yani ülkeye cari açÔôÔ a÷an
miktarda (portföy yatÔrÔmlarÔ,
borçlanma, mevduat hareketleri yoluyla) döviz giri÷i olduôu sürece endi÷eye gerek yok,

YukarÔda sÔralanan 4 eylemin TL
cinsinden bir yÔllÔk sonucu artÔ veya
eksi çÔkacaktÔr. Bu sonuç eksi ise
buna cari açÔk denilir.

– Çünkü kamu maliyesi saôlam,
dÔ÷ borcun önemli bir kÔsmÔ
özel sektöre ait, cari açÔôÔ çoôaltan özel sektör, diyorlar.

Hükümet; cari açÔôÔ görmezden
gelmiyor ve önemsemiyormu÷ gibi
de yapmÔyor. Zorunlu kar÷ÔlÔklarÔn
artÔrÔlarak bankalarÔn kredi artÔ÷ÔnÔ
sÔnÔrlama yoluna gidildi ama sonuç
alÔnamadÔ. Cari açÔk büyüyor. YÔl sonunda (2011) 80 milyar dolara ula÷acaôÔnÔ dü÷ünenler var.
Cari açÔk ile mücadelede;
– Tasarruf mevduatÔ kavramÔnÔ
geni÷leterek, sigorta primlerini artÔrmak ve bankalarÔn kredi verme imkanlarÔnÔ kÔsmaya
devam etmek,
– Yüksek iç talep artÔ÷Ôn durdurmak, yani tüketim ve yatÔrÔm
harcamalarÔnÔ dü÷ürmek. Bu
amaçla da vergileri artÔrmak
ve satÔn alma gücünü azaltmak için mal ve hizmet fiyatlarÔnda artÔ÷a izin vermek,
– Katma deôeri yüksek ihracatÔ
artÔrmak,
– ve nihayet yüksek faiz, dü÷ük
kur politikasÔndan vazgeçerek,
TL’nin deôerini dü÷ürmek ve
faiz indirimine gitmek. Önerileri yer alÔyor.
Görüldüôü gibi bu önerilerin
hangisine baksanÔz i÷çiler bakÔmÔndan haklÔ endi÷eler ortaya çÔkÔyor.
Ümidimiz katma deôeri yüksek
iç reel üretimin artÔrÔlmasÔ, bu yolla
bir yandan istihdamÔn artmasÔ saôlanÔrken diôer yandan da ithalatÔn
azaltÔlarak iç üretime ve endüstriyel
yatÔrÔmcÔ yabancÔ sermayeye dayalÔ
büyümenin sürdürülmesidir.
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ünümüzde
yaygÔnla÷an
özelle÷tirme, ta÷eronla÷ma
ve esnek çalÔ÷ma biçimleri
Türkiye’de i÷çileri saôlÔksÔz ve güvencesiz ortamlarda çalÔ÷maya mecbur bÔrakmaktadÔr. Ülkedeki i÷siz
sayÔsÔnÔn yüksek olmasÔ, çalÔ÷anlarÔ
yokluk ve i÷ kazasÔ arasÔnda tercih
yapmaya zorlamaktadÔr. Sonuç olarak çalÔ÷anlar insan onuruna yakÔ÷mayan bir biçimde, i÷letme belgesi
olmayan, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi önlemlerinin yerine getirilmediôi ortamlarda çalÔ÷arak geçimlerini saôlamaktadÔr. Bu tür saôlÔksÔz ortamlarda
ölüm, sakat kalma ve meslek hastalÔklarÔna yakalanma riski çok daha
ciddi boyutlara ula÷maktadÔr.
Küreselle÷meyle beraber ülkeler
arasÔndaki ticari sÔnÔrlarÔn ortadan
kalkmasÔ, i÷letmelerin hem ulusal
hem de uluslararasÔ düzeyde rekabet
içinde olmalarÔna neden olmu÷tur.
õ÷letmeler bu rekabet ortamÔ içerisinde kalÔcÔ olabilmek için her alanda maliyetlerin dü÷ürülmesini temel
hedef haline getirmi÷ ve ilk olarak i÷

saôlÔôÔ ve güvenliôi maliyetlerini dü÷ürmü÷lerdir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafÔndan hazÔrlanan i÷ kazasÔ ve meslek hastalÔklarÔ istatistiklerine göre
Türkiye’de 2009 yÔlÔnda toplam
64.316 i÷ kazasÔ meydana gelmi÷ ve
bu kazalara baôlÔ olarak 1.171 ki÷i
hayatÔnÔ kaybetmi÷tir.
2011 öubat ayÔnda açÔklanan
verilere göre ülkemizde 22 milyon
805 bin ki÷i istihdam edilmekte ve
bunun 9.970.036 ki÷isi zorunlu sigortalÔ olarak çalÔ÷maktadÔr. õ÷ kazalarÔ ve meslek hastalÔôÔ istatistikleri
sadece zorunlu sigortalÔ çalÔ÷anlarÔn
geçirdikleri kazalarÔ dikkate aldÔôÔndan açÔklanan veriler gerçek rakamlardan çok uzaktÔr. Ara÷tÔrmalar, i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôi önlemlerinin kayÔt dÔ÷Ô sektörde ihmal edildiôini ve
buna baôlÔ olarak i÷ kazasÔ ve meslek
hastalÔklarÔ ile en çok bu i÷yerlerinde çalÔ÷anlarÔn kar÷Ôla÷tÔôÔnÔ göstermektedir. KayÔt dÔ÷Ô sektörde meydana gelen i÷ kazalarÔnÔ da açÔklanan
veriler ile birlikte dü÷ündüôümüzde
ülkemizde i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi konusunda ciddi sÔkÔntÔlarÔn olduôunu
görmekteyiz.
Önemli bir diôer konu meydana
gelen i÷ kazalarÔ ya da meslek hastalÔklarÔ nedeniyle meslekte kazanma gücünü kaybeden ve bu neden-

le sürekli i÷ göremezlik geliri alan
sigortalÔlarÔn sayÔsÔdÔr. öubat 2011
tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafÔndan yayÔmlanan istatistiklere göre 2010 yÔlÔnda toplam 2.085
ki÷i ve 2011 yÔlÔnÔn Ocak-öubat aylarÔnda da 382 ki÷iye sürekli i÷ göremezlik geliri baôlanmÔ÷ ve bu geliri alanlarÔn sayÔsÔ toplam 58.525’e
ula÷mÔ÷tÔr.
Sosyal güvenlik sistemlerinin temel amacÔ bu tür olaylar kar÷ÔsÔnda
fizyolojik ya da psikolojik kayba uôrayan i÷çilere geçici olarak gelir temin etmek deôil söz konusu önlemleri alarak riskleri en aza indirmektir.
Ancak risklerin olu÷umunu engellemeyi amaçlayan ve alÔnan tedbirlere
raômen söz konusu risklerin meydana gelmeleri halinde geliri geçici ya
da sürekli kesilmi÷ bireylere sigorta
yardÔmlarÔ ile destek saôlayan, yani
gelirden yoksun kalmÔ÷ insanlarÔn
geçinme ve ya÷ama ihtiyaçlarÔnÔ ba÷kalarÔnÔn lütuf ve yardÔmlarÔna gerek kalmaksÔzÔn kar÷Ôlamakta sosyal
güvenlik sistemlerinin görevidir.
Bu çalÔ÷mamÔzda i÷ kazasÔ veya
meslek hastalÔôÔ neticesinde meslekte kazanma gücünü kaybederek
gelirden yoksun kalan sigortalÔlara
ödenen sürekli i÷ göremezlik geliri
ve hak kazanma ko÷ullarÔnÔ anlatacaôÔz.
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Sürekli åç Göremezlik Geliri
Sürekli i÷ göremezlik geliri, sigortalÔnÔn i÷ kazasÔ veya meslek
hastalÔôÔ sonucu çalÔ÷ma gücünde
meydana gelen kayÔp nedeniyle ortaya çÔkacak gelir kaybÔnÔ en aza indirmek amacÔyla, i÷ kazasÔ ve meslek
hastalÔôÔ, hastalÔk ve analÔk sigortasÔ
tarafÔndan ödenen parasal bir yardÔmdÔr.
Ancak gereken tedavinin yapÔlmasÔna raômen, meslekte kazanma
gücünü yüzde 10 ve daha fazla oranda kaybederek sürekli i÷ göremez
duruma dü÷en sigortalÔya bu özrün
devam ettiôi süre içinde sürekli i÷
göremezlik geliri ödenir. Sürekli i÷
göremezlik hali 5510 sayÔlÔ Sosyal
Sigortalar ve Genel SaôlÔk SigortasÔ
Kanununun 19’ncu maddesinde tanÔmlanmÔ÷tÔr.
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“õ÷ kazasÔ ve meslek hastalÔôÔ sonucu olu÷an hastalÔk ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen saôlÔk
hizmeti sunucularÔnÔn saôlÔk kurullarÔ
tarafÔndan verilen raporlara istinaden
kurum saôlÔk kurulunca meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranÔnda
azalmÔ÷ bulunduôu tespit edilen sigortalÔ, sürekli i÷ göremezlik gelirine hak
kazanÔr.”
Kanun metninden de anla÷ÔlacaôÔ gibi sürekli i÷ göremezlik geliri
alabilmek için sigortalÔnÔn bedenen
veya psikolojik olarak uôradÔôÔ özrün i÷ kazasÔ veya meslek hastalÔôÔ
neticesinde ortaya çÔkmÔ÷ olmasÔ gerekmektedir. Meydana gelen özrün
sigortalÔnÔn meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranÔnda azalttÔôÔnÔ Sosyal Güvenlik Kurumu tarafÔndan yetkilendirilen hastanelerin
tespit etmesi ve ilgili raporun Kurum SaôlÔk Kurulu tarafÔndan onaylanmasÔ gerekir. SigortalÔnÔn sürekli
i÷ göremezlik gelirine hak kazanabilmesi için çalÔ÷tÔôÔ i÷ten ayrÔlmasÔ,
i÷yerini kapatmasÔ ya da devretmesi
÷artÔ aranmaz. SÔklÔkla karÔ÷tÔrÔlan
malullük aylÔôÔ ve sürekli i÷ göremezlik geliri birbirinden tamamen

farklÔ gelirlerdir. SigortalÔlarda, malullük aylÔôÔnÔ hak edebilmek için
en az on yÔldan beri sigortalÔ olmasÔ,
toplam olarak 1800 gün veya ba÷ka birinin sürekli bakÔmÔna muhtaç
derecede malul olan sigortalÔlar için
ise sigortalÔlÔk süresi aranmaksÔzÔn
1800 gün malullük, ya÷lÔlÔk ve ölüm
sigortalarÔ primi bildirilmi÷ olmasÔ
÷artÔ aranÔr. AyrÔca sigortalÔ malullük aylÔôÔna hak kazanabilmek için
sürekli i÷ göremezlik gelirinden
farklÔ olarak i÷inden ayrÔlmasÔ ya da
i÷yerini kapatmasÔ gerekmektedir.
Meslekte Kazanma Gücü
Meslekte kazanma gücü “herhangi bir sebeple ortaya çÔkan fiziksel ya
da zihinsel bozukluôun ki÷inin kendi mesleôinde gelir getirici faaliyette
bulunmasÔnÔ süreklilik ta÷Ôyan bir
÷ekilde engellemesi veya sÔnÔrlamasÔdÔr.”1 Meslekte kazanma gücünün
kaybÔ kavramÔnda ki÷inin mesleôi
dikkate alÔnÔr. “ÇalÔ÷ma Gücü ve
Meslekte Kazanma Gücü KaybÔ OranÔ Tespit õ÷lemleri Yönetmeliôi Eki
(Ek-3) B Cetvelinde kayÔtlÔ mesleklerden birden fazlasÔnÔ yapmakta
olan sigortalÔnÔn, i÷ kazasÔ veya meslek hastalÔôÔ yönünden sürekli i÷ göremezlik durumuna girmesi halinde, sürekli i÷ göremezlik derecesinin
en yükseôine kar÷ÔlÔk gelen meslek
“mesleôi” olarak kabul edilmi÷tir.”1
“Burada önemli olan nokta i÷ kazasÔna maruz kaldÔôÔ veya meslek
hastalÔôÔna yakalandÔôÔ sÔrada icra
etmekte olduôu mesleôinde kazanma gücünü yitirmesidir. Mesleôinde
yüzde 10’dan az olmayacak derecede kazanma gücünü yitirmi÷ bir sigortalÔ, ba÷ka bir meslekte kazanma
gücüne sahip ise, yine i÷ kazasÔ ve
meslek hastalÔôÔ sigortasÔ açÔsÔndan,
sürekli i÷ göremezlik durumu söz
konusu olacaktÔr.”2 Örneôin sol elinin i÷aret parmaôÔ kesik olan bir öôretmen meslekte kazanma gücünü
yitirmez, ancak aynÔ ki÷i öôretmenliôin yanÔ sÔra terzilik mesleôini de
icra ediyorsa bu kaza terzilik mesle-

ôinde kazanma gücünü ciddi anlamda kayba uôratÔr.
Sürekli i÷ göremezlik geliri meslekte kazanma gücü kayÔp oranÔna
göre deôi÷iklik göstermektedir. SigortalÔnÔn meslekte kazanma gücünün yüzde 100’ünü kaybetmesi
sürekli tam i÷ göremezlik, yüzde 10
ile yüzde 99,99’u arasÔnda bir oran
ile kaybetmesi sürekli kÔsmi i÷ göremezlik hali olarak tanÔmlanmaktadÔr.
AyrÔca sigortalÔ i÷ kazasÔ veya meslek hastalÔôÔ sebebiyle ba÷ka birinin
sürekli bakÔmÔna muhtaç derecede
özre uôramÔ÷sa hesaplanacak sürekli i÷ göremezlik geliri farklÔdÔr. Yani
sürekli i÷ göremezlik gelirinin hesaplanmasÔnda sigortalÔnÔn meslekte
kazanma gücünü yitirme oranÔ baôlanacak olan gelire etki etmektedir.
Sürekli i÷ göremezlik geliri baôlanabilmesi için, sigortalÔnÔn çalÔ÷tÔôÔ i÷ten ayrÔlmasÔ, i÷ yerini kapatmasÔ veya devretmesi ÷artÔ aranmaz.
SigortalÔ emeklilik veya ba÷ka bir
nedenle i÷yerinden ayrÔldÔktan sonra
eski i÷yerinde çalÔ÷Ôrken geçirdiôi i÷
kazasÔnÔn sebep olacaôÔ özürler ya da
meslek hastalÔôÔ sebebiyle sürekli i÷
göremez hale gelebilir. Böyle bir durumun olu÷masÔ halinde eski i÷yeri
kapanmÔ÷ dahi olsa sigortalÔ elindeki rapor ve belgelerle sosyal güvenlik kurumuna yazÔlÔ olarak ba÷vurup
sürekli i÷ göremezlik halinin tespit
edilmesini isteme hakkÔna sahiptir.
Sürekli i÷ göremezlik geliri meslekte kazanma gücünde i÷ kazasÔ
veya meslek hastalÔôÔ neticesinde
meydana gelen kayÔp oranÔna göre
belirlenir. Sürekli i÷ göremez duruma dü÷en sigortalÔnÔn, ba÷ka birinin
bakÔmÔna muhtaç olduôunun tespit
edilmesi halinde prime esas kazançlarÔ dikkate alÔnarak belirlenen kazancÔnÔn tamamÔ sürekli i÷ göremezlik geliri olarak baôlanÔr. Ancak bu
durumdaki sigortalÔlara baôlanacak
sürekli i÷ göremezlik gelirinin miktarÔ, sosyal sigortalar ve genel saôlÔk
sigortasÔ yasasÔna göre belirlenecek

prime esas kazanç alt sÔnÔrÔnÔn aylÔk
tutarÔnÔn yüzde 85’inden az olamaz.
(2011 Temmuz-AralÔk dönemi için
711,875 TL)
õ÷ kazasÔ veya meslek hastalÔôÔ
neticesinde sigortalÔ ba÷ka birinin
bakÔmÔna muhtaç olmamÔ÷ ancak
meslekte kazanma gücünün yüzde
100’ünü kaybetmi÷ ise sigortalÔya
sürekli tam i÷ göremezlik geliri baôlanÔr. Bu gelir prime esas kazançlarÔn
yüzde 70’i kadardÔr. Eôer sigortalÔ i÷
kazasÔ veya meslek hastalÔôÔ neticesinde meslekte kazanma gücünü
yüzde 10 ile yüzde 99.99 oranÔnda
kaybederse sürekli kÔsmi i÷ göremezlik geliri baôlanÔr. Bu gelir prime
esas kazançlarÔn yüzde 70’inin üzerinden i÷ göremezlik derecesi oranÔnda baôlanÔr. Örneôin prime esas
kazançlarÔ ortalamasÔ 1000 lira olan
sigortalÔnÔn yapÔlan tetkikler neticesinde i÷ göremezlik derecesi yüzde 30 tespit edilmi÷se gelirin yüzde
70’i olan 700 liranÔn yüzde 30’u olan
210 lira sürekli kÔsmi i÷ göremezlik
geliri olarak baôlanÔr. Hesaplanan
bu gelir her yÔlÔn Ocak ve Temmuz
aylarÔnda Türkiye õstatistik Kurumu
tarafÔndan açÔklanan tüketici fiyat
indeksindeki deôi÷im oranÔ kadar
arttÔrÔlÔr.
Birden Çok åç Kazas× ve Meslek
Hastal×ä× Hali
Sürekli i÷ göremezlik geliri almakta olan sigortalÔ kanunen çalÔ÷ma hakkÔna sahiptir. Bu sigortalÔ gelir alÔrken
ba÷ka bir i÷ kazasÔna veya meslek hastalÔôÔna maruz kalabilir. Bu durumda
meydana gelen özürlerin bütünü göz
önünde tutulur. Ancak her iki olayda
meydana gelen i÷ göremezlik derecesi toplanarak bir oran belirlenmez.
Her i÷ kazasÔ ya da meslek hastalÔôÔ
sonucu olu÷an özürlülük hallerinin
bütünü dikkate alÔnarak “Balthazard
Formulü” ile belirlenir. Sürekli i÷ göremezlik geliri almaktayken elde ettiôi prime esas kazancÔ üzerinden yeni
sürekli i÷ göremezlik geliri hesaplanÔr. Ancak sigortalÔnÔn bu dönemde

elde ettiôi kazanç dü÷ük olabilir ve
yeni baôlanacak sürekli i÷ göremezlik
geliri ilk baôlanan gelire göre dü÷ük
belirlenebilir. Bu durumda sigortalÔ
yüksek olan önceki gelirini almaya
devam eder.
Daha önce i÷ kazasÔ ya da meslek hastalÔôÔ geçiren ancak meslekte kazanma gücü kayÔp oranÔ yüzde
10’nun altÔnda olduôu için sürekli
i÷ göremezlik geliri baôlanmayan
sigortalÔnÔn, sonradan geçirdiôi i÷
kazasÔ ve meslek hastalÔôÔ ile özürlülük halinin yüzde 10’nun üzerine
çÔkmasÔ durumunda sürekli i÷ göremezlik gelirine hak kazanÔr. Yani
meydana gelen olayÔn farklÔ i÷yerlerinde meydana gelmesi sürekli i÷
göremezlik gelirinin baôlanmasÔna
engel deôildir.
Ayl×klar×n Birleçtirilmesi
“Malullük, ya÷lÔlÔk, ölüm sigortalarÔ ve vazife malullüôü ile i÷ kazasÔ
ve meslek hastalÔôÔ sigortasÔndan hak
kazanÔlan aylÔk ve gelirler birle÷irse,
sigortalÔya veya hak sahibine bu aylÔk
veya gelirlerden yüksek olanÔn tamamÔ, az olanÔn yarÔsÔ, e÷itliôi halinde
ise i÷ kazasÔ ve meslek hastalÔôÔndan
baôlanan gelirin tümü, malullük, vazife malullüôü veya ya÷lÔlÔk aylÔôÔnÔn
yarÔsÔ baôlanÔr.”
Kanun metninden anla÷ÔldÔôÔ gibi
sigortalÔ sürekli i÷ göremezlik geliri alÔrken aynÔ anda yasada belirlenen ÷artlarÔ yerine getirmesi halinde
malullük, ya÷lÔlÔk,ölüm veya vazife
malullüôü aylÔôÔ da alabilmektedir.
Ancak hak ettiôi aylÔk ya da gelirden
yüksek olanÔn tamamÔ, dü÷ük olanÔn
ise yarÔsÔ ödenir.
“Örneôin geçirdiôi i÷ kazasÔ neticesinde meslekte kazanma gücünü
yüzde 65 oranÔnda kaybettiôi tespit
edilen sigortalÔ, sürekli i÷ göremezlik gelirinin hak ettiôi gibi, 10 yÔllÔk sigortalÔlÔk süresini tamamlamÔ÷
ve 1800 gün malullük, ya÷lÔlÔk ve
ölüm sigortalarÔ primi de ödemi÷se
malullük aylÔôÔna da hak kazana-

caktÔr. Hesaplanan aylÔk sürekli i÷
göremezlik gelirinin 910 lira, malullük aylÔôÔnÔn ise 1400 lira olduôunu
varsayarsa, sigortalÔya gelirinin yarÔsÔ olan 455 lira, malullük aylÔôÔnÔn
ise tamamÔ olmak üzere toplam,
1400+455=1855 lira aylÔk gelir baôlanacaktÔr.”3
Bilindiôi üzere Ekim 2010 tarihinde yürürlüôe giren sosyal sigortalar ve genel saôlÔk sigortasÔ mevzuatÔ
ile birlikte aylÔklarÔn birle÷tirilmesi
hususunda bazÔ deôi÷iklikler oldu.
FarklÔ sigortalÔlÔk durumlarÔndan
dolayÔ sigortalÔlar artÔk aylÔklarÔnÔ
kesinti olmadan olacaklardÔr.
Baô-Kur yasasÔna göre ya÷lÔlÔk
aylÔôÔ alan bir sigortalÔ Ekim 2010
tarihinden sonra SSK kapsamÔnda
i÷çi olarak çalÔ÷maya ba÷ladÔôÔ i÷yerinde i÷ kazasÔ geçirerek meslekte
kazanma gücünü en az kanunda belirtilen oranlarda kaybetmesi halinde sürekli i÷ göremezlik gelirine de
hak kazanabilir. SigortalÔlÔk durumu
farklÔlÔk gösterdiôi için her iki aylÔôÔ
kesinti olmadan alÔr.
Ancak SSK’dan ya÷lÔlÔk aylÔôÔ alan
sigortalÔ Ekim 2010 tarihinden sonra
i÷ kazasÔ geçirirse aynÔ sigorta kolundan olmasÔ nedeniyle yüksek olan
aylÔôÔn tamamÔnÔ dü÷ük olanÔn yarÔsÔnÔ alÔr. Bu düzenlemede esas alÔnan
çalÔ÷anÔn sigortalÔlÔk durumudur.
Notlar
1 Kerimoôlu, 2004: 15
2 Tozan, 2010: 124
3 Okur, 2009: 351
4 Tozan, 2010: 139
Kaynakça
1) ÇalÔ÷ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü
KaybÔ OranÔ Tespit Yönetmeliôi.
2) Kerimoôlu, H. K., (2004), Sosyal Sigortalar Aç×s×ndan Maluliyet Sigortas×, BasÔlmamÔ÷ Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
3) Okur, A. R.; Güzel, A. ve Caniklioôlu, N.,
(2009), Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta
YayÔnlarÔ, õstanbul.
4) Tozan, C., (2010), åç Kazalar× Ve Meslek
Hastal×ä× Uygulamalar×, TÜRK-õö YayÔnÔ,
Ankara.
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K

ongre, TMMOB tarafÔndan 2123 Nisan 2011 tarihlerinde
Adana Çukurova Üniversitesi’nde
düzenlendi. Kongre, ÇSGB, MMO,
TTB, TÜRK-õö, DõSK, TõSK, MESS,
Limter-õ÷, üniversiteler, meslek örgütleri, kamu ve özel kurum ve kurulu÷larÔ, mühendisler, doktorlar,
i÷çiler, hem÷ireler, saôlÔk personeli,
teknik personel, meslek yüksekokulu ve mühendislik öôrencilerinin katÔlÔmÔyla gerçekle÷tirildi.

Kongre sonuç bildirgesinde öne
çÔkan maddeler a÷aôÔdaki gibidir:
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O Sosyal hukuk devletinde i÷ yasalarÔ çalÔ÷anlarÔn haklarÔnÔ korumak
ve geli÷tirmek amacÔnÔ temel ilke
edinirken, 4857 sayÔlÔ õ÷ YasasÔ
ve sonrasÔnda yapÔlan bütün düzenlemeler i÷verenlerin çÔkarlarÔ
doôrultusunda ÷ekillendirilmi÷tir.
Esnek ve kuralsÔz çalÔ÷mayÔ, i÷çileri ba÷ka i÷verenlere kiralamayÔ,
ta÷eronla÷tÔrmayÔ yasal hale getiren, kÔdem tazminatlarÔnÔ, fazla
mesai ücretlerini, sendikal hak ve
yetkileri budayan bu yasa ve diôer
düzenlemeler yerine konunun taraflarÔnÔn katÔlÔmÔ ile demokratik

Yeni Çćkan Mevzuat
O

O

O

O

K×sa Çal×çma ve K×sa Çal×çma
Ödeneäi Hakk×nda Yönetmelik
- 30 Nisan 2011
Su Kirliliäi Kontrolü Yönetmeliäinde Deäiçiklik Yap×lmas×na
Dair Yönetmelik - 24 Nisan
2011
Hasta ve Çal×çan Güvenliäinin
Saälanmas×na Dair Yönetmelik
- 06 Nisan 2011
Çal×çma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb× Oran× Tespit åçlemleri Yönetmeliäinde
Deäiçiklik Yap×lmas×na Dair
Yönetmelik - 22 Ocak 2011

bir yasa çÔkarÔlmalÔdÔr. õ÷ mevzuatÔ, ekseni “insan” olan çaôda÷ bir
yapÔya kavu÷turulmalÔdÔr.
O õSG hizmetleri bütün i÷yerlerini
ve tüm çalÔ÷anlarÔ kapsamalÔdÔr.
Ba÷ta KOBõ’ler olmak üzere 50’den
daha az i÷çi çalÔ÷tÔran i÷yerlerinde
i÷ güvenliôi mühendisi istihdam
edilmesi ve õSG KurullarÔnÔn kurulmasÔ yasalarla güvence altÔna
alÔnmalÔdÔr.
O õSG KurullarÔnÔn i÷levsel hale getirilmesi, bu kurullarÔn eôitilmi÷
ve yetkilendirilmi÷ ki÷ilerden
olu÷turulmasÔ saôlanmalÔdÔr. Kurullar, taraflarÔn e÷it sayÔda temsil
edildiôi demokratik yapÔlar olarak
düzenlenmeli ve tavsiye deôil yaptÔrÔm gücüne sahip kurullara dönü÷türülmelidir.
O Eôitim ve öôretim müfredatÔ, ortaöôrenimden ba÷lanarak õSG
konusunu da içerecek ÷ekilde
yeniden düzenlenmeli, bütün
okullarda õSG eôitimi yapÔlmalÔ,
üniversitelerin ilgili fakültelerinde õSG kürsüleri kurulmalÔ, tüm
çalÔ÷anlar hak ve sorumluluklarÔ
konusunda sürekli olarak bilinçlendirilmelidir.
O ÇalÔ÷anlar ile i÷verenler arasÔnda
õSG duyarlÔlÔôÔ ve bilincinin olu÷masÔ saôlÔklÔ ve güvenli i÷yerinin
olu÷umu ile paralellik ta÷ÔmaktadÔr. Bunun için de güvenlik kültürü, aile kültürü ve toplumsal i÷çi
saôlÔôÔ ve kültürü bir arada olu÷turulmalÔ ve özendirilmelidir.
O SGK tarafÔndan yayÔmlanan õ÷
KazasÔ ve Meslek HastalÔklarÔ õstatistikleri, özellikle tespit edilen
meslek hastalÔôÔ sayÔsÔ gerçekleri
yansÔtmaktan çok uzaktadÔr. Meslek HastalÔklarÔ hastanesi sayÔsÔnÔn
artÔrÔlmasÔ, hekim, i÷çi eôitimi dahil, meslek hastalÔklarÔnÔn tespitine yönelik çalÔ÷malar ivedilikle
yapÔlmalÔdÔr.

O Dünyada ve ülkemizde ürkütücü boyutlara ula÷an çocuk emeôi
sömürüsü ortadan kaldÔrÔlmalÔ,
çocuk i÷çiler rehabilite edilerek,
eôitime yönlendirilmelidir.
O Ucuz i÷gücü olarak görülen kadÔn
ve emeôine yönelik tüm olumsuz
uygulamalar kaldÔrÔlarak e÷it i÷e
e÷it ücret saôlanmalÔdÔr.
O Ülkemizde her konuda olduôu
gibi õSG konusunda da saôlÔklÔ
veri ve bilgi toplanamamaktadÔr.
õ÷yerlerinde kaza ve meslek hastalÔklarÔna ait bilgiler bir veri tabanÔnda toplanmalÔ, bu bilgilerden
ölçme ve deôerlendirme amaçlÔ
yararlanÔlmalÔdÔr.
O õSG konusunda çalÔ÷ma ko÷ullarÔ
ve bu ko÷ullar arasÔndaki nedensel ili÷kileri ara÷tÔrmak için, bilimsel ara÷tÔrma yapacak ara÷tÔrma
kurumlarÔ olu÷turulmalÔ, eôitim
kurumlarÔ özendirilmelidir.
O õSG önlemleri i÷yeri mekanÔ, teknoloji, üretimde kullanÔlan hammadde, üretilen ürün, ergonomi
vb. konular daha proje a÷amasÔnda
planlanmalÔdÔr. õSG’nin en önemli
bile÷eni olan “ergonomi” sadece
õSG alanÔnda deôil, her insanÔn ya÷am felsefesi olmalÔ ve bir devlet
politikasÔ haline getirilmelidir.
O Üretim sürecinde kullanÔlan ekipmanlar ve ki÷isel koruyucu donanÔmlarÔ õSG standart ve mevzuatÔna uygun olarak üretilmeli ve
temin edilmelidir. Standart dÔ÷Ô
malzemelerin piyasaya giri÷i ve
sunumu engellenmeli ve bu konuda meslek örgütleri, TSE ve ilgili
BakanlÔklar kanalÔyla bir denetim
aôÔ olu÷turulmalÔdÔr.
O Koruyucu saôlÔk hizmetleri yerine
tedavi edici saôlÔk hizmetlerinin
öncelik verildiôi uygulamalar ve
aile hekimliôi uygulamalarÔndan
vazgeçilmelidir. SaôlÔk ocaklarÔ
kapatÔlmayarak koruyucu saôlÔk
hizmetleri geli÷tirilmelidir.

Gökhan EROL
gokhanerol@turkis.org.tr

19. Dünya ĄĆ Saălćăć ve Güvenliăi Kongresi
11–15 Eylül 2011, Ąstanbul - http://safety2011turkey.org

19.

Dünya õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Kongresi kapsamÔnda DGUV, INRS, ISSA, HASUDER,
õSGÜM, EMCONET ve IFA gibi
dünyanÔn önde gelen i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôi kurulu÷larÔ tarafÔndan eôitim kurslarÔ düzenlenecek. KayÔt i÷lemlerinizi gerçekle÷tirirken eôitim
kurslarÔ ile ilgili alanlarÔ doldurmayÔ
unutmayÔnÔz.
KayÔt için: http://www.safety2011turkey.org/index.php/tr/genelbilgi/kayt

Dünya Kongresi ile e÷ zamanlÔ
olarak bir de, Dünya õ÷ SaôlÔôÔ ve
Güvenliôi FuarÔ yapÔlacak. Haliç
Kongre Merkezinde olu÷turulacak
yakla÷Ôk 4500 m2’lik stant alanÔnda
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi ile doôrudan

ĄSGĄP Projesi
“Türkiye’de õ÷yerlerinde õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Ko÷ullarÔnÔn õyile÷tirilmesi Projesi (õSGõP)” kapsamÔnda i÷ saôlÔôÔ alanÔnda çalÔ÷anlar için
ücretsiz olarak düzenlenen õ÷yerlerinde SaôlÔk Gözetimi Eôitimleri’nin
Ankara ayaôÔ tamamlandÔ. Toplam 180 katÔlÔmcÔnÔn yararlanarak katÔlÔm belgelerini aldÔôÔ eôitimlerde, saôlÔk gözetim stratejilerine ve ba÷lÔca
meslek hastalÔklarÔna yer verildi. AyrÔca i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi konularÔna ili÷kin yasal düzenlemeler, i÷yeri ortam risk faktörleri, risk deôerlendirmesi ve yönetimi, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi yönetim sistemleri, i÷ saôlÔôÔ
çalÔ÷anlarÔnÔn görev yetki ve sorumluluklarÔ ve i÷ kazalarÔ gibi konular
da eôitim ba÷lÔklarÔ arasÔnda yer aldÔ.
õkinci eôitimler, 4-10 Temmuz 2011 tarihleri arasÔnda Zonguldak’ta
gerçekle÷tirilecek. Zonguldak eôitimlerinin ardÔndan 7 ilde daha eôitimlerin yapÔlmasÔ planlanÔyor.
AyrÔntÔlÔ bilgi www.isgip.org internet sitesinden edinilebilir.
AralÔk ayÔna kadar devam edecek ve ücretsiz verilecek olan eôitimlerin verileceôi tarih aralÔklarÔ ve ÷ehirler ÷öyle:
04-10 Temmuz 2011

Zonguldak

19-25 Eylül 2011

õstanbul

26 Eylül – 02 Ekim 2011

Denizli

17-23 Ekim 2011

Eski÷ehir

14-20 KasÔm 2011

Afyonkarahisar

21-27 KasÔm 2011

Bursa

28 KasÔm – 04 AralÔk 2011

Kütahya

05-11 AralÔk 2011

Kocaeli

Bilgi ve KayÔt õçin: http://www.isgip.org/site/?p=3144

veya dolaylÔ olarak ilgili tüm kurum ve kurulu÷lar hizmet ve ürünlerini sergileyebilecek. Fuar ile
ilgili detaylara http://exhibitionsafety2011turkey.org/home-tr-TR adresinden ula÷Ôlabilir.

åtalyanlar Nükleer
Enerjiye “Hay×r” Dedi

õ

talya, Anayasa Mahkemesi’nin verdiôi karar doôrultusunda, nükleer enerji ba÷ta
olmak üzere bir dizi konuda,
12 ve 13 Haziran 2011 tarihlerinde referanduma gitti.
1986 yÔlÔndaki Çernobil
faciasÔndan sonra õtalya’da
yapÔlan referandumda, õtalyanlar nükleer enerjiye izin
vermemi÷ti. Japonya’da mart
ayÔndaki deprem ve tsunami
felaketi sonrasÔnda Fuku÷ima
Nükleer SantralÔndaki sÔzÔntÔ,
õtalyanlarÔ bir hayli endi÷elendirdi. õtalya, G8 ülkeleri
arasÔnda bugün nükleer enerjiye sahip olmayan tek ülke.
Halk oylamasÔnda, üç
numaralÔ konu ba÷lÔôÔ olan
“nükleer enerji santrali olmadan bu ÷ekilde devam edilsin
mi” sorusuna oylamaya katÔlan seçmenlerin yüzde 95’i
“evet” dedi. Bu sonuçla õtalya, nükleer enerjiye hayÔr diyen üçüncü G-8 ülkesi oldu.
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Çocuklar Unutuldu mu?
luslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü
(ILO), 2002 yÔlÔndan bu yana
12 Haziran’Ô “Dünya Çocuk
õ÷çiliôine Kar÷Ô Mücadele” günü olarak benimsedi. 12 Haziran’da, dünya
genelinde etkinlikler düzenlenerek
hem toplumun, hem de siyasilerin
bu konuda farkÔndalÔôÔnÔ artÔrmak ve
çocuk i÷çiliôinin önlenmesi için çözümlerin geli÷tirilmesi hedefleniyor.

U

Türkiye’nin demokrasi ve özgürlük
adÔna sandÔk ba÷Ôna gittiôi gün ile
çakÔ÷tÔ. Bu tesadüf nedeniyle bu yÔl
çocuklar yeterince ilgi görmedi. Fakat ILO konuya dikkat çekebilmek
adÔna yeni bir rapor yayÔmladÔ. ILO,
Children in Hazardous Work: What
We Know, What We Need to Do (Tehlikeli õ÷lerde ÇalÔ÷an Çocuklar: Ne
KadarÔnÔ Biliyoruz, Ne YapmalÔyÔz)
ba÷lÔôÔnÔ ta÷Ôyan rapor ile çok sayÔda çocuôun halen tehlikeli i÷lerde
çalÔ÷tÔôÔna dikkati çekmek ve bu sorunun çözümü için çe÷itli yöntemler
geli÷tiren organizasyon ve bireyleri
tanÔtmayÔ amaçladÔôÔnÔn altÔnÔ çizmektedir.

Bu yÔl “12 Haziran Dünya Çocuk õ÷çiliôi ile Mücadele Günü”,

ILO bu yÔl saôlÔklÔ geli÷im, cinsel istismar, asker çocuklar ve çocuk

Gökhan EROL
TÜRK-Ąą Uzman Yardćmcćsć
gokhanerol@turkis.org.tr

kaçakçÔlÔôÔ açÔlarÔndan tehlikeli i÷lerde çocuk emeôi kullanÔlmasÔ ile
mücadeleyi ön plana çÔkarÔyor. ILO
verilerine göre dünya genelinde 215
milyon çalÔ÷an çocuk var ve takriben
yarÔsÔndan fazlasÔ (yüzde 53’ü, 115
milyon çocuk) bu tür tehlikeli i÷lerde
çalÔ÷Ôyor-çalÔ÷tÔrÔlÔyor. Tahminlere
göre, 2004 yÔlÔna göre bu sayÔ ancak
7 milyon ki÷i azaldÔ. Bu azalma 5-14
ya÷ arasÔndaki çocuklarda ve kÔz çocuklarÔnda gerçekle÷ti. Buna kar÷ÔlÔk, aynÔ zaman diliminde, 15-17 ya÷
arasÔndaki gençlerde çalÔ÷an sayÔsÔ
yüzde 20 artÔ÷la, 52 milyondan 62
milyona çÔktÔ.
DünyanÔn ilgisinin çocuk ya÷ta
çalÔ÷tÔrÔlan kÔz çocuklarÔnÔn içinde
bulunduklarÔ kötü duruma yoôun-

Tablo 1 - Çocuk åççiliäi (2004 ve 2008)
Top. Çocuk
Say×s×

åstihdam× Çocuk

Çocuk åççiliäi

Tehlikeli åçlerde
Çal×çan

(’000)

%

(’000)

%

(’000)

%

5–17 ya÷ çocuk
2004

1 566 300

322 729

20,6

222 294

14,2

128 381

8,2

2008

1 586 288

305 669

19,3

215 269

13,6

115 314

7,3

2004

804 000

171 150

21,3

119 575

14,9

74 414

9,3

2008

819 891

175 777

21,4

127 761

15,6

74 019

9

2004

762 300

151 579

19,9

102 720

13,5

53 966

7,1

2008

766 397

129 892

16,9

87 508

11,4

41 296

5,4

2004

1 206 500

196 047

16,2

170 383

14,1

76 470

6,3

2008

1 216 854

176 452

14,5

152 850

12,6

52 895

4,3

2004

359 800

126 682

35,2

51 911

14,4

51 911

14,4

2008

369 433

129 217

35

62 419

16,9

62 419

16,9

Boys

Girls

5–14 ya÷ çocuk

15–17 ya÷ çocuk

Kaynak: IPEC (Cenova, ILO, 2008)

la÷mÔ÷ olmasÔ nedeniyle bu ya÷lardaki erkek çocuklarÔnÔn çalÔ÷tÔrÔlmasÔnÔn daha yaygÔn olduôuna i÷aret
edilen raporda, 5-12 ya÷larÔ arasÔndaki çocuklarÔn çalÔ÷tÔrÔlmasÔnda ise
büyük bir dü÷ü÷ün görüldüôünü
kaydetti. Ancak çocuk i÷çiliôinin
2010 sonundaki durumunu daha
bilmiyoruz. 2008 krizinin bu azalma eôilimini durdurmu÷, hatta tersi
yöne çevirmi÷ olmasÔ akÔlda kalmasÔ
gereken bir ayrÔntÔ olabilir.
115 milyon çocuôun (2008 tahminleri, Tablo 1) 53 milyonu 5-14
ya÷ arasÔnda. Çocuklar için tehlikeli
i÷ler madencilik, tarÔm, in÷aat, bazÔ
sanayi dallarÔ, bar-otel-lokanta hizmetleri ve ev hizmetlerinde yoôunla÷Ôyor. ILO, yÔlda takriben 22 bin
çocuôun günümüz dünyasÔnda i÷
kazalarÔnda öldüôünü tahmin ediyor. Bu sayÔya sakat kalanlar veya
hasta olanlar dahil olmadÔ gibi ILO,

çocuklarÔn yeti÷kinlere nazaran i÷
kazalarÔna daha çok maruz kaldÔklarÔnÔn altÔnÔ çiziyor.
Tehlikeli i÷lerde çalÔ÷an çocuklarÔn
dünyadaki coôrafi daôÔlÔmÔ bölgeden
bölgeye deôi÷iyor. Raporda yoôunla÷manÔn Asya-Pasifik’te olduôunu

görüyoruz ancak bölgede bulunan
çocuk sayÔsÔnÔ tehlikeli i÷lerde çalÔ÷an
çocuklarÔn sayÔsÔna oranladÔôÔmÔzda
oklar Sahra-altÔ Afrika’yÔ gösteriyor.
Tehlikeli i÷lerde çalÔ÷an çocuklarÔn sektörlere göre daôÔlÔmÔna baktÔôÔmÔzda, yoôunluk tarÔm alanÔnda.

Tablo 2 - Tehlikeli åçlerde Çal×çan Çocuklar×n Bölgesel Daä×l×m× (5-17 Yaç)
Top. Çocuk Say×s×

Tehlikeli åçlerde
Çal×çan

Vaka Oran×

(’000)

(’000)

%

1 586 288

115 314

7,3

Asya-Pasifik

853 895

48 164

5,6

Latin Amerika ve
Karayipler

141 043

9 436

6,7

Sahra-altÔ Afrika

257 108

38 736

15,1

Diôer

334 242

18 978

5,7

Dünya

Kaynak: IPEC (Cenova, ILO, 2008)
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TarÔm; balÔkçÔlÔk, ormancÔlÔk, hayvancÔlÔk ve su ürünleri yeti÷tiriciliôine ek olarak geçimlik ve ticari tarÔm faaliyetlerini kapsÔyor. Tehlikeli
i÷lerde çalÔ÷an 5-17 ya÷ arasÔndaki
çocuklarÔn yüzde 59’u tarÔm, yüzde 30 hizmet ve yüzde 11’i sanayi
sektöründe çalÔ÷tÔrÔlÔyor. Erkek çocuklarÔ genellikle tarÔm ve sanayide
çalÔ÷tÔrÔlÔrken, kÔz çocuklarÔ hizmet
sektöründe çalÔ÷tÔrÔlÔyor.

3. Yasal çerçevenin güçlendirilmesi
Türkiye’de Çocuk åçgücü

Raporda tehlikeli i÷lerde çalÔ÷tÔrÔlan 115 milyon çocuk için mücadelede üç ba÷lÔk öneriliyor:

ILO, Çocuk õsçiliôinin Sona
Erdirilmesi UluslararasÔ ProgramÔ
(IPEC) desteôiyle Türkiye õstatistik Kurumu tarafÔndan Ekim-AralÔk
2006 aylarÔ arasÔnda gerçekle÷tirilen
“Çocuk õ÷gücü Anketi” (Tablo 3)
sonuçlarÔ Nisan 2007 ayÔ sonunda açÔklandÔ. 6-17 yas grubundaki
16.264.000 çocuktan 958 bin çocuk
çalÔ÷ma yasamÔ içinde yer alÔyor.
Bu verilere göre 1994 yÔlÔnda 6-17
yas grubunun yüzde 15,2’si çalÔ÷Ôrken, 1999’da bu oran yüzde 10,3’e,
2006’da ise yüzde 5,9’a gerilemi÷ durumda. 1994-2006 arasÔnda elde edilen bu ilerleme nedeniyle, 2006’da
ILO Türkiye’yi dünyada çocuk i÷çiliôiyle mücadelede ba÷arÔ saôlayan
üç ülkeden biri seçti.

1. Küçük ya÷taki çocuklarÔn tehlikeli i÷lerde çalÔ÷tÔrÔlmasÔnÔn
engellenmesi/önlenmesi

6-14 yas grubuna bakÔldÔôÔnda
12.478.000 çocuktan 320 bin çocuôun çalÔ÷tÔôÔ görülüyor. Bu veriler

Tehlikeli i÷lerde çalÔ÷an çocuklarÔn büyük bölümü ücretsiz aile i÷çisi
olarak çalÔ÷Ôyor. ÇocuklarÔn, yakla÷Ôk üçte ikisi ücretsiz aile i÷çisiyken;
diôer üçte birin yüzde 28’i ücretli
i÷çi, yüzde 7’si ise kendi i÷inde çalÔ÷Ôyor. ÇocuklarÔn aldÔklarÔ ücret
aynÔ i÷te çalÔ÷an yeti÷kinlerden daha
dü÷ük olduôu gibi, çok büyük çoôunluôu herhangi bir yasal korumadan yararlanmÔyor.
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2. Ya÷ça daha büyük çocuklarÔn
i÷yerlerinde korunmasÔ

Ekim 1999 verileriyle karsÔla÷tÔrÔldÔôÔnda çalÔ÷an çocuk/çaô nüfusu
oranÔnÔn yüzde 5,1’den yüzde 2,6’ya
gerilediôini gösteriyor.
Anket sonuçlarÔna göre sektörler itibarÔyla çalÔ÷an çocuk sayÔlarÔnÔn daôÔlÔmÔ ise tarÔmda yüzde 41,
sanayide yüzde 28, ticarette yüzde
22 ve hizmet sektöründe ise yüzde
9 olarak gerçekle÷iyor. Bu verilerin
kayÔtdÔ÷Ô istihdam nedeniyle gerçeôi
ne ölçüde yansÔttÔôÔnÔ bilmiyoruz elbette.
6-17 ya÷ grubundaki çocuklarÔn yüzde 5,9’u ekonomik i÷lerde
çalÔ÷Ôrken, yüzde 43,1’i ev i÷lerinde
çalÔ÷Ôyor, yüzde 51’i ise hiçbir i÷te
çalÔ÷mÔyor.
Ev i÷lerinde ailesine yardÔmcÔ olduôunu ifade eden 7 milyon 4 bin
çocuôun, yüzde 61,2’sini kÔz çocuklarÔ olu÷turuyor (4 milyon 289 bin
ki÷i).
Okula devam eden çocuklarÔn
yüzde 42,8’i ev i÷lerine yardÔmcÔ
olurken, okula devam etmeyen çocuklarÔn yüzde 44,4’ü ev i÷lerine
yardÔmcÔ oluyor.

Tablo 3 - Çocuk åçgücü Temel Göstergeleri, (Bin kiçi)

Ev Hizmetlerinde ÇalćĆanlar
SözleĆmesi ve Tavsiye Kararć
Hakan SÜKUN
TÜRK-Ąą DćĆ ĄliĆkiler Uzmanć
intdept@turkis.org.tr

G

eçen sene Haziran ayÔnda
yapÔlan 99. ILO KonferansÔnda Ev Hizmetlerinde ÇalÔ÷anlar õçin õnsan Onuruna YakÔ÷Ôr
õ÷ konusu ile ilgili birinci müzakere
gerçekle÷tirilmi÷ti. Müzakere’nin temelini ILO Ofisi tarafÔndan derlenerek üye ülkelerin önerileri sonucu
hazÔrlanan Sözle÷me ve Tavsiye’yi
içeren taslak metinler olu÷turmu÷tu.
Müzakere süresince taslak metinler
görü÷ülmü÷ ve taraflarÔn talepleri ve
önerileri üzerine gerekli deôi÷iklikler
yapÔlmÔ÷tÔ.

Taslak metinler bu sene Haziran
ayÔnda düzenlenen 100. ILO KonferansÔnda yoôun görü÷me ve tartÔ÷malarÔn ardÔndan sözle÷me ve tavsiye kararÔ olarak nihai ÷eklini aldÔ. Böylece
Cenevre’de yapÔlan 100. UluslararasÔ
ÇalÔ÷ma KonferansÔ dünya genelinde sayÔlarÔ 53-100 milyon arasÔnda
olduôu tahmin edilen ev hizmetleri
çalÔ÷anlarÔnÔ çalÔ÷ma standartlarÔ güvencesi altÔna almÔ÷ oldu.
Ev Hizmetlerinde ÇalÔ÷anlar Sözle÷mesi 16 Haziran 2011 Per÷embe
günü hükümet, i÷çi ve i÷veren delegelerinin katÔldÔôÔ oylama sonucu
189. ILO Sözle÷mesi olarak kabul
edildi. Ev Hizmetlerinde ÇalÔ÷anlar
Tavsiye KararÔ ise UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütünün kurulu÷ yÔlÔ olan
1919’dan bu yana kabul ettiôi 201.
Tavsiye KararÔ.
189 sayÔlÔ Ev Hizmetlerinde ÇalÔ÷anlar Sözle÷mesi, bu sözle÷meyi
onaylayan üye ülkeler için uluslararasÔ düzeyde baôlayÔcÔ bir akit,
tavsiye kararÔ ise sözle÷menin uygulanmasÔna dair ayrÔntÔlÔ bir rehber niteliôinde. 189 sayÔlÔ sözle÷me iki üye

ülkenin onayÔndan sonra yürürlüôe
girecek.
UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü tarafÔndan 117 ülkeden gelen ulusal
anket sonuçlarÔ ve nüfus sayÔmlarÔ
dikkate alÔnarak yapÔlan hesaplamalar neticesince dünya genelinde yakla÷Ôk 53 milyon ev hizmeti çalÔ÷anÔ
olduôu belirtilmekte. Fakat uzmanlar söz konusu istihdam biçiminin
genelde kayÔt dÔ÷Ô gerçekle÷tirildiôini
dikkate alarak sayÔnÔn 100 milyona
kadar çÔkabileceôini tahmin etmekteler. Geli÷mekte olan ülkelerde ücretli
istihdamÔn yüzde 4-yüzde 12’sini ev
hizmeti çalÔ÷anlarÔ olu÷turmakta. Bu
çalÔ÷anlarÔn yüzde 83’ü kadÔn ve göçmen i÷çiler.
189 Say×l× Yeni Sözleçme
*189 sayÔlÔ yeni sözle÷meye göre
“ev hizmetlerinde çalÔ÷ma” terimi,
bir veya birkaç evde istihdam ili÷kisi
içinde icra edilen çalÔ÷mayÔ ve ücret
kar÷ÔlÔôÔnda ev i÷i ile i÷tigal eden bir
kimseyi ifade etmekte. Ev hizmetlerini meslek temelinde deôil de, ara sÔra
veya düzensiz olarak icra edenler ev
hizmeti çalÔ÷anÔ olarak kabul edilmemekte. Sözle÷meyi onaylayan ülkeler
ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn temel
insan haklarÔnÔ etkin bir biçimde korumaya yönelik tedbirler alacak. Bu
baôlamda ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔn
örgütlenme özgürlüôü ve toplu sözle÷me haklarÔ etkin bir ÷ekilde tanÔnacak, cebri veya zorla çalÔ÷tÔrma, çocuk i÷çiliôi, i÷ ve meslekte ayrÔmcÔlÔk
ortadan kaldÔrÔlacak.
*Her bir Üye Ülke, Asgari Ya÷
Sözle÷mesi (1973) ve Çocuk õ÷çiliôini En Kötü Biçimleri Sözle÷mesindeki (1999) hükümlere istinaden ev
hizmetleri çalÔ÷anlarÔ için asgari bir
ya÷ belirleyecek. Belirlenen bu ya÷,
ulusal yasalarca öngörülen ve genel
olarak tüm çalÔ÷anlara uygulanan
asgari ya÷tan dü÷ük olamayacak. En
önemlisi, 18 ya÷Ôn altÔnda ve asgari çalÔ÷ma ya÷ÔnÔn üzerinde olan ev
hizmeti çalÔ÷anlarÔnÔn icra ettikleri

i÷in eôitimlerini engellememesi veya
eôitimlerine mani olmamasÔ teminat
altÔna alÔnacak.
*Diôer tüm ücretli çalÔ÷anlar gibi
ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔ da adil istihdam ve çalÔ÷ma ÷artlarÔndan yararlanacak ve eôer çalÔ÷tÔôÔ evde ya÷Ôyorsa
özel hayata saygÔ gösterilecek. AyrÔca
her türlü istismar ve tacizden etkin
bir ÷ekilde korunmalarÔ için her bir
Üye Ülke gerekli tedbirleri alacak.
*Ev hizmetlerinde çalÔ÷anlara
çalÔ÷ma ÷artlarÔ ve ko÷ullarÔ ile ilgili
hususlarda açÔk ve kolayca anlayabilecekleri ÷ekilde bilgi verilecek.
*189 sayÔlÔ sözle÷menin tüm
maddeleri göçmen i÷çiler için de
uygulanabilir olacak. Ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔ çalÔ÷tÔôÔ evde ikamet
edip etmeyeceôi hususunda i÷vereni
ile serbestçe müzakere edebilecek,
günlük istirahat, haftalÔk dinlenme
veya yÔllÔk izin sürelerinde evde kalÔp kalmama veya i÷verenle olup olmama konusunda zorlanmayacak ve
seyahat ve kimlik belgelerini yanÔnda
tutma hakkÔna sahip olacak.
*Her bir Üye Ülke, ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn normal çalÔ÷ma saatleri, fazla mesai, günlük dinlenme
süreleri, hafta tatili ve yÔllÔk ücretli
izin haklarÔndan diôer ücretli çalÔ÷anlar gibi e÷it ÷ekilde yaralanabilmeleri için gerekli tedbirleri alacak.
HaftalÔk dinlenme süresi aralÔksÔz en
az 24 saat olacak.
*Ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn
i÷verenin olasÔ çaôrÔlarÔna cevap verecekleri ve i÷verenin emrinde olacaklarÔ ve bu nedenle zamanlarÔnÔ
istedikleri gibi harcayamayacaklarÔndan ötürü bu süreler çalÔ÷ma saatlerinden sayÔlacak ve ulusal mevzuat,
toplu sözle÷meler ya da ulusal uygulamalarla düzenlenecek.
*Her bir Üye Ülke, asgari ücretin
uygulanmasÔ durumunda, ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔn bu uygulamadan
istifade etmeleri ve ücret seviyesinin
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cinsiyet ayrÔmÔ yapÔlmaksÔzÔn tespit
edilmesi için gerekli tedbirleri alacak.
*Ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn
ücretleri, doôrudan kendilerine, en
fazla bir ay süreli aralÔklarla ödenecek. Söz konusu ödeme ulusal mevzuat veya toplu sözle÷melere uyumlu biçimde banka havalesi, çek veya
posta çeki ile de yapÔlabilecek.
*Ulusal mevzuat ve düzenlemeler, toplu sözle÷meler veya hakem
kararlarÔyla ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn ücretlerinin sadece sÔnÔrlÔ
bir bölümünün ayni yardÔm olarak
ödenmesi mümkün olabilecek. Ancak böyle bir durumda söz konusu
ayni yardÔmÔn i÷çinin yararÔna ve
ki÷isel kullanÔmÔna uygun olmasÔ ve
bu hususta yapÔlan kesintilerin adil
ve makul deôerde olmasÔ için gerekli
tedbirlerin alÔnmasÔ saôlanacak.
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*Ev hizmetlerinde çalÔ÷manÔn
özel nitelikleri de dikkate alÔnmak
suretiyle, her bir Üye Ülke, ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn i÷ saôlÔôÔ ve i÷
güvenliôini teminat altÔna alacak.
*Ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn,
i÷verenle anla÷mazlÔôa dü÷meleri
halinde, bu hususta bireysel olarak
veya temsilcileri vasÔtasÔyla yargÔya,
mahkemelere veya diôer uyu÷mazlÔk çözüm mekanizmalarÔna eri÷imi
saôlayabilmeleri için gerekli tedbirler
alÔnacak. õstihdam bürolarÔ tarafÔndan i÷e alÔnan veya i÷e yerle÷tirilen ev
hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔn ve özellikle
göçmen ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔn
istismarcÔ uygulamalardan etkin bir
÷ekilde korunmalarÔ hususunda tedbirler alÔnacak ve ilgili ev sahibi ile
istihdam bürosunun yasal yükümlülükleri belirlenecek.
*õstihdam bürolarÔ tarafÔndan
alÔnan ücretlerin ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔn maa÷larÔndan kesilmemesi
teminat altÔna alÔnacak.
201 Say×l× Yeni Tavsiye Karar×
*201 sayÔlÔ yeni tavsiye kararÔna
göre ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔ örgütlenme özgürlüôü ve toplu pazarlÔk
haklarÔndan etkin bir ÷ekilde faydalanacak. Kendi örgütlerini kurma

veya tercih ettikleri i÷çi örgütlerine
üye olma ve i÷çi sendikalarÔ, federasyonlarÔ ve konfederasyonlarÔna
katÔlmalarÔnÔ engelleyecek yasal veya
idari kÔsÔtlamalarÔ belirlenip ortadan
kaldÔrÔlacak.
*Ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn
i÷verenlerinin de kendi örgütlerini
kurma ve özgür iradeleriyle i÷veren
örgütlerine, federasyonlarÔna ve konfederasyonlarÔna üye olma haklarÔ teminat altÔna alÔnacak.
*õ÷ ve meslekte ayrÔmcÔlÔôÔn ortadan kaldÔrÔlmasÔna yönelik tedbirlerin alÔnmasÔnda Üye Ülkeler, ev
hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn i÷e ili÷kin
tÔbbi testlerinde ki÷isel bilgilerin gizliliôi ilkesine saygÔ gösterecek ve bu
testlerle ilgili her türlü ayrÔmcÔlÔôÔ
önleyecek. Hiçbir ev çalÔ÷anÔ HIV/
AõDS ya da hamilelik testi yaptÔrmaya veya söz konusu test sonuçlarÔnÔ
belgelemeye zorlanamayacak.
*Ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn
çalÔ÷ma ve ya÷am ÷artlarÔnÔn düzenlenmesinde Üye Ülkeler, ev hizmetlerinin bazÔ türlerindeki çalÔ÷ma sürelerine ili÷kin sÔnÔrlamalarÔ da içine
alacak ÷ekilde ulusal mevzuat ve
düzenlemelerdeki tanÔmlara uygun
olarak 18 ya÷Ôn altÔnda ve asgari çalÔ÷ma ya÷ÔnÔn üzerindeki ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔn ihtiyaçlarÔna özel
önem gösterecek. Bu gruba giren ev
hizmetleri çalÔ÷anlarÔ için çalÔ÷ma saatleri sÔnÔrlandÔrÔlacak ve yeterli dinlenme, eôitim, eôlence ve çalÔ÷anÔn
ailesi ile görü÷me süreleri teminat
altÔna alÔnarak gece çalÔ÷ma yasaklanacak.
*õstihdama ili÷kin ÷artlar yazÔlÔ
ve kolay anla÷abilir biçimde belirlenecek ve gerektiôinde ev hizmetleri
çalÔ÷anÔnÔn çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔ anladÔôÔndan emin olmasÔ için uygun
yardÔm saôlanacak. õstihdama ili÷kin
÷artlarda görev tanÔmÔ, hastalÔk izni
ve diôer ÷ahsi izinler, fazla mesai ve
“hazÔr ol” ücreti, evde çalÔ÷anÔn hak
ettiôi diôer nakdi ödemeler, ayni
yardÔmlar ve bunlarÔn nakit deôeri,
saôlanan ikamet yerinin ayrÔntÔlarÔ ve
çalÔ÷anÔn ücretinden yapÔlacak yasal
kesintiler açÔkça belirtilecektir.

*Yetkili i÷çi ve i÷veren örgütlerine ve özellikle de, varsa, ev hizmetlilerini ve bunlarÔn i÷verenlerini temsil
eden örgütlere danÔ÷mak suretiyle
Üye Ülkeler, ev hizmetleri için bir
model sözle÷menin olu÷turulmasÔnÔ
dü÷ünebilirler.
*Üye Ülkeler ayrÔca ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔ istismar, ÷iddet ve
tacizden korumak amacÔyla ÷ikâyet
mekanizmasÔ kurmakla yükümlü
olacaklar.
*Ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn
i÷verenin olasÔ çaôrÔlarÔna cevap verecekleri ve i÷verenin emrinde olacaklarÔ ve bu nedenle zamanlarÔnÔ
istedikleri gibi harcayamayacaklarÔ
süreler (“hazÔr ol” veya “çaôrÔ süreleri”) çalÔ÷ma saatlerinden sayÔlacak ve
bu süreler ulusal mevzuat ve yönetmeliklerle veya toplu sözle÷melerle
düzenlenecek.
*Gece çalÔ÷manÔn sÔkÔntÔlarÔ ve
sonuçlarÔ da dikkate alÔnmak suretiyle normal görevlerini gece icra eden
ev hizmetlileri için Üye Ülkeler özel
tedbirler alacak. Yemek ve ara dinlenmelerine izin verecek ÷ekilde, ev
hizmetleri çalÔ÷anÔnÔn çalÔ÷ma günü
sÔrasÔnda uygun dinlenme sürelerine
sahip olabilmesi mümkün kÔlÔnacak.
Hane halkÔna tatilde refakat etmek
suretiyle ev hizmetlisince harcanan
zaman, bu kimsenin yÔllÔk izninin bir
parçasÔ olarak sayÔlmayacak.
*Ücretin bir kÔsmÔnÔn ayni yardÔm olarak ödenmesine ili÷kin olarak
istisnai bir hüküm getirilecek ise, ev
i÷lerinde çalÔ÷anÔn ve ailesinin geçimi
için gerekli olan nakdi ücretin haksÔz olarak azaltÔlmamasÔ amacÔyla,
ayni olarak yapÔlacak ödeme, ücretin
belli bir kÔsmÔnÔ geçmeyecek. Bu baôlamda genel tavan belirlenecek. Ayni
ödemelerin kamu makamlarÔnca tespit edilen pazar deôeri, maliyet fiyatÔ
veya fiyatlarÔ göz önüne alÔnacak ve
bu tür ödemelerin nakit deôerleri
hesaplanacak. Ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔndan görev yaptÔôÔ evde ikamet
etmeleri talep ediliyorsa ev sahibi tarafÔndan temin edilen gÔda ve yatacak
için ücretten kesinti yapÔlmayacak.

*Üniforma, alet ve koruyucu donanÔm gibi i÷in icrasÔnda doôrudan
gerekli olan kalemler ile bu kalemlerin temizlik ve bakÔmlarÔna ili÷kin
olarak ücretten kesinti yapÔlmasÔ yasaklanacak.
*Her bir ödemenin yapÔlmasÔ sÔrasÔnda ev hizmetlerinde çalÔ÷anlara kolayca anlayabilecekleri ÷ekilde
yapÔlan ödeme tutarÔnÔ, yapÔlan kesintilerin miktarÔnÔ ve hangi amaçla
yapÔldÔôÔnÔ gösteren yazÔlÔ bir ödeme
hesabÔ verilecek. õstihdamÔn sona ermesi üzerine, yapÔlmayan ödemeler
süratle yerine getirilecek. õ÷verenin
iflasÔ veya ölümü halinde i÷çilerin
haklarÔnÔn korunmasÔna ili÷kin olarak ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn
÷artlarÔnÔn diôer ücretli çalÔ÷anlarla
e÷it olabilmesi için Üye Ülkeler tedbirler alacak.
*õ÷veren ev hizmetleri çalÔ÷anÔndan evde ikamet etmesini talep ediyorsa uygun ÷ekilde tefri÷ edilmi÷,
yeterli kadar havalandÔrÔlmÔ÷ ve anahtarÔ olan ayrÔ ve özel bir oda temin
edip oda anahtarÔnÔ ev hizmetlisine
verecek. Payla÷ÔlmÔ÷ veya özel olarak
tahsis edilmi÷ uygun tuvalet ve banyo imkânÔ sunacak. Ev içindeki mevcut ÷artlara paralel bir ÷ekilde yeterli
aydÔnlatma ve gerektiôinde, ÔsÔtma ve
klima imkânÔ saôlayacak. õyi kalitede
ve yeterli miktarda yemek verecek
ve verilen yemekler ilgili ev hizmetlisinin kültürel ve dini ihtiyaçlarÔna
uygun olacak.
*Ciddi bir kötü davranÔ÷ dÔ÷Ôndaki nedenlerle i÷in i÷veren tarafÔndan
sona erdirilmesi halinde, evde yatÔlÔ
ev hizmetlisinin yeni bir i÷ ve ikamet
yeri aramasÔnÔ mümkün kÔlacak ÷ekilde bu kimseye makul bir ihbar ve
izin süresi tanÔnacak.
*Üye Ülkeler en fazla temsil niteliôine sahip i÷çi ve i÷veren örgütleriyle veya mevcut ise ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔ ve i÷verenlerini temsil eden
örgütlerle isti÷arelerde bulunarak ev
hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔ i÷ baôlantÔlÔ
tehlike ve risklere kar÷Ô koruyacaklar. Yaralanma, ölüm ve hastalÔklarÔ
engellemek amacÔyla i÷in icra edildiôi

evlerde i÷ saôlÔôÔ ve i÷ güvenliôi prensiplerini te÷vik edecekler. Ev hizmetlerinde çalÔ÷maya ili÷kin i÷ saôlÔôÔ ve
i÷ güvenliôi konularÔnda istatistiklerin toplanmasÔ ve yayÔmlanmasÔna
yönelik prosedürleri olu÷turacaklar.
Ergonomik hususlar ve koruyucu
donanÔmÔ da içerecek ÷ekilde i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi konularÔnda tavsiyelerde bulunacak ve ev hizmetleri
çalÔ÷anlarÔna mahsus i÷ saôlÔôÔ ve i÷
güvenliôi gereksinimlerini içeren eôitim programlarÔ geli÷tirerek rehberler
yayÔnlayacaklar.
*Üye Ülkeler, birden çok i÷veren
için ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn, örneôin basitle÷tirilmi÷ bir ödeme sistemi vasÔtasÔyla, i÷verenlerince sosyal
güvenlik primlerinin ödenmesini kolayla÷tÔracak yöntemler geli÷tirecekler. Göçmen i÷çiler için ikili, bölgesel
veya çok taraflÔ anla÷malar yaparak
göçmen ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔn
sosyal güvenlik haklarÔnÔn korunmasÔnÔ ve ta÷Ônabilirliôini teminat altÔna
alacaklar.
*Üye ülkeler, ev hizmetlerinde
çalÔ÷an i÷çilerin ve özellikle göçmen
i÷çilerin etkin bir biçimde korunmalarÔ amacÔyla tercümanlÔk hizmeti
saôlayabilen ulusal acil durum telefon hattÔ kuracak. Ev hizmetlerinde
istihdam edilecek göçmenlerin çalÔ÷acaklarÔ evlere sistemli ziyaretlerde bulunacak. Acil durumlarda ev
hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔn sÔôÔnacaklarÔ bir acil konut aôÔ geli÷tirecek.
õ÷verenlerin yükümlülükleri ile ilgili
farkÔndalÔklarÔnÔn artÔrÔlmasÔ amacÔyla iyi uygulama örnekleri ve ihlal
neticesinde uygulanacak yaptÔrÔmlar
hakkÔnda i÷verenler bilgilendirilecek.
Ülke içindeyken ya da ülkeden ayrÔldÔktan sonra ev hizmetleri çalÔ÷anÔnÔn
çalÔ÷Ôrken ya da i÷ten çÔktÔktan sonra
ilgili ÷ikâyet mekanizmalarÔna ve yasal kurumlara eri÷imi teminat altÔna
alÔnacak. HaklarÔ ve hukuki ÷ikâyet
mekanizmalarÔna nasÔl ba÷vuracaklarÔ ile ilgili olarak, i÷çinin anladÔôÔ dilde bilgilendirici hizmet saôlanacak.
*Göçmen çalÔ÷anÔn men÷ei ülkesindeki üyeler, göçmen i÷çinin haklarÔnÔ korumak amacÔyla, göçmen i÷çiyi

ülkeden ayrÔlmadan önce haklarÔna
istinaden bilgilendirecek, hukuki
yardÔm fonu kurup, sosyal hizmet ve
danÔ÷manlÔk saôlayacak.
*Üye Ülkeler Özel õstihdam BürolarÔnÔn ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔ ve
göçmen i÷çiler ile ilgili yaptÔklarÔ iyi
uygulama örneklerini te÷vik edecek.
*Özel hayata saygÔ kapsamÔnda
müfetti÷lerin ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔn i÷yerlerine denetleme amaçlÔ giri÷ izni ile ilgili ko÷ullarÔ üye ülkeler
kendileri belirleyecek.
*Üye Ülkeler, mesleki kariyerlerini ve i÷ imkânlarÔnÔ artÔrmalarÔ amacÔyla okur-yazarlÔk eôitimini de içine
alacak ÷ekilde ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔ mesleki yeterlik ve niteliklerini
sürekli geli÷tirmeleri yönünde te÷vik
edecek program ve politikalar geli÷tirecek. Bu program ve projeler geli÷tirilirken ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn
çalÔ÷ma-ya÷am dengesi göz önünde
bulunduracak ve aile ve özel ya÷amÔn
baôda÷la÷tÔrÔlmasÔ kapsamÔnda ev
hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn haklarÔnÔ
ve sorunlarÔ dikkate alÔnacak.
*Üye Ülkeler, ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔ ile ilgili etkin politikalarÔn
olu÷turulmasÔnÔ desteklemek amacÔyla kapsamlÔ veri toplamak ve ulusal
istatistik bürolarÔnÔn kapasitelerini
artÔrmak için uygun ölçüm sistemleri
ve göstergeler belirleyecek.
*Sosyal güvenlik, özel istihdam
bürolarÔnÔn izlenmesi, zorla çalÔ÷tÔrmanÔn ve insan ticaretinin önlenmesi,
iyi uygulama örneklerinin tanÔtÔlmasÔ
ve ev hizmetlerine ili÷kin istatistiklerin toplanmasÔ gibi konularda ev
hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn korunmasÔnÔ daha da artÔrÔlmasÔ amacÔyla Üye
Ülkeler, ikili, bölgesel ve küresel düzeylerde i÷birliôi yapacak.
*Üye Ülkeler, sözle÷me hükümlerini etkin kÔlmak için, birbirlerine,
evrensel eôitim, yoksulluôun azaltÔlmasÔ programlarÔ, sosyal ve ekonomik kalkÔnma konularÔ da dahil
olmak üzere uluslararasÔ yoôun i÷birliôi ve yardÔm aracÔlÔôÔyla destek
olacaklar.
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Ülkeler ve Sendikalar

Ąsveç Sendikalarć

A

vrupa ülkeleri arasÔnda sendikal
örgütlenmenin en yüksek olduôu ülkelerin ba÷Ônda õsveç gelmektedir. Ücretli çalÔ÷anlarÔn yüzde 82’si
sendikalÔdÔr. Bu oran bazÔ i÷kollarÔnda yüzde 90’larÔn üzerine çÔkmaktadÔr. Toplu sözle÷me kapsamÔnda
olan çalÔ÷anlarÔn oranÔ çok yüksektir. õsveç i÷çi hareketinin uzun bir
geçmi÷i vardÔr. 1850’li yÔllarda belirli i÷kollarÔ çerçevesinde olu÷an grupla÷malar kÔsa bir süre içinde modern
sendikalara dönü÷mü÷ ve örgütlü

grevler ba÷lamÔ÷tÔr. O dönemlerde
verilen mücadeleler sonucunda çocuk i÷çiliôi yasaklanmÔ÷, evrensel oy
verme hakkÔ ve emeklilik maa÷Ô hakkÔ kazanÔlmÔ÷tÔr.
õsveç’te yasal asgari tam zamanlÔ
çalÔ÷ma ya÷Ô 16’dÔr. HaftalÔk çalÔ÷ma
saati 40 saati geçemez. AylÔk fazla
mesai 48 saatle sÔnÔrlÔ olup yÔlda 200
saati geçemez. Ücretli izin yÔllÔk asgari 5 haftadÔr ve kanunlarca düzenlenmi÷tir. Ulusal asgari ücret yoktur,
ücretler toplu sözle÷melerce belirle-

nir. Ücret skalasÔnÔn en alt kÔsmÔnda
yer alan çalÔ÷anlar bile ailelerine insan onuruna yakÔ÷Ôr bir hayat temin
edebilmektedirler. SaôlÔk ve emniyet
standartlarÔ üst düzeyde olup sÔkÔ biçimde denetlenmektedir.
õsveç’te çalÔ÷anlar üç ulusal merkez çatÔsÔ altÔnda örgütlenmektedirler. Bunlar; õsveç Sendikalar Konfederasyonu-LO, õsveç Profesyonel
ÇalÔ÷anlar Konfederasyonu-TCO ve
õsveç ÇalÔ÷anlarÔ Merkez ÖrgütüSAC.
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Ąsveç Sendikalar Konfederasyonu - LO

õ

sveç Sendikalar KonfederasyonuLO 1898 yÔlÔnda kurulmu÷tur.
õsveç’in en büyük i÷çi konfederasyonudur. Özel ve kamu sektöründe
örgütlü toplam 14 i÷kolu sendikasÔnÔ bünyesinde barÔndÔrÔr. LO’nun
toplam üye sayÔsÔ 1,7 milyondur.
Konfederasyon ücret pazarlÔôÔ, uluslararasÔ faaliyetler, sendikal eôitim,
gençlerin eôitimi, cinsiyet e÷itliôi,

sosyal güvenlik gibi ba÷lÔca konularÔn koordinasyonundan sorumludur. Üçlü yapÔlarda çalÔ÷anlarÔ temsil eder. Üye sendikalar ise kendi
i÷kollarÔ ile ilgili alanlardan sorumludurlar. õsveç’te i÷sizlik sigortasÔ
fon yönetimi sendikalarÔn sorumluluôundadÔr. Bu yüzden sendikalarÔn
diôer bir önemli görevi söz konusu
fonun idaresidir.

LO’nun Sosyal Demokrat Parti
ile yakÔn ili÷kileri vardÔr. Birçok konuda ortak hedef ve ortak bakÔ÷ açÔlarÔna sahiptirler. Sosyal Demokrat
Parti yönetim kurulunda LO temsilcisi bulunmaktadÔr. ETUC ve ITUC
üyesi olan LO’nun Genel Ba÷kanÔ
Wanja Lundby-Wedin bir önceki
dönem ETUC Genel Ba÷kanlÔôÔ görevini yürütmü÷tür.

Hakan SÜKUN
intdept@turkis.org.tr

Ąsveç Profesyonel
ÇalćĆanlar
Konfederasyonu - TCO
TCO profesyonel ve nitelikli çalÔ÷anlarÔ örgütleyen 18 sendikanÔn üye olduôu üst kurulu÷tur. TCO’nun toplam üye sayÔsÔ
1,3 milyondur, LO’nun ardÔndan ikinci büyük ulusal konfederasyondur. Okul, saôlÔk hizmetleri, ticaret, medya, emniyet te÷kilatÔ,
enformasyon ve telekomünikasyon çalÔ÷anlarÔ gibi beyaz yakalÔlar
olarak tabir edilen kemsi örgütleyen TCO üyelerinin yüzde 60’Ô
kadÔndÔr. Konfederasyon üyelerinin kamu ve özel sektör daôÔlÔmÔ
yarÔ yarÔyadÔr.
LO’nun aksine TCO’nun hiçbir siyasi parti ile baôlantÔsÔ yoktur.
TCO, 1931 yÔlÔnda kurulan DACO ile 1937 yÔlÔnda kurulan õsveç
Profesyonel ÇalÔ÷anlar Konfederasyonu’nun 1944 yÔlÔnda birle÷mesi ile kurulmu÷ ve 1937 yÔlÔnda kurulan Konfederasyonun ismi
ile devam etmi÷tir. õkinci Dünya Sava÷Ô’nÔn ardÔndan üye sayÔsÔnda
sürekli bir artÔ÷ olmu÷ ve 1944 yÔlÔnda 100 bin olan üye sayÔsÔ 60’lÔ
yÔllarÔn ortalarÔna gelindiôinde yarÔm milyonu geçmi÷tir.
Diôer Avrupa ülkelerinde sendikalarÔn ba÷lÔca hedefi mavi yakalÔ olarak tabir edilen çalÔ÷anlardÔr. Beyaz yakalÔlarÔn örgütlenme oranÔ pek yüksek deôildir. Bunun aksine õsveç beyaz yakalÔlar
arasÔnda en yüksek örgütlenme oranÔna sahiptir. TCO, Avrupa
õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu ETUC ve UluslararasÔ Sendikalar
Konfederasyonu ITUC üyesidir.

Kćsaca Ąsveç
Ba÷kent

:

Stockholm

Nüfus

:

9.088.728

Ki÷i ba÷Ô GSMH

:

$42,553

Toplam õ÷gücü

:

4.683.586

õ÷sizlik OranÔ

:

%4,4

TarÔm

:

%2

Sanayi

:

%24

Hizmetler

:

%74

YabancÔ õ÷gücü

:

%5

Gençler ArasÔnda i÷sizlik

:

%11,9

åçgücü’nün Sektörler Aras× Daä×l×m×

Toplam õ÷gücüne Oranla KadÔn õ÷gücü :

%47,37

Sendikala÷ma OranÔ

%82

Kaynak: Nationmaster

:

Ąsveç ÇalćĆanlarć
Merkez Örgütü
SAC
åsveç Çal×çanlar× Merkez Örgütü
SAC diäer konfederasyonlar×n aksine içsizler, öärenciler ve emekliler de
dahil olmak üzere tüm meslek gruplar×n× örgütlemektedir. Arbetaren “åççi”
ad×nda haftal×k dergi ç×kar×r ve Federativs ad×nda bir yay×nevine sahiptir.
SAC özgürlükçü sosyalizmi savunur.
S×n×f ve hiyerarçinin olmad×ä×, üretim
araçlar×n×n ortak mülkiyet olduäu ve
çal×çanlar taraf×ndan idare edildiäi
sistemi savunmaktad×r. SAC kendisini anti-militarist ve feminist bir örgüt
olarak tan×mlamaktad×r. Konfederasyon diäer özgürlükçü sosyalist örgütlerle yak×n içbirliäi içindedir.
SAC 1910 y×l×nda Frans×z åççi
Sendikalar× Genel Konfederasyonu
CGT’nin devrimci sendikac×l×k anlay×ç×ndan ilham alarak LO’dan ayr×lan
üyeler taraf×ndan kurulmuçtur. Eskiden yoäun olarak ormanc×l×k, maden
ve inçaat sektörlerinde örgütlü olan
Konfederasyon günümüzde kamu sektörü aä×rl×kl× örgütlüdür.
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Hakan SÜKUN
TÜRK-Ąą DćĆ ĄliĆkiler Uzmanć
intdept@turkis.org.tr

100. UluslararasÔ ÇalÔ÷ma KonferansÔ 1-17 Haziran 2011 günlerinde
Cenevre’de yapÔldÔ. Konferans süresince sabit gündem maddeleri ve
komite çalÔ÷malarÔ dÔ÷Ônda bu yÔl bir
dizi özel oturum da gerçekle÷tirildi.
Özel oturumlara devlet ve hükümet
ba÷kanlarÔ konu÷macÔ olarak katÔldÔlar. Genelde sosyal adalet, küreselle÷me ve kriz konulu özel oturumlarda ILO’nun rolüne deôinildi.
Finlandiya, Endonezya, Tanzanya,
õsviçre ve Rusya Devlet Ba÷kanlarÔ
ve Ba÷bakanlarÔnÔn katÔldÔôÔ Konferansta bu yÔl ilk kez bir Almanya
Ba÷bakanÔ da yer aldÔ. Konu÷malarda ÷unlara deôinildi:

Finlandiya Devlet Baçkan×
Tarja Halonen:
100. UluslararasÔ ÇalÔ÷ma KonferansÔ açÔlÔ÷Ônda üç bin hükümet,

i÷çi ve i÷veren delegesine hitap eden
Finlandiya Ba÷kanÔ Tarja Halonen,
dünya genelinde sosyal adaletin kaybolduôuna dikkat çekerek adil, güvenli ve gerilimden uzak bir dünya
için UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü tarafÔndan ortaya konulan deôerlere ve
politikalara her zamankinden daha
çok ihtiyaç olduôunu belirtti. Halonen konu÷masÔnda temel ILO sözle÷melerinin önemini vurgulayarak söz
konusu sözle÷melerin tüm dünyada
uygulanabilmesi için daha çok yol
kat edilmesi gerektiôini söyledi.
Halonen, ILO tarafÔndan kurulan “Küreselle÷menin Sosyal Boyutu
Dünya Komisyonu” tarafÔndan yapÔlan çalÔ÷malarÔn neticesinde 2005
Birle÷mi÷ Milletler Dünya Zirvesinde çok önemli sonuçlar alÔndÔôÔnÔ
ve alÔnan bu sonuçlarÔn “ILO Adil
Küreselle÷me õçin Sosyal Adalet
Deklarasyonu”nun 2008 yÔlÔnda
onaylanmasÔna katkÔ saôladÔôÔnÔ ifade etti.
Halonen çalÔ÷ma hayatÔ ile ilgili
konularÔn G20 zirvelerinde dikkate
alÔnmasÔnda ILO’nun büyük rol oynadÔôÔnÔ belirtti. Konu÷masÔnda Fin-

landiya ve õskandinav ülkelerinin
refah toplumu modelini benimseyip
uygulamalarÔna raômen halen en rekabetçi ülkeler arasÔnda yer alabildiklerinin altÔnÔ çizen Halonen farklÔ
uluslararasÔ örgütler arasÔndaki yakÔn i÷birliôinin önemine deôindi.

Endonezya Devlet
Baçkan× Susilo Bambang
Yudhoyono:
100. UluslararasÔ ÇalÔ÷ma KonferansÔ esnasÔnda düzenlenen özel oturuma misafir Devlet Ba÷kanÔ olarak
katÔlan Endonezya Ba÷kanÔ Susilo
Bambang Yudhoyono gençlerin istihdam olanaklarÔnÔ artÔrmak için küresel koalisyon çaôrÔsÔnda bulundu.
Endonezya Devlet Ba÷kanÔ, gençler arasÔnda i÷sizliôin artmasÔnÔ engellemek amacÔyla tüm delegelerin
birlikte çalÔ÷masÔnÔ istedi. 2009 yÔlÔnda dünya genelinde 15-24 ya÷
grubu ekonomik açÔdan aktif 620
milyon gençten 81 milyonunun i÷siz
olduôuna dikkat çeken Endonezya
Ba÷kanÔ bu oranÔn son 18 yÔlda kaydedilen en yüksek oran olduôunu
belirtti.

Dünya nüfusunun neredeyse yarÔsÔnÔn 25 ya÷ altÔ gençlerden olu÷tuôunu ve gençlerin küresel refaha
önemli katkÔ saôlayabileceôini ifade
eden Endonezya Ba÷kanÔ gençler
için i÷ fÔrsatÔ yaratan sektörlere daha
çok yatÔrÔm yapÔlmasÔ gerektiôini
vurguladÔ.

Tanzanya Devlet Baçkan×
Jakaya Kikwete:
UluslararasÔ ÇalÔ÷ma KonferansÔ 100. Oturumuna hitaben konu÷ma yapan Tanzanya Devlet Ba÷kanÔ
Jakaya Kikwete yeni sosyal adalet
çaôÔnda küreselle÷me ile mücadele
içim verimli ekonomik büyümenin
te÷vik edilmesi çaôrÔsÔnda bulundu.
Kikwete, mevcut ekonomik ve finansal krizin insan onuruna yakÔ÷Ôr
i÷ gündemini tehdit ettiôini ve geçmi÷ yÔllardaki kazanÔmlarÔ erittiôini
söyledi.
Küreselle÷me sürecinde ortaya
çÔkan zorluklarla mücadele edebilmek için adil, e÷it ve sürdürülebilir
politikalarÔ tasarlayabilecek ve uygulayacak liderlere ihtiyaç olduôunu
ifade eden Kikwete, küreselle÷menin olumsuz eôilimleri ile ilgili gerekli uyarÔlarÔ ilk kez gündeme getiren uluslararasÔ örgütlerin ba÷Ônda
ILO’nun geldiôini belirtti.

Almanya Baçbakan× Angela
Merkel:
Bu sene ilk kez bir Alman Ba÷bakanÔ ILO’yu ziyaret etti. 14 Haziran
tarihinde yapÔlan özel oturumda delegelere hitap eden Merkel ILO’nun
G8 ve G20 zirvelerinde oynadÔôÔ
rolü vurguladÔ ve ILO’nun küreselle÷meye ÷ekil verdiôini ifade etti.
Çocuk i÷çiliôinin, cebri çalÔ÷tÔrmanÔn, ayrÔmcÔlÔôÔn engellenmesi ve
örgütlenme özgürlüôünün tüm dünyada tesis edilmesi için ILO standartlarÔnÔn önemine deôinen Merkel
insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷ gündeminin tüm dünyaca tanÔnan bir araç

olduôunu ve daha da geli÷tirilmesi
gerektiôini söyledi.
Merkel konu÷masÔnda ILO’nun
ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔn korunmasÔnÔ amaçlayan yeni sözle÷mesinin farklÔ i÷ alanlarÔnda adil istihdamÔn olu÷turulmasÔ açÔsÔndan bir
dönüm noktasÔ olduôunu belirtti.
ILO’nun özellikle orta doôudaki
geli÷en ülkelerde sosyal istikrarÔn
te÷vik edilmesinde saôladÔôÔ katkÔnÔn altÔnÔ çizen Merkel bu ülkelerde
demokrasi ve özgürlükleri tesis etmenin tek yolunun çalÔ÷mak isteyen
gençlere perspektif saôlamak olduôunu söyledi.
Merkel, tüm bu hedefleri gerçekle÷tirmek için sosyal diyalog ve sosyal ortaklÔk mekanizmalarÔnÔn desteklenmesini ve bu mekanizmalarÔn
sadece krizlerde deôil kriz öncesi de
i÷letilmesi gerektiôini savundu.

åsviçre Devlet Baçkan×
Micheline Calmy-Rey
Sosyal adalet ve uluslararasÔ yöneti÷im açÔsÔndan ILO’nun rolü 15
Haziran Çar÷amba günü yapÔlan özel
oturumda konu÷an õsviçre Ba÷kanÔ
Micheline Calmy-Rey’in konu÷masÔnÔn ana hatlarÔnÔ olu÷turdu.
õsviçre Ba÷kanÔ sosyal adaletin
e÷it fÔrsatlarla ve saygÔyla saôlanabileceôini ifade etti. AynÔ zamanda
bölgeler arasÔ ve ku÷aklar arasÔ e÷itliôin önemini vurgulayan õsviçre
Ba÷kanÔ sürdürülebilir büyümenin
dünya genelinde yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔ
gerektiôini savundu.
Dünya genelinde çalÔ÷ma ya÷Ônda
olan nüfusun sadece yüzde 20’sinin
sosyal güvenlik kapsamÔnda bulunduôunu belirten õsviçre Ba÷kanÔ bu
durumun büyük bir adaletsizlik ve
siyasi istikrar açÔsÔndan tehdit olduôunu kaydetti.
õsviçre Ba÷kanÔ sayÔlarÔ 100 milyon civarÔnda olduôu tahmin edilen
ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔna sosyal

ve ekonomik haklara eri÷im imkanÔ saôlayan yeni ILO sözle÷mesini
memnuniyetle kar÷ÔladÔklarÔnÔ bildirdi.
õsviçre Ba÷kanÔ ülkesinin istihdam politikalarÔ ba÷lÔklÔ 122. ILO
Sözle÷mesini imzalayacaôÔnÔ açÔkladÔ.

Rusya Baçbakan× Vladimir
Putin:
Rusya Ba÷bakanÔ Vladimir Putin
15 Haziran Çar÷amba günü yapÔlan
özel oturuma hitap etti. Putin konu÷masÔnda, Rusya’da uyguladÔklarÔ politikalarÔn ILO õnsan Onuruna
YakÔ÷Ôr õ÷ Gündemi ile aynÔ çizgide
olduôunu savundu.
Sadece belirli ülkelerin deôil tüm
dünya toplumunun çÔkarlarÔ doôrultusunda tasarlanacak sürdürülebilir
ve dengeli bir ekonomik büyüme
modeli arzuladÔklarÔnÔ belirten Putin ILO’nun ekonomik iyile÷me politikalarÔnÔn biçimlendirilmesi sürecinde oynadÔôÔ rolün altÔnÔ çizdi.
ILO’nun e÷siz üçlü yapÔsÔ sayesinde örgütün 2009 tarihli Küresel
õ÷ Anla÷masÔ gibi yararlÔ giri÷imleri hayata geçirdiôini belirten Putin
kendilerinin de Küresel õ÷ Anla÷masÔnÔ desteklediklerini ve krizin
faturasÔnÔ vatanda÷larÔn sÔrtÔna yÔkmamak için ellerinden geleni yaptÔklarÔnÔ ifade etti.
Putin, Rusya’nÔn geçmi÷teki
taahhütlerinden
vazgeçmediôini,
ücretleri ve emekli maa÷larÔnÔ dondurmadÔôÔnÔ ve ekonomik kriz sürecinde emeklilik sisteminde büyük
reformlar yaparak 2009-2010 döneminde 4 milyon i÷ olanaôÔ yarattÔklarÔnÔ vurguladÔ.
Önümüzdeki 10-15 yÔl içinde
dünyanÔn en büyük 5 ekonomisinden biri olmayÔ amaçladÔklarÔnÔ ifade
eden PUTõN bu amaç doôrultusunda verimliliôi en az iki katÔna çÔkartacaklarÔnÔ ve 25 milyon iyi ücretli i÷
imkanÔ yaratacaklarÔnÔ belirtti.
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Kadćna Dair

Kadćn ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakanlćăć Artćk Yok!

K

adÔn ve Aileden Sorumlu Devlet BakanlÔôÔ kaldÔrÔlarak yerine
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÔôÔ
kurulacak. BakanlÔk, aile, çocuklar,
engelliler, yoksullar ve ya÷lÔlardan
sorumlu olacak.

100

FÔrsat e÷itliôinin saôlanmasÔ, toplumsal cinsiyet e÷itliôinin yerle÷tirilmesi ve kadÔna yönelik tüm olumsuzluklarÔn giderilebilmesi açÔsÔndan
KadÔn ve Aileden Sorumlu Devlet BakanlÔôÔnÔn daha etkin çalÔ÷masÔ beklenirken, tamamen ortadan kaldÔrÔlmasÔ birçok kadÔn örgütü tarafÔndan
protesto edildi. Bu amaçla bir araya
gelen kadÔn örgütleri, kadÔn bakanlÔôÔnÔn kaldÔrÔlmamasÔ için bir imza
kampanyasÔ ba÷lattÔ. Üç bin imzaya
ula÷an kampanya ile kadÔnlar seslerini duyurmaya çalÔ÷tÔ. KadÔn örgütleri, imza kampanyasÔ ile birlikte bir
bildiri yayÔnladÔ. Bildiride ÷u görü÷lere yer verildi:
– KadÔn BakanlÔôÔ tarihe karÔ÷mÔ÷ oldu.
– KadÔnÔn Statüsü Genel Müdürlüôü (KSGM) ile Aile, Çocuk,
Özürlü ve Ya÷lÔ Hizmetleri ve
Sosyal YardÔmlar Genel Müdürlükleri ile öehit YakÔnlarÔ ve Gaziler Dairesi, Aile ve
Sosyal Politikalar BakanlÔôÔ
altÔnda toplandÔ. KadÔn erkek
e÷itliôini güçlendirmek konusunda politikalar üretmekle
görevli tek resmi mekanizma
olan KSGM de bakanlÔk altÔnda etkisiz ve yetkisiz bir birim
haline getirildi.
– “KadÔnÔn Statüsü UzmanlÔôÔ” kalkarak KSGM’de görev
yapacak uzmanlarÔn adÔ Aile
ve Sosyal Politikalar uzmanÔ
oldu. Böylece üniversitelerde
açÔlmÔ÷ ve kadÔn politikalarÔ
konusunda uzman yeti÷tiren

KadÔn ÇalÔ÷malarÔ Bölümleri
ve Merkezleri de yok sayÔlmÔ÷
oldu.

bakanlÔk düzenlemesi, Türkiye’nin
imzaladÔôÔ bütün uluslararasÔ sözle÷melere de açÔkça aykÔrÔdÔr.

– Valilikler bünyesindeki kadÔn
çalÔ÷malarÔnÔ organize eden
KadÔnÔn Statüsü Birimleri, õl
Özel õdarelerine baôlandÔ.

Biz kadÔnlar yasalarda, Anayasa’da
ve
uluslararasÔ
sözle÷melerde
“yurtta÷”lar olarak tanÔmlanÔyoruz
ve haklarÔmÔz var. Bizler bir ailenin
üyesi olsak da, olmasak da, öncelikle birer bireyiz. E÷it siyasal temsil ve
katÔlÔmdan istihdama dek toplumsal ya÷amÔn her alanÔnda e÷itsizlik,
ayrÔmcÔlÔk ve ÷iddete maruz bÔrakÔldÔôÔmÔz gibi, içine hapsedilmek istendiôimiz ailede de aynÔ e÷itsizlik
ve ÷iddetle yapayalnÔz bÔrakÔlmak
isteniyoruz. KadÔnÔ aile dÔ÷Ônda yok
sayan; kadÔnÔ ve kadÔnÔn insan haklarÔnÔ ailenin bekasÔna kurban eden
bu yakla÷ÔmÔ reddediyoruz!

– Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
kapatÔldÔ, merkez te÷kilatÔ
tasfiye edildi, ta÷ra te÷kilatÔ õl
Özel õdarelerine baôlandÔ.
– KadÔnlarÔn bir cins olarak ya÷adÔklarÔ özgül sorunlarÔn yanÔ
sÔra, nüfus olarak da yarÔsÔnÔ
olu÷turduôu ya÷lÔlar, engelliler, çocuklar gibi kesimlerin,
parasÔz, nitelikli, eri÷ilebilir,
kamusal hizmetlere ula÷Ôm
hakkÔ biraz daha budandÔ. Sosyal hizmetlerde özelle÷tirmenin önü daha da açÔldÔ; “sosyal
hizmet”in, “sosyal sadaka”ya
dönü÷üm sürecine yeni bir
ivme kazandÔrÔldÔ.
Bu durum, devletin kadÔnlarÔn en
temel insan hakkÔ olan ya÷am hakkÔnÔ bile koru(ya)madÔôÔ, kadÔnlarÔn
ve kÔz çocuklarÔnÔn yüzde 42’sinin
sistematik ÷iddete maruz bÔrakÔldÔôÔ
Türkiye’de, zaten aôÔr aksak i÷leyen
mevcut e÷itlik ve sosyal destek mekanizmalarÔnÔ etkisiz ve sonuç olarak i÷lemez hale getirecektir.
Hükümetin, “ilk imzacÔ” olmakla
övündüôü, henüz 11 MayÔs’ta imzalanan Avrupa Konseyi KadÔna Yönelik
öiddet ve Ev õçi öiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözle÷mesi açÔkça diyor ki “Bir ülkede ÷iddet varsa bu durum, ülkedeki kadÔn
erkek e÷itsizliôinin sonucudur ve
devlet bu ÷iddeti önlemekle yükümlüdür”. Devletin bu konudaki yükümlülüôüyle baôda÷mayan bu yeni

KadÔn erkek e÷itliôi bir devlet politikasÔ olarak kabul edilinceye dek
mücadelemizi sürdüreceôiz.

Kadćna Yönelik
ąiddet ve Aile Ąçi
ąiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla
Mücadeleye Dair
Avrupa Konseyi
SözleĆmesi

T

ürkiye’nin
Ba÷kanlÔôÔnda gerçekle÷tirilen Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi, iki
yÔl önce hazÔrlÔklarÔna ba÷lanan
“KadÔna Yönelik öiddet ve Ev õçi
öiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözle÷mesi”ni 7 Nisan 2011
tarihinde onayladÔ. Müzakereleri
Türkiye adÔna ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Hülya UZUNER
hulyauzuner@gmail.com

Ev ĄĆçileri SendikalaĆćyor
Ç

ocuk, ya÷lÔ, hasta bakÔcÔsÔ ve ev
temizliôine giden ev i÷çisi kadÔnlar, uzun bir çalÔ÷manÔn ardÔndan
Ev õ÷çileri DayanÔ÷ma SendikasÔ kurdu. Ev i÷çisi kadÔnlar ve çe÷itli sivil
toplum kurulu÷larÔndan kadÔnlarÔn
destek verdiôi basÔn açÔklamasÔnda,
“Köle Deôil Ev õ÷çisiyiz”, “Ev õ÷çiyiz
Toz Bezi Deôil” gibi sloganlar attÔ.

demokratik ve baskÔcÔ bir siyasal
düzen yaratarak tüm sorunlarÔ çÔkÔ÷sÔzlÔôa boôuyor. Ev i÷çisi kadÔnlar, bir yandan çok dü÷ük ücretlerle güvencesiz çalÔ÷maya mahkûm
edilirken, bir yandan da kayÔt dÔ÷Ô
çalÔ÷manÔn sonucu olarak ÷iddete,
tacize, tecavüze kar÷Ô seslerini duyuramadÔklarÔ belirtildi.

Sendika adÔna yapÔlan basÔn
açÔklamasÔnda, sadece õstanbul’da
yakla÷Ôk 400 bin ev i÷çisi çalÔ÷tÔôÔ
ve bu alanÔn bir sektör olu÷turduôu söylendi. ÇalÔ÷ma BakanlÔôÔnÔn
sözde kayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷mayÔ önlemek
amacÔyla te÷vik ettiôi özel istihdam
bürolarÔnÔn kayÔtsÔz ve kuralsÔz çalÔ÷manÔn asÔl kaynaôÔ durumunda
olduôu belirtilen açÔklamada, devletin ev i÷çileri ile ilgili hiçbir düzeltmeye gitmediôi belirtildi. Bir
yandan erkek egemenliôi kadÔnÔ eve
zincirlerken, diôer yandan da anti-

Bir süredir ulusal ve uluslararasÔ alanda ev i÷çilerinin kötü çalÔ÷ma
ko÷ullarÔnÔn düzeltilmesine yönelik
çalÔ÷malar sürmekte idi. UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü (ILO), bu yÔlki KonferansÔnda ev i÷çileri için bir
sözle÷me ve tavsiye kararÔ çÔkardÔ.
Sözle÷me, iki aydan az bir süre içinde onaylandÔktan sonra yürürlüôe
girecek. Sözle÷me, “gölge i÷çileri”
olarak tanÔmlanan ve dünyadaki sayÔlarÔnÔn en az 52,6 milyon olduôu
tahmin edilen ev i÷çilerine ili÷kin ilk
uluslararasÔ sözle÷medir.

Öôretim Üyesi Prof. Dr. Feride Acar
yürüttü. Sözle÷menin Meclis’ten
geçmesi bekleniyor.
KadÔna kar÷Ô ÷iddet ve ayrÔmcÔlÔôÔn bir “insan hakkÔ ihlali” olarak
tanÔmlamasÔ sözle÷menin en önemli
noktasÔdÔr. “Ev içi ÷iddet”, maôdur
faille aynÔ haneyi payla÷sa da payla÷masa da, aile veya hanede, eski veya
÷imdiki e÷ler ya da partnerler arasÔnda meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik
÷iddet” olarak tanÔmlanÔyor. Zorla
evliliklerin feshine olanak tanÔyan
yasal düzenlemelere de yer verilmesi isteniyor.
Feride Acar sözle÷me ile ilgili yaptÔôÔ açÔklamada; “Ortaya çok
güçlü bir sözle÷me çÔktÔ. Bu sözle÷menin devrimsel boyutuysa kadÔna

yönelik ÷iddeti sosyal bir problem
olarak deôil, bir insan hakkÔ ihlali
olarak kabul etmesinde yatÔyor. õnsan hakkÔ ihlali olarak kabul edilmesi demek, adalete eri÷im taleplerini güçlendiriyor. Diôer bir deyi÷le,
devlete ba÷vuran ÷iddet maôduru bir
kadÔna, yetkililer, ‘Bu bir aile meselesidir. Kendi içinizde haledin’ diyerek sÔrt çeviremeyecek. Sözle÷menin
bir ba÷ka önemli boyutu da ÷iddetle
ilgili çok geni÷ bir tanÔm getirmesi.
öiddet denince sadece fiziksel olanÔ
algÔlanÔyor. Hâlbuki ekonomik, psikolojik ÷iddet de var. ParasÔz bÔrakmak, özgürlüôünü kÔsÔtlamak, takip
etmek, musallat olmak, zorla hamile
bÔrakmak ya da zorla kÔsÔrla÷tÔrmak.
Sözle÷me kadÔna yönelik temel
dört ilkeyi kapsÔyor. õngilizcede dört
kelime de ‘P’ ile ba÷ladÔôÔ için ‘Dört

Sözle÷menin 100 milyon kadar
ki÷iyi ilgilendirdiôi ve ilk kez bunlardan önemli bir sayÔnÔn tatil, annelik izni veya saôlÔk sigortasÔ gibi
haklardan yararlanabileceôi kaydediliyor.
ILO verilerine göre ev i÷çileri
(temizlikçi kadÔnlar, a÷çÔ, bahçÔvan,
çocuk bakÔcÔsÔ) kalkÔnmakta olan
ülkelerdeki çalÔ÷manÔn yüzde 4 ile
10’unu olu÷turuyor. Sanayile÷mi÷
ülkelerde bu oran yüzde 2,5 olarak
belirtiliyor.
Sözle÷menin kabulünün ardÔndan gerek ülkemizde gerekse
onaylayan diôer ülkelerin ulusal
mevzuatlarÔnda ev i÷çilerine yönelik düzenlemelerin yapÔlmasÔ ve
uygulamaya konmasÔ bekleniyor.
Ev i÷çilerinin õ÷ Kanunu ÷emsiyesi
altÔna alÔnmasÔ ve tüm haklardan yararlanmasÔ umut verici bir geli÷me
olacaktÔr.

P’ olarak anÔlan ilkeler ÷öyle: Önleme (prevention), yargÔlama (prosecution), koruma (protection) ve
politika (policy). Bizim açÔmÔzdan
en önemli konulardan biri de bu
dördüncüsü. Bütüncüllük Türkiye
açÔsÔndan en eksik boyuttur. KadÔna
yönelik ÷iddetin aslÔnda bir kadÔn
erkek e÷itsizliôi olarak görülüp ona
göre politikalar üretilmesi gerekir.
Türkiye’nin, bu sözle÷menin olu÷umuna katkÔyÔ, sadece uluslararasÔ
imajÔnÔ düzeltmek için yapmadÔôÔnÔ
göstermesi, nasÔl ki i÷kenceye kar÷Ô
sÔfÔr tolerans politikasÔ benimsediyse, kadÔna kar÷Ô ÷iddete kar÷Ô da ‘sÔfÔr’ tolerans politikasÔ benimsemesi
gerekiyor. Bu nedenle de sözle÷menin en kÔsa zamanda parlamentodan
geçip, uygulamaya konmasÔ önem
ta÷Ôyor.” dedi.
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Petrol Efsaneleri

*

Tayland EFEOĂLU
TPAO Yurt DćĆć Projeler Daire BĆk. Yrd.

1. Aç×lan her kuyudan petrol
ç×kar m×?
AçÔlan her kuyuda petrol çÔkar
diye bir ÷ey söz konusu deôildir.
Kuyular çok deôi÷ik amaçlar için
açÔlabilir. Bazen sadece çalÔ÷Ôlan
bölgeyi jeolojik olarak daha iyi anlayabilmek için kuyu kazÔlÔr. Bu tip
kuyular parametre kuyusu olarak
isimlendirilir.
Bir kuyuda petrol ke÷fi yapÔldÔktan sonra, petrolün yayÔlÔmÔnÔ görmek için tespit kuyularÔ açÔlabilir.
Bu kuyular muhtemel üretim saha-

sÔnÔn kenarÔna yakÔn yerlerde açÔldÔôÔ için, petrol yerine su alma ihtimali de oldukça yüksek olur. Hatta
üretim sahasÔnÔn içinde bile normal
÷artlarda görünmeyen küçük bir fay
veya içinde petrol barÔndÔran jeolojik birimin ani son bulmalarÔ petrol
yerine su alÔnmasÔna sebep olabilir.
Petrol sisteminin bulunduôu
(kaynak kaya, rezervuar (hazne)
kaya ve örtü kaya) havzalarda bir
yapÔ tarifi yapÔlÔrsa, o yapÔyÔ test
etmek için kuyu açÔlabilir ki bu tip
kuyular arama kuyusu olarak isimlendirilir. Ancak burada da göç-yapÔ
ili÷kisi iyi kurulamadÔôÔ takdirde,
bo÷ kuyu açma olasÔlÔôÔ ortaya çÔkar.
Birçok bilinmeyeni olan bir ortamda
bo÷ kuyu açmak ÷a÷Ôlacak bir durum
deôildir. Günümüzde geli÷en arama,
sondaj ve bili÷im teknolojileri ile ar-

* Türkiye Petrolleri A.O. Enerjide Hedef Dergisi, 2010 Ocak, SayÔ: 3.

tan görüntüleme olanaklarÔ, açÔlan
bo÷ kuyu oranlarÔnda dramatik bir
dü÷ü÷e sebep olmu÷tur.
2. Bir Kuyu Neden Aç×l×r?
Bir yerde kuyu:
a) Bilgi eksikliôini gidermek
için (parametre kuyusu)
b) Yeni saha bulmak için (arama
kuyusu)
c) Bulunan sahanÔn sÔnÔrlarÔnÔ
görmek için (Tespit Kuyusu)
d) Üretim yapmak ve yapÔlan
üretimi arttÔrmak için (Geli÷tirme ve Üretim KuyularÔ)
açÔlabilir.
Arama kuyularÔ, petrol sisteminin bulunduôu (kaynak kaya, rezervuar kaya ve örtü kaya) havzalarda

petrolü içinde barÔndÔrabilecek bir
yapÔ tarifi yapÔlÔrsa o yapÔyÔ test etmek için açÔlÔr.
3. Türkiye’nin bütün komçular×nda
petrol ç×k×yor da bizde neden
ç×km×yor?
Türkiye’nin özellikle Güneydoôu
kom÷ularÔ (õran, Irak ve Suriye) petrol zenginiyken, Türkiye’nin petrol
fakiri olmasÔ tesadüf deôildir. Bunun
altÔnda 1. Dünya sava÷ÔnÔn asÔl çÔkÔ÷
sebebi olan petrol ve petrol üreten
ülkelerin kontrolü yatmaktadÔr.
Türkiye’nin Güneydoôu sÔnÔrÔnÔn
çizilmesinde õngiliz jeologlarÔn etkisi yadsÔnamaz. Petrolün kontrolü
için kurulacak olan õngiliz güdümlü
Irak Devleti’nin bayraôÔ, o günlerde
Irak’ta õngiltere adÔna çalÔ÷an õngiliz bayan jeoloôun babasÔna yazdÔôÔ
mektupta çizilerek gösterilmi÷tir.
Gelelim i÷in jeoloji kÔsmÔna:
õTÜ’de Türkiye Jeolojisi dersini alÔrken, HocamÔz Prof. Dr. Yücel
YÔlmaz bu soruya ÷öyle bir cevap
vermi÷ti:
“AslÔnda Türkiye’nin Güneydoôusu ile Irak ve Arabistan yarÔmadasÔ aynÔ kÔta. Bunu ÷öyle örnekleyebiliriz: Boydan boya halÔ kaplanmÔ÷
bir oda dü÷ünelim. OdanÔn kapÔsÔnÔ
açtÔôÔmÔzda ne olur? HalÔnÔn kapÔya
yakÔn olan kÔsmÔ kapÔnÔn açÔlmasÔ ile büzülür ve kÔvrÔlÔr. õ÷te halÔnÔn bu kÔvrÔlmÔ÷ kÔsmÔ Türkiye’nin
Güneydoôusu’nu olu÷tururken, kapÔdan uzak kÔsÔm ise kÔvrÔlmamÔ÷
olarak duran Arap yarÔmadasÔnÔ
olu÷turur. DolayÔsÔ ile halÔnÔn düz
kÔsmÔnda petrol aramak ve üretmek,
kÔvrÔlmÔ÷ kÔsma göre çok daha kolay
olacaktÔr.”
Gerçekten de tektonik (yer hareketleri) olarak kÔvrÔlmÔ÷ ve kÔrÔlmÔ÷ olan Güneydoôu Anadolu’da
rezervuarlar parçalanmÔ÷; zamanÔnda petrol içeren yapÔlarÔn daha genç
yer hareketleri ile parçalanarak,
korunaksÔz hale gelen yapÔ odalarÔ

içerisindeki petrol kaçmÔ÷tÔr. Sonuç
olarak petrol içeren yapÔlar parçalanarak hacimsel olarak daha küçük
hale gelmi÷tir. Bu küçük yapÔlar
aramacÔlÔôÔ daha riskli hale getirmektedir.
Irak’ta 1500-2000m derinlikteki
Miyosen ya÷lÔ karbonat kayalarÔndan petrol ve gaz üretimi yapÔlmaktadÔr. Türkiye’de ise Miyosen ya÷lÔ
kayalar yüzeydedir. Irak ve Arap yarÔmadasÔnda daha az deforme olmu÷
Kretase ve Paleozoik ya÷lÔ rezervuarlarÔndan ciddi üretim yapÔlÔrken,
Türkiye’de ise bu rezervuarlar hem
çok deforme olmu÷ hem de çok derine gitmi÷tir. Bu durum aramacÔlÔôÔ
daha riskli hale getirmi÷tir. DolayÔsÔ
ile bu rezervuarlar Türkiye’de hem
hacim olarak küçük miktarda petrol
içermekte, hem de üretim maliyeti
yüksek olmaktadÔr.
4. Güneydoäu fokur fokur petrol
kayn×yor mu?
Güneydoôu Anadolu Türkiye’nin
petrol bölgesi olmakla beraber, altÔ
fokur fokur petrol kaynamÔyor ne
yazÔk ki.
5. Yabanc× petrol çirketleri,
arad×klar× her yerde petrolü
rahatl×kla bulabiliyor mu?
Petrol aramacÔlÔôÔnÔn gizlisi saklÔsÔ kalmadÔ. Tüm ÷irketler aynÔ yöntemleri kullanarak petrol arÔyorlar.
DolayÔsÔ ile yabancÔ petrol ÷irketlerinin aramacÔlÔkta daha ba÷arÔlÔ olduôu çok da doôru bir ifade deôil.
5. Sismik cihazlar petrolün tam
olarak nerede olduäunu
gösterir mi?
Sismik cihazlar aracÔlÔôÔ ile toplanan sismik veri uygun ÷ekilde i÷lenirse, özellikle doôalgaz söz konusu olduôunda direk hidrokarbon
göstergeleri ile aramacÔlara yardÔmcÔ
olur. Petrol konusunda ise bölgede
i÷leyen bir petrol sistemi varsa, sismik veri petrolü içinde barÔndÔrabi-

lecek yapÔlarÔ tariflemek için kullanÔlÔr.
6. Uydular ile uzaydan, nerelerde
petrol olduäu kesin olarak
tespit edilebiliyor mu?
Sadece uydu görüntüsü ile “i÷te
kuyuyu tam buraya açalÔm” denemez. Uzaktan algÔlama yöntemleri
ile yüzeyde bir petrol sÔzÔntÔsÔ veya
hidrokarbon emareleri varsa onu
görmek mümkün olabilir. Petrol sÔzÔntÔsÔ, i÷leyen bir petrol sisteminin
bir göstergesidir ve aramacÔlara söz
konusu bölgeye daha dikkatli bakmalarÔnÔ söyler.
7. Türkiye petrol denizi üzerinde
mi?
Türkiye petrol denizi üzerinde
deôil. Ancak bu arama yapmayÔ bÔrakalÔm anlamÔna gelmez. Mevcut arama alanlarÔnda aramacÔlÔôa devam
ederken, Türkiye’nin aranmamÔ÷
kÔsÔmlarÔna ve denizlere de ayrÔ bir
önem vermek gerekir.
8. Türkiye de petrol varm×ç
ama yerin 6000-7000 metre
alt×ndaym×ç!
öimdiye kadar arama yapÔlan
kara alanlarÔnda böyle bir durum ile
kar÷Ôla÷ÔlmadÔ. Ancak bu uygun petrol sistemi varlÔôÔnda bu derinlikte
hidrokarbona rastlanmayacaktÔr anlamÔna gelmez. Burada önemli olan
6~7 bin metreyi geçince her yerin
petrol kaynadÔôÔ iddiasÔdÔr ki hiçbir
bilimsel temele dayanmamakta. õster
700 metre ister 7,000 metre olsun,
bir kuyunun açÔlmasÔ bilimsel verilere baôlÔdÔr. Elinizdeki veriler sizi
yerin altÔndaki hangi noktaya yönlendiriyorsa oraya ula÷maya çalÔ÷ÔrsÔnÔz. Üstelik TPAO 2009 Temmuzunda Yuvaköy-1 kuyusu ile 7,216
metreye ula÷an sondaj gerçekle÷tirmi÷, bu kuyu dünyanÔn en derin
46.kuyusu olmu÷tur. Yani bizde derinlere inebilecek sondaj teknolojisi
de mevcuttur.
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9. Bir kuyu, petrole rastlansa dahi
hangi gerekçelerle terk edilir?
Kuyuda petrole rastlansa bile,
kuyu ya yapÔlacak olan üretimin
ekonomik olmamasÔndan dolayÔ ya
da rezervuar kÔsÔtlÔlÔôÔndan dolayÔ
kapatÔlabilir.
10. Kuyulara c×va döküp kapat×yor
muyuz?
Kuyulara cÔva döküp kapatmÔyoruz. Ne cÔva döküyoruz ne de
güvenli ve ekonomik olduôu sürece
kapatÔyoruz. Üstelik cÔva, kuyuya
dökmek için çok pahalÔ bir malzeme. Bir sondaj kuyusuna, çe÷itli
kimyasallar katÔlabilir. Bunun amacÔ sondajÔn güvenle ilerleyebilmesi
veya üretim fazÔnda üretimin saôlÔklÔ yapÔlabilmesi olabilir.
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Sondaj sÔrasÔnda kuyunun çökmemesi istenir. Bunun için de muhafaza borusu dediôimiz boru, çimento ile kuyu çeperine sabitlenerek
yerle÷tirilir. Yani her kuyu çimentolanÔr, ama ke÷if yapÔlan petrolü gizlemek için deôil!
Kuyudan basÔnçlÔ bir geli÷ (petrol, yanÔcÔ veya yanÔcÔ olmayan gaz)
varsa ve normal çamur aôÔrlÔôÔ ile bu
geli÷ engellenemiyorsa, çamur kademeli olarak daha aôdalÔ hale getirilerek aôÔrlÔôÔ arttÔrÔlÔp kuyudan geli÷
engellenir. Bu ÷ekilde kuyu kontrol
altÔna alÔnmÔ÷ olur.
Kontrol edilemeyen kuyu daha
büyük felaketlere neden olabileceôinden amaç kuyudan geli÷i durdurarak
tehlikeyi savu÷turmaktÔr. Eôer kuyudan ekonomik miktarda bir petrol
veya gaz geli÷i olduôu tespit edilirse
kuyunun civarÔnda arama faaliyetlerine devam edilir. Uygun sondaj yeri
bulunduôunda yeraltÔndaki yüksek
basÔnca uygun bir sondaj programÔ
ile hedefe yeniden ula÷ÔlÔr.
11. Sultan 2. Abdülhamid’in
yapt×rd×ä× petrol haritas×ndaki
bilgiler doäru mudur?
HaritanÔn yaptÔrÔldÔôÔ dönem göz
önüne alÔndÔôÔnda, sadece yüzey je-

olojisinden bu günkü petrol trendine yakla÷Ôk bir trend yakalanmÔ÷tÔr
denebilir. Alman maden mühendisi Paul Groskoph ve Habip Necip
Efendi yönetimindeki ara÷tÔrma ekibinin çalÔ÷malarÔ ile olu÷turulduôu
iddia edilen bu harita ve tespit edilen hedef noktalar, teknik yönden
bu gün için bir ÷ey ifade etmese de
dönemin idarecilerine Ô÷Ôk tutabilecek bir çalÔ÷ma olduôu a÷ikar. KaldÔ
ki bu tür yüzey jeolojisi çalÔ÷malarÔ
o dönemde pek çok batÔlÔ devlet tarafÔndan zaten yapÔldÔôÔ için, Sultan
II.Abdulhamit’in de bu konuda bilgi
sahibi olmak için çaba sarf etmesi
takdir edilmesi gereken bir durum.
Teknik yönden günümüzde bir
÷ey ifade etmemesinin sebebi ise;
dünyanÔn en büyük petrol sahalarÔnÔn olduôu bu coôrafyanÔn geçen
zaman zarfÔnda pek çok kez, daha
çe÷itli ve daha yüksek teknik imkanlarla derinlemesine ara÷tÔrÔlmÔ÷
olduôu ve ara÷tÔrÔlmaya da devam
edildiôi gerçeôidir. Bu noktada tarihi olarak büyük deôer ta÷Ôyan bu
haritanÔn, günümüz petrol ÷irketleri
açÔsÔndan profesyonel bir deôerinin
olmadÔôÔnÔn altÔnÔ çizmek lazÔm.
12. ABD’li çirketler Güneydoäu’da
bulduklar× petrol kuyular×n×
beton döküp kapatt× m×?
Hiç bir ÷irket ekonomik petrol
ke÷fi yaptÔôÔ kuyuyu beton döküp
kapatmaz. Kuyular ya ekonomik
sebeplerden ya da rezervuar kÔsÔtlÔlÔôÔndan dolayÔ kapatÔlmÔ÷tÔr.
13. Biz petrolü buluyoruz ancak
baçka ülkelerin bask×s×yla
kuyular× kapat×yor muyuz?
Zaman zaman kuyuda petrol
veya gaz testi yapÔp kapattÔôÔmÔz
kuyular olmu÷tur. Ancak bu ya ekonomik sebeplerden ya da rezervuar
kÔsÔtlÔlÔôÔndan meydana gelmi÷ bir
olaydÔr. Diyelim ki yeraltÔnda 100
TL’lik petrol var, ancak bunu çÔkarmak için 500 TL’lik harcama yapmanÔz gerekiyor. Böyle bir durumda

i÷in ekonomikliôi ortadan kalktÔôÔ
için bulunan 100 TL’lik petrolü yerinde bÔrakÔrsÔnÔz. Bu ÷artlarda yapÔlan ke÷if ekonomik bir ke÷if olmaz.
Ya da petrolü ke÷federsiniz ancak
rezervuar ÷artlarÔ o kadar kötüdür
ki, petrolü içinde barÔndÔran kaya
içinde ki petrolü bÔrakmaz ve kuyudan üretim yapÔlamaz. Sonuç olarak
kuyu “petrol emareli” (ekonomik
olmayan miktarda petrol içeren)
olarak terk edilir.
14. Petrolde kalite ne anlama
geliyor? Bizdeki petroller
yüksek kaliteli mi? (“Kaliteli
petrol keçfi!” haberleri zengin
olduk anlam×na m× gelir?)
Petrolün kalitesi petrolün akÔcÔlÔôÔ ile ilgili bir olaydÔr ve birimi
API’dÔr. Kolay akan petrolün API
deôeri yüksektir. AôdalÔ petrolün
API deôeri dü÷üktür. Rafineriler genelde dü÷ük API’lÔ (dü÷ük kaliteli)
petrolü, maliyetleri arttÔrdÔôÔ için
almak istemezler. öirketler de bir
sahada elde ettikleri dü÷ük kaliteli
petrolü ba÷ka bir sahadan ürettikleri
yüksek kaliteli petrolle karÔ÷tÔrÔlarak
(paçal yaparak) rafinerilerin kabul
edebileceôi bir petrol kalitesini tutturmaya çalÔ÷Ôrlar. Kalitesine göre
ham petrolün satÔ÷ fiyatÔ da deôi÷ir.
Ancak bu çok da ciddiye alÔnacak bir
fark deôildir. Bizdeki petroller hem
dü÷ük kaliteli hem de orta kalitelidir. Paçal yapÔlarak satÔlÔr. Kaliteli
petrolle zengin olmu÷ sayÔlmayÔz.
Ancak üretim miktarÔnÔ arttÔrmakla
zenginle÷ebiliriz.
15. Türkiye’deki tüm petrolü
bulup ç×kard×k m× ki yurt
d×ç×nda petrol ar×yoruz,
param×z× harc×yoruz?
Bu soruya en güzel cevap petrol
ülkesi olmayan Fransa’nÔn TOTAL,
õtalya’nÔn ENI, õspanya’nÔn REPSOL
ve Avusturya’nÔn OMV ÷irketleri ile
verilebilir. Türkiye gibi petrol ülkesi
olmayan bu ülkeler, büyük ölçekli
petrol ÷irketlerine sahiptirler. Pet-

rolün kolayca ta÷Ônabilir bir emtia
olmasÔndan dolayÔ yurtdÔ÷Ônda ürettikleri petrolü ülkelerine getirerek
petrol ihtiyaçlarÔnÔ kar÷ÔladÔklarÔ gibi
getiremedikleri petrolü ürettikleri
yerde satÔp, a÷aôÔ yukarÔ aynÔ fiyattan kendilerine yakÔn bir petrol üreticisinden petrol satÔn alma yolu ile
yurtdÔ÷Ônda ürettikleri petrolü kendi
ülkelerine getirmi÷ olurlar. Hatta,
yukarÔda ismi zikredilen TOTAL ve
ENI gibi ÷irketler “yurtdÔ÷Ônda kendi
ülkelerinin petrol ihtiyacÔndan daha
fazla üretim yaparak” ülkelerini net
petrol ihraç eden ülke konumuna
getirmi÷lerdir.
16. Sürekli petrol keçifleri
oluyor ama neden hala petrol
ithalat×m×z yüksek?
Petrol ke÷ifleri yapÔyoruz. Bu
TPAO gibi ana faaliyeti arama ve
üretim olan ÷irketler için önemlidir.
Bu tür ÷irketler varlÔklarÔnÔ sürdürebilmek için ürettikleri petrol kadar
rezervi, yapÔlan ke÷ifler ile yerine
koymak zorundadÔr. YeraltÔndaki petrol rezervi bu tür ÷irketlerin
sermayesidir. Ürettiôi petrol kadar
rezervi yapÔlan ke÷ifler ile yerine konamÔyorsa ÷irket öz sermayesinden
kayba uôramÔ÷ olur. Sahalar da zamanla ya÷landÔôÔ için üretim dü÷er.
Son yÔllarda yapÔlan ke÷ifler, üretimdeki dü÷me eôilimini durdurmu÷ ve
bir miktar da artÔ÷ saôlanmÔ÷tÔr. Tüm
bu olumlu geli÷melerin yanÔnda, artan ülke nüfusu ile birlikte petrol
talebi de artmaktadÔr ve yerli üretimin ihtiyacÔ kar÷Ôlama oranÔ yüzde 9
civarÔnda kalmaktadÔr.
17. Ne kadar petrol bulursak
benzin fiyat× yar×ya iner?
Benzin fiyatlarÔ bulunan petrol
ile alâkalÔ deôildir. Petrolün uluslararasÔ pazarda satÔ÷ fiyatÔ dünyadaki
petrol borsalarÔnda belirlenir. Bu baz
fiyatÔn üzerine her ülke kendi mali
politikalarÔna uygun bir vergilendirme uygular. Türkiye’deki yüksek
akaryakÔt fiyatÔnÔn önemli bir bölü-

mü akaryakÔt üzerindeki vergilendirmedir. AkaryakÔt temininde aôÔrlÔklÔ
olarak dÔ÷a baôÔmlÔ olduôumuzdan,
yüksek miktarlarda petrol çÔkarÔp ihraç eden bazÔ ülkelerdeki gibi, iç piyasada ucuz akaryakÔt satÔ÷ÔnÔ tercih
etmiyor olabiliriz. Çünkü petrol ihraç eden bir ülke ile petrol ithal eden
bir ülkedeki akaryakÔt tüketimleri ve
maliyetlerinin ülke ekonomileri üzerindeki etkileri de farklÔ olacaktÔr.
18. Bir yerde petrol bulunursa
oraya hemen rafineri kurulur
mu?
Bir yerde petrol bulunursa orada hemen rafineri kurulmaz. Rafinerinin kurulmasÔ için rafinerinin
i÷letme ömrünce i÷leyeceôi petrolün
kolayca temini gerekir. Bunun için
rafineri ya uzun süreli olarak çok
büyük bir petrol üretiminin gerçek-

le÷tiôi yerde, ya da petrolün içerden
ve/veya dÔ÷arÔdan kolayca ve kesintisiz olarak getirilebileceôi yerlerde
kurulur. Petrol en kolay ÷ekilde yüzen tankerlerce ta÷ÔndÔôÔ için, rafinerilerin çoôu deniz kenarÔnda ya da
petrol ta÷Ôyan boru hatlarÔnÔn kesi÷me yerlerinde kurulur.
19. Arazimde petrol ç×karsa zengin
olur muyum?
Arazinizde petrol çÔkarsa zengin
olamazsÔnÔz. Türkiye’de yeraltÔ zenginlikleri devlete aittir. Devlet de
PõGM (Petrol õ÷leri Genel Müdürlüôü) aracÔlÔôÔ ile petrol ve doôalgaz
arama ve üretimi ruhsatlarÔnÔ belirli
÷artlarda ba÷vurmu÷ firmalara verebilir. Bu durumda arazi sahibine,
ancak kuyunun üzerine oturduôu
arazi parçasÔnÔn kamula÷tÔrma bedeli ödenir.
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Tüketici Dünyasć

Bankalar Tarafćndan Alćnan Ücretler
Yargć Kararlarć Ąle Geri Alćnćyor

K

onut kredisini yeniden yapÔlandÔran bir vatanda÷, tüketici
mahkemesinde, bankanÔn ödeme
planÔ deôi÷iklik ücreti ve erken ödeme ücreti adÔ altÔnda aldÔôÔ paranÔn
iadesi için açtÔôÔ davayÔ kazandÔ.
Tüketici mahkemesi, yeniden yapÔlandÔrma talebini kabul eden bankanÔn “masraf ve komisyon talebinin usul ve yasaya uygun olmadÔôÔ”
gerekçesiyle, dava açan vatanda÷Ôn
bankaya ödediôi paranÔn iadesini
kararla÷tÔrdÔ.
AlÔnan bilgiye göre, bir bankadan 60 ay vade ile 130 bin lira konut kredisi kullanan bir vatanda÷
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kredi faiz oranlarÔnÔn dü÷ü÷ünden
yararlanmak üzere kredinin yeniden
yapÔlandÔrÔlmasÔnÔ talep etti. BankanÔn yüzde 2 erken ödeme ücreti ve
ödeme planÔ deôi÷iklik ücreti olmak
üzere toplam 1930 lira aldÔôÔnÔ belirten vatanda÷, söz konusu paranÔn
iadesi için tüketici hakem heyetine
ba÷vurdu. Tüketici hakem heyeti bu
talebi reddetti. Bunun üzerine kredi
kullanan vatanda÷, Tüketici SorunlarÔ Hakem Heyeti kararÔnÔn iptali
ve ödediôi 1930 liranÔn iadesi için
Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nde
dava açtÔ. Mahkeme, davayÔ kabul
ederek, Ankara õl Tüketici Sorunla-

rÔ Hakem Heyeti kararÔnÔn iptalini
ve konut kredisi kullanan vatanda÷Ôn yeniden yapÔlandÔrmada ödediôi
1930 liranÔn vatanda÷a ödenmesine
karar verdi.
Mahkemenin gerekçeli kararÔnda, konut kredisi sözle÷mesi, ödeme
planÔ, yapÔlandÔrma sÔrasÔnda alÔnan
komisyon ve masraf miktarÔ konusunda taraflar arasÔnda ihtilaf olmadÔôÔ, uyu÷mazlÔôÔn alÔnan tüketici
kredisi nedeniyle faizlerdeki dü÷me
nedeniyle banka tarafÔndan yapÔlan
yapÔlandÔrma i÷leminde masraf ve
komisyon istenip istenemeyeceôi
konusunda olduôu vurgulandÔ.

Ankara’da Cadde ve Sokaklarda
Artćk Otopark Ücreti Alćnamayacak

A

nkara 1. õdare Mahkemesi, Büyük÷ehir Belediyesince geçen yÔl ba÷latÔlan cadde ve sokaklardaki
ücretli otopark uygulamasÔ hakkÔnda yürütmeyi durdurma kararÔ verdi.
Çankaya Belediye Ba÷kanÔ Bülent TanÔk, düzenlediôi basÔn toplantÔsÔnda, Çankaya Belediyesi sÔnÔrlarÔ
içerisinde bulunan otopark olarak kullanÔlacak araç
park yerlerinin araç ba÷Ôna günlük 55 kuru÷ ücret
alÔnarak 25 yÔl süreyle i÷letmesinin Ankara AltÔnpark
õ÷letme Limited öirketi’ne devredilmesine ili÷kin Ankara Büyük÷ehir Belediye Meclisinin 14 Haziran 2009
tarihli kararÔnÔn iptali yönünde Ankara 1. õdare Mahkemesine açtÔklarÔ davanÔn sonuçlandÔôÔnÔ ifade etti.
‘’Dava sonucunda Ankara Büyük÷ehir belediyesinin paralÔ sokak otoparkÔ uygulamasÔnÔn ÷u anda yargÔdan döndüôünü’’ ifade eden TanÔk, ÷unlarÔ söyledi:
‘’Ankara’nÔn cadde ve sokaklarÔnÔn ücretli otoparka çevrilmesiyle ba÷layan süreç durmu÷ bulunuyor.
ArabasÔnÔ evinin önüne bÔrakamayan vatanda÷Ôn maôduriyeti, Ankara’nÔn merkezine araçla gelmeyi katlanÔlmaz bir çileye dönü÷türen uygulama bir anlamda

durmu÷ bulunuyor. Mahkeme kararÔnÔn tebliô tarihi
2 MayÔs. AslÔnda karar 18 öubat’ta alÔnmÔ÷ vaziyette.
Gerekçeli kararÔn elimize ula÷masÔ bu kadar sürdü.
Ama söz konusu yerlerde para toplanmaya devam
ediliyor. Bu yollarda para toplanmaya devam edilmesi
i÷lemi, tebliô tarihinden itibariyle suça dönü÷mü÷tür.
Derhal durdurulmasÔ gerektiôini bir kez daha ilgililere iletiyorum. AlÔnan kararla aralarÔnda TunalÔ Hilmi
ve Necatibey caddelerinin de bulunduôu 164 cadde
ve sokaôÔn otopark olarak kullanÔlmasÔyla ilgili i÷lem
durdurulmu÷ bulunuyor. õhale bedelleri ile piyasada
uygulanan 5 lira arasÔnda yakla÷Ôk 4,50 liraya yakÔn
bir fahi÷ fark vardÔr. 55 kuru÷luk bir park parasÔ alÔnmasÔ söz konusu deôildir. Bu karar Büyük÷ehir Belediyesine 29 Nisan 2011 tarihinde iletilmi÷tir.’’
Bu arada Ankara Büyük÷ehir Belediyesi BasÔn
Mü÷aviri Avni Kavlak da yargÔnÔn kararÔna saygÔlÔ
olduklarÔnÔ belirterek, kararÔn gereôini yerine getireceklerini söyledi. Kavlak, karara itiraz haklarÔnÔn
bulunduôunu anÔmsatarak, ‘’Yürütmeyi durdurma
kararÔ alÔndÔ biz de bu karara itiraz hakkÔmÔzÔ kullanacaôÔz’’ dedi.

Sinan VARGI
sinanvargi@turkis.org.tr

Krizin BitiĆi Reklama Yansćdć
D

ünyayÔ etkisi altÔna alan küresel krizi çabuk atlatan Türkiye
ekonomisinde görülen büyüme artÔ÷Ô reklam harcamalarÔna da yansÔdÔ.
2010 yÔlÔ ilk altÔ ayÔnda 1,8 milyar
lira olan reklam harcamalarÔ yÔlsonunda 3,6 milyar lirayÔ bulacak.
2009 reklam harcamalarÔ 2008 yÔlÔna göre yüzde 15 dü÷ü÷le 2,7 milyar
lira seviyesinde kalmÔ÷tÔ. Yine Haziran 2010 rakamlarÔna göre reklam
yatÔrÔmlarÔnda yüzde 36’lÔk büyüme ya÷andÔ. Küresel krizden önce
27 çeyrek üst üste büyüyerek daha

önce ula÷Ôlamayan bir ba÷arÔ yakalandÔôÔnÔ belirten Sanayi ve Ticaret
BakanÔ Nihat Ergün, “Reklam sektörü son yÔllarda hÔzla büyüyor. Bu
sebeple sektörün denetimi önemli.
Hükümet olarak piyasa ekonomisinin dinamiklerini en iyi ÷ekilde
çalÔ÷tÔrmak için büyük çaba harcÔyoruz” dedi.
Bakan Ergün, konu÷masÔnda
reklamlarÔn içeriôiyle ilgili de önemli uyarÔlarda bulundu. Reklamlarda
bazen çocuklarÔn, bazen kadÔnlarÔn,

bazen manevi konularÔn, bazen de
cinselliôin ön plana çÔkarÔldÔôÔnÔ,
hatta hiç ilgisi olmayan ürünlerde
bile cinselliôin kullanÔldÔôÔnÔ hatÔrlatan Ergün, otomobil reklamlarÔnÔ
örnek gösterdi. ReklamlarÔn toplumun deôerlerine ters olmamasÔ halinde etkili olacaôÔnÔ belirten Bakan
Ergün, tüketiciyi yanÔltÔcÔ reklamlara da müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Sanayi BakanÔ, “Öyle reklamlar
görüyoruz ki, çay satÔyor ‘bir bardak
iç 2 kilo ver’ diyor. Böyle reklam
olur mu” diye konu÷tu.

Ailelerin Eăitim
Ąhtiyaçlarć Analiz Raporu

“Halk Saălćăć
R
Ticari Sćr Olmaz”
B

ursalÔ bir avukat, hukuk mücadelesiyle TarÔm BakanlÔôÔ’nÔn
saôlÔôa zararlÔ üretim yaptÔôÔnÔ belirlediôi firmalarÔn listesini aldÔ. Avukat, listede tanÔnmÔ÷ markalarÔn olduôunu söylüyor.
BursalÔ avukat Erol Çiçek, TarÔm BakanlÔôÔ’nÔn 2009’da
yaptÔôÔ gÔda denetimi sonuçlarÔna ula÷mak için ba÷lattÔôÔ hukuk mücadelesini kazandÔ. TarÔm BakanlÔôÔ, denetimlerde,
saôlÔôa zararlÔ üretim yaptÔôÔ belirlenen firmalarÔn ve ürünlerinin yer aldÔôÔ 24 sayfalÔk listeyi Çiçek’e, yayÔnlanmamak
÷artÔyla ‘ki÷iye özel’ kaydÔ ile verdi.
Orhangazi’de ya÷ayan Erol Çiçek, TarÔm BakanlÔôÔ’nÔn
2009’daki gÔda denetimlerine ili÷kin haberlerin basÔnda yer
almasÔ üzerine, ‘Bilgi edinme hakkÔ’ çerçevesinde, ürünleri
saôlÔôa zararlÔ çÔkan firmalarÔn isimleri ve ürünlerinin listesinin kendisine verilmesini istedi.
BakanlÔk 2 Aôustos 2010’da Çiçek’e verdiôi yanÔtta, ‘Yasal
çerçevede gÔda denetimi yapÔlan firmalarÔn te÷hir edilmesine
ili÷kin bakanlÔôÔn yetkisinin bulunmadÔôÔnÔ, mahkeme kararÔ
olmaksÔzÔn firma isimlerinin ilan edilmesinin mümkün olmadÔôÔnÔ’ dile getirdi.

apora göre, tüketicilerin bilinçli al×çveriç ve enerji tasarrufu konusunda daha
fazla eäitime ihtiyac× var. Araçt×rma, ailelerin bilinçli al×çveriç ve enerji tasarrufu gibi
konularda diäer konulara göre daha bilinçsiz olduklar× ve gelir gider dengesi kurmada
zorland×klar×n× ortaya koydu. Gelir düzeyi
daha yüksek aile fertleri ekonomi konular×nda kendilerini daha yeterli görürken, alt
gelir grubundaki aile fertleri ise daha yetersiz görüyor. Kat×l×mc×lar×n görüçlerine göre
ailelerin ekonomi alan×nda en büyük sorunu aç×r× tüketim, lüks talepler ve kredi kart×
kullan×m× olarak s×ralan×yor.
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YeĆil ĄĆler

*

Rakamlar ve Gerçekler

Ąklim DeăiĆikliăi ile Mücadele Ąçin ĄĆbirliăi
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Çeviren:

Güliz Seda BASMACI

TÜRK-Ąą Uzman Yardćmcćsć
sedabasmaci@turkis.org.tr

“Ye÷il i÷” kavramÔ; mevcut ve
gelecekteki nesiller için çevreyi korumayÔ ve bütün insanlar ve ülkeler
için daha adil ve kapsayÔcÔ olmayÔ
hedefleyen, daha sürdürülebilir bir
ekonomi ve toplumun amblemi haline gelmi÷tir.

samÔnda Birle÷mi÷ Milletler Çevre
ProgramÔ tarafÔndan yaptÔrÔlan bir
rapora göre, dü÷ük karbonlu ve
daha sürdürülebilir bir ekonomiye
doôru ivme kazandÔran bir hareket
olarak, giderek artan sayÔda ye÷il i÷ler yaratÔlacaktÔr. KazananlarÔn kaybedenlerden fazla olmasÔ muhtemel
olmakla birlikte, sürdürülebilir ekonomiye doôru yeniden yapÔlanma
içinde bazÔ i÷çiler zarar görebilirler.

Sürdürülebilir kalkÔnmanÔn sosyal boyutuna, özellikle istihdam ve
insana yakÔ÷Ôr i÷ için etkilerine, nispeten küçük ve yüzeysel bir ilgi duyulmu÷tur.

Doôal kaynaklarÔn bozulmasÔ ve
tükenmesi de dâhil olmak üzere çevresel bozulma, ekonomik ve daha
geni÷ kapsamlÔ bir sürdürülebilir
kalkÔnma için en önemli tehditler
arasÔnda yer almaktadÔr. Bu durum
bugün zaten birçok geli÷mekte olan
ülkede hissedilen iklim deôi÷ikliôinin etkisiyle gelecekte daha da aôÔrla÷acaktÔr.

UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü
(ILO) ile ortak Ye÷il õ÷ Giri÷imi kap-

Orta ve uzun vadede öngörülen
iklim deôi÷ikliôi tüm kÔtalardaki

Ye÷il büyüme ve temiz kalkÔnma
için gerekçe, çoôunlukla çevre ve
ekonomik kalkÔnma için bir kazankazan durumu olarak sunulmu÷tur.

* www.ilo.org.

birçok sektörde ekonomik ve sosyal faaliyetlerde ciddi kesintilere yol
açacaktÔr.
õklim deôi÷ikliôi, ona uyum ve
emisyonlarÔ azaltarak onu yakalamaya yönelik çabalarÔn; ekonomik
ve sosyal geli÷me için, üretim ve tüketim modelleri ve dolayÔsÔyla gelir,
istihdam ve yoksulluôun azaltÔlmasÔ
için geni÷ kapsamlÔ etkileri vardÔr.
Bu etkiler tüm ülkelerde çalÔ÷anlar için önemli riskler ve fÔrsatlar barÔndÔrmaktadÔr; özellikle az geli÷mi÷
ülkelerde ve küçük ada devletlerindeki en savunmasÔz olanlar için.
Geni÷ bir kavramsal açÔdan bakÔldÔôÔnda istihdam, ekonominin
daha fazla sürdürülebilirliôe yönledirilmesinden en az dört ÷ekilde etkilenecektir:
– Ek istihdam yaratÔlacak- Mevcut üretim ekipmanlarÔna ilave

Rakamlarda YeĆil ĄĆlerle Ąkili
Mücadele
Çevre Sorunu
– õklim ile ilgili afetler: õklim ile ilgili afetlerden 2000-2004 yÔllarÔ
arasÔnda her yÔl 262 milyon ki÷i etkilendi.
– Su kÔtlÔôÔ: 2025’e dek çoôunlukla Asya ve Afrika’da 1.8 milyar
insanÔn tatlÔ su kÔtlÔôÔndan muzdarip olmasÔ bekleniyor.
– Çevresel mülteciler: Önümüzdeki birkaç yÔl içinde iklim deôi÷ikliôi nedeniyle potansiyel olarak 50 milyon çevre mültecisi
bekleniyor.
– Sel nedeniyle yer deôi÷tirme: Ta÷kÔn nehir yataklarÔnda ve küçük ada Devletlerinde kÔyÔ alanlarÔndaki 330 milyon insan giderek daha da korunmasÔz kalmaktadÔr.
– GÔda sÔkÔntÔsÔ ve yetersiz beslenme: bugün 180 milyon insanÔ
etkileyen ve 2080’de 600 milyon insanÔ etkileyeceôi tahmin edilen bir tehdit.
– Kirlilik: her yÔl dünya çapÔnda iç ve dÔ÷ hava kirliliôi nedeniyle
ölen 2 milyon ki÷i.
– Biyolojik çe÷itliliôin kaybÔ: iyi çalÔ÷ÔlmÔ÷ türlerin büyük çoôunluôu daôÔlÔm, bolluk veya her ikisinde de azalmaktadÔr. Küresel ekonominin yüzde 40’Ô biyolojik ürün ve süreçlere dayanÔr.
Yoksul insanlar, özellikle dü÷ük tarÔmsal üretim alanlarÔnda
ya÷ayanlar, çevrenin genetik çe÷itliliôine büyük oranda baôlÔdÔrlar.

õnsana YakÔ÷Ôr õ÷ Sorunu
– ÇalÔ÷an yoksullar: dünyada 1.3 milyar insan (dünya i÷gücünün
yüzde 43’ünden fazla) kendilerini ve bakmakla yükümlü olduklarÔnÔ yoksulluk e÷iôinin üzerine çÔkarmak için çok dü÷ük
bir kazanç (günde 2 $’dan az) elde etmektedir.
– õ÷sizlik: Küresel düzeyde 190 milyon i÷siz.
– õ÷ arayan gençler: önümüzdeki 10 yÔl içinde i÷ arayanlara 500
milyon ki÷i daha eklenecek.
– Güvencesizlik: herhangi bir sosyal güvenlik kapsamÔna eri÷imi
olmayan 5.3 milyar insan.
– Enerjiye eri÷im: Modern enerjiye eri÷imi olmayan 1,6 milyar
insan (günümüzde ya÷ayan 4 insandan hemen hemen 1’i).
– Yeterli konut: temiz su ve sanitasyon gibi temel özelliklerden
eksik yoksul konutlarda ya÷ayan 1 milyar gecekondu sakini.

edilen kirlilik kontrol cihazlarÔ imalatÔnda olduôu gibi.
– õstihdamÔn bir kÔsmÔ ikame
olacak - fosil yakÔtlardan yenilenebilir yakÔtlara geçi÷teki
gibi, ya da kamyon imalatÔndan demiryolu aracÔ üretimine,
ya da arazi doldurma ve atÔk
yakmadan geri dönü÷üme.
– BazÔ i÷ler doôrudan elenebilir
- ambalaj malzemeleri azaltÔldÔôÔ ya da yasaklandÔôÔ ve üretimi kesildiôi zamanki gibi.
– Birçok mevcut meslekler (örneôin, tesisatçÔlar, elektrikçiler, metal i÷çileri ve in÷aat
i÷çileri gibi) günlük beceri
setleri, çalÔ÷ma yöntemleri ve
ye÷ille÷tirilmi÷ profiller olarak
basitçe dönü÷türülebilir ve yeniden tanÔmlanabilir.
Yeçil åçler Nelerdir?
Ye÷il i÷ler i÷letmelerin ve ekonomik sektörlerin çevre üzerindeki etkisini sürdürülebilir seviyelere
azaltmaktadÔr.
Bunlar sadece ekosistemlerin ve
biyolojik çe÷itliliôin korunmasÔna
yardÔmcÔ i÷ler deôil; ekonomiyi yeniden karbonize etmeye; yüksek verimlilik stratejileri ile enerji, malzeme ve su tüketimini azaltmaya; atÔk
ve kirliliôin her türlü üretimi en aza
indirmeye veya tamamen önlemeye
yönelik i÷lerdir.
Geli÷mekte olan ekonomiler ve
geli÷mekte olan ülkelerde ye÷il i÷ler;
yöneticiler, bilim adamlarÔ ve teknisyenler için fÔrsatlar içerir. Ancak
çoôu bu i÷lere en çok ihtiyacÔ olan
nüfusun geni÷ bir kesitine fayda saôlayabilir: gençler, kadÔnlar, çiftçiler,
kÔrsal nüfus ve gecekondu sakinleri
gibi.
Ancak, ilke olarak ye÷il olan birçok i÷ uygun olmayan uygulamalarÔn yarattÔôÔ çevresel zarar nedeniyle
uygulamada ye÷il deôildir. Ye÷il bir
i÷ fikri böylece mutlak deôildir, an-
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cak ye÷ilin ‘tonlarÔ’ ve zaman içinde
geli÷ecek bir ye÷il i÷ kavramÔ vardÔr.
AyrÔca, bulgular ye÷il i÷lerin otomatik olarak insana yakÔ÷Ôr i÷ler anlamÔna gelmediôini göstermektedir.
Bu i÷lerin çoôu “kirli, tehlikeli ve
zor”dur. õstihdam; geri dönü÷üm ve
atÔk yönetimi, biyoyakÔt enerjisi ve
in÷aat gibi sektörlerde güvencesiz
ve dü÷ük ücretli olma eôilimindedir.
Ye÷il i÷ler gerçekten sürdürülebilir
bir gelecek için bir köprü olacaksa,
bu durumun deôi÷mesi gerekmektedir. DolayÔsÔyla ye÷il i÷ler insana
yakÔ÷Ôr i÷leri olu÷turmalÔdÔr. õnsana
yakÔ÷Ôr, ye÷il i÷ler BinyÔl KalkÔnma
Hedefi 1 (yoksulluôun azaltÔlmasÔ)
ve BinyÔl KalkÔnma Hedefi 7 (çevrenin korunmasÔ) ile oldukça etkin bir
÷ekilde baôlantÔlÔdÔr ve onlarÔ çeli÷kili yapmaktan ziyade kar÷ÔlÔklÔ destekleyici hale getirir.
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Yeçil åçler Giriçimi
ILO, diôer BM ajanslarÔ ve ortaklarÔyla birlikte olduôu gibi ye÷il i÷ ve
iklim deôi÷ikliôi kar÷ÔsÔnda da olumlu bir i÷gücü piyasasÔ geçi÷ potansiyelini gerçekle÷tirmek için Birle÷mi÷
Milletler Çevre ProgramÔ (UNEP) ile
güçlerini birle÷tirdi.
“Sürdürülebilir KalkÔnma için
õnsana YakÔ÷Ôr õ÷” konulu UluslararasÔ ÇalÔ÷ma KonferansÔ’na yaptÔôÔ
raporda, ILO Genel Müdürü Juan
Somavia iklim deôi÷ikliôi üzerinde
büyük bir ILO programÔ çaôrÔsÔnda
bulundu. ILO “ye÷il i÷ giri÷imi” BM
Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafÔndan kurulan BM sistemi için üç
öncelikten biri olarak iklim deôi÷ikliôine kar÷Ô tepki vermektedir. ILO
programÔ bilgi eksikliklerini gidermek, politika olu÷turmaya katkÔda
bulunmak ve õnsana YakÔ÷Ôr õ÷ Ülke
ProgramlarÔ kapsamÔnda üye ülkelere destek için yardÔmcÔ olmaktadÔr.
Ye÷il i÷ler ve ye÷il i÷ giri÷imi hakkÔnda daha fazla bilgi için:
http://www.ilo.org/global/topics/
green-jobs/lang--en/index.htm

Önemli Rakamlar
– Çevresel ürün ve hizmetler için küresel pazarÔn ÷u anda yÔlda
1.370 milyar $ olan rakamÔnÔn 2020 yÔlÔna kadar ikiye katlanarak 2.740 milyar $ olacaôÔ tahmin edilmektedir.
– Bu pazarÔn yarÔsÔ enerji verimliliôi ve sürdürülebilir ula÷Ôm, su
temini, kanalizasyon ve atÔk yönetiminde denge konularÔndadÔr.
– Milyonlarca ye÷il i÷ sanayile÷mi÷ ülkeler, geli÷mekte olan ekonomiler ve geli÷mekte olan ülkelerde zaten bulunmaktadÔr: Örneôin enerji temininde - enerji, enerji verimliliôi ve yenilenebilir kaynaklar - özellikle bina ve in÷aat, ula÷Ôm, temel sanayiler
ve geri dönü÷üm, tarÔm ve ormanlarda.
– Son yÔllarda sadece yenilenebilir enerji sektöründe yakla÷Ôk 2.3
milyon ki÷i yeni i÷ buldu ve sektörde i÷ yaratma potansiyeli çok
büyük. 2030 yÔlÔna dek alternatif enerjilerde istihdam rüzgarda
2,1 milyon ve güne÷ enerjisinde 6,3 milyon olabilir.
– Ye÷il giri÷im sermayesi Çin’de son yÔllarda toplam yatÔrÔmÔn
yüzde 19 katÔndan daha fazla iken, temiz teknolojiler ABD’de
zaten ortak giri÷im sermayesi için bilgi ve biyoteknoloji sektörlerinden sonra üçüncü büyük sektör.
– Yenilenebilir enerji fosil yakÔtlarÔn istihdamÔnda çok daha fazla
i÷ üretir. 2030 yÔlÔnda 630 milyar $ olarak öngörülen yatÔrÔmlar
yenilenebilir enerji sektöründe en az 20 milyon ek istihdama
dönü÷türülebilir.
– TarÔmda, 12 milyon insan enerji ve ilgili sanayi için biyoyakÔt
alanÔnda istihdam edilebilir.
– Dünya çapÔnda enerji tasarruflu binalara geçi÷ için milyonlarca
“ye÷il” i÷ zaten in÷aat sektöründe çalÔ÷an yakla÷Ôk 111 milyon
insanÔn çoôu için istihdam yaratacak.
– Geli÷mekte olan ülkelerde çok daha yüksek bir potansiyeli
olan, binalarda enerji verimliliôini arttÔran yatÔrÔmlar, sadece
Avrupa ve Amerika Birle÷ik Devletleri’nde 2,5-3 milyonluk bir
ilave ye÷il istihdam yaratacaktÔr.
æekil 1: Yenilenebilir Enerjide Yeçil åçler, 2010

æekil 2: Yenilenebilir Enerjide Yeçil åçler, 2030
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PETROL-Ąą

PETROL-Ąą

TüpraĆ’ta ĄĆ Bćrakma

Mutlu Akü ve Toros
Gübre’de AnlaĆma

Petrol-õ÷ SendikamÔz, Tüpra÷’ta üçüncü eylemini
gerçekle÷tirerek 4 saat i÷ bÔraktÔ, dolum yapmayarak
satÔ÷larÔ durdurdu. Tüpra÷’ta devam eden toplu i÷ sözle÷meleri görü÷melerinde Koç Holding’in katÔ tutumunu sürdürmesi ve bir anla÷ma saôlanamamasÔ üzerine
Aliaôa, Batman, Kocaeli ve KÔrÔkkale rafinerilerinde çalÔ÷an Petrol-õ÷ üyesi i÷çiler 9 Haziran 2011 günü vardiyalarÔnÔ teslim almayarak, 4 saat i÷ bÔraktÔlar, tanker dolumu yapmayarak satÔ÷larÔ durdurdular. Petrol-õ÷ üyesi
rafineri i÷çileri, daha önce de 18 Nisan ve 6 Haziran’da
i÷ bÔrakarak Tüpra÷ i÷verenini protesto etmi÷lerdi.
Batman, Aliôa, Kocaeli ve KÔrÔkkale rafinerilerinde
yapÔlan i÷ bÔrakma eylemlerinde konu÷an Petrol-õ÷ SendikasÔ yöneticileri, Tüpra÷ i÷çisinin bu zamana kadar
gecesini gündüzüne katarak çalÔ÷tÔôÔnÔ, sorumluluôunu
bildiôini, Tüpra÷’a her zaman sahip çÔktÔôÔnÔ ve Tüpra÷’Ô
Türkiye’nin lider firmasÔ yaptÔklarÔnÔ belirterek, tüm
bu fedakarlÔôÔ kar÷Ôn hak ettiôini almak, güvenceli ve
örgütlü çalÔ÷mak istediôini söylediler. Aliaôa rafinerisinde yapÔlan i÷ bÔrakma eylemine TÜRK-õö 3. Bölge
Temsilcisi Mustafa KundakçÔ da katÔldÔ.
Tüpra÷ Kocaeli Rafinerisi i÷çileri de servislerden
inerek bir saat boyunca protesto yürüyü÷ü yaptÔ. Burada bir konu÷ma yapan öube Ba÷kanÔ Ali Ufuk Ya÷ar,
i÷çilere toplu i÷ sözle÷mesinde gelinen süreci anlattÔ ve
Tüpra÷ sözle÷mesinde tÔkanmanÔn nedeninin Tüpra÷
i÷çisi olmadÔôÔnÔ belirtti. Ya÷ar, bu duruma gelinmesine, Koç Holding’in uzla÷maz ve anla÷Ôlmaz tutumunun
neden olduôunu söyledi.
Tüpra÷’ta 3 bin 337 Petrol-õ÷ üyesi i÷çiyi kapsayan
toplu i÷ sözle÷meleri görü÷melerine 10 öubat 2011 tarihinde ba÷landÔ. Bu zamana kadar yapÔlan 9 görü÷mede Petrol-õ÷ SendikamÔzÔn teklif tasarÔlarÔnda yer alan
maddelerin büyük bölümünde anla÷ma saôlandÔ. Ancak Petrol-õ÷’in bu dönem toplu i÷ sözle÷mesinde ana
maddelerini olu÷turan ta÷eronla÷ma, vardiya sistemi, ilk giri÷
ücreti, yÔllÔk izinler, ücret zammÔ, birle÷tirilmi÷ sosyal yardÔm
ve primler konusunda anla÷ma
saôlanamayÔnca toplu i÷ sözle÷mesi görü÷meleri tÔkandÔ.

Petrol-õ÷ SendikamÔzÔn Mutlu Akü’de aldÔôÔ grev kararÔ anla÷mayla sonuçlandÔ. õstanbul Tuzla’da bulunan
Mutlu Akü i÷yerinde 24 MayÔs 2011 sabahÔ ba÷layan
grevin ardÔndan, i÷veren Petrol-õ÷ SendikasÔ temsilcileriyle görü÷erek grevi anla÷mayla bitirdi ve toplu i÷ sözle÷mesi imzalandÔ. õ÷yerinde çalÔ÷an 490 i÷çiyi kapsayan iki yÔl süreli toplu i÷ sözle÷mesine göre ilk yÔl aylÔk
ücretlere 190 lira ikinci yÔl ise enflasyon oranÔ + 20 lira
zam uygulanacak. Sosyal haklarda ise yüzde 7,2 oranÔnda artÔ÷ saôlanacak. Mevcut sosyal yardÔmlara ilave
olarak 37 liralÔk gÔda ödentisi de toplu i÷ sözle÷mesine
girmi÷ oldu.
Petrol-õ÷ SendikamÔzÔn Toros Gübre’de 33 gündür sürdürdükleri grev de, 9 MayÔs 2011 günü toplu i÷ sözle÷mesi imzalanmasÔyla sona erdi. Adana
Ceyhan’da bulunan Tekfen Holding’e ait Toros TarÔm
FabrikasÔ’nda çalÔ÷an 115 i÷çi, toplu i÷ sözle÷mesi görü÷melerinde anla÷ma saôlanamamasÔ üzerine 7 Nisan
2011 günü i÷ bÔrakarak greve ba÷lamÔ÷lardÔ. Taraflar
arasÔnda yapÔlan anla÷ma sonucunda ücretlere % 7
oranÔnda zam alÔndÔ.
Saybolt åççileri Greve Ç×kt×
Petrol ÷irketlerine gözetim ve analiz hizmeti veren
ve dünyada 180 ülkede faaliyette bulunan Saybolt Gözetim ve Laboratuar Hizmetleri Aö.’de çalÔ÷an Petrol-õ÷
SendikamÔz üyesi 74 i÷çi, 4 MayÔs 2011 günü greve çÔktÔ. Merkezi Gebze’de olan Saybolt, õstanbul Haramidere, õzmir Aliaôa, Trabzon, õzmit, Mersin ve Batman’da
da faaliyet gösteriyor.
Saybolt i÷çileri, uzun çalÔ÷ma saatleri, dü÷ük ücretler ve ödenmeyen mesailere dur demek için geçtiôimiz
yÔlÔn Haziran ayÔnda Petrol-õ÷ SendikamÔzda örgütlenmi÷lerdi. Saybolt’da toplu sözle÷me görü÷meleri 1 KasÔm 2010 tarihinde ba÷lamÔ÷tÔ. Toplu sözle÷me görü÷melerinde bir anla÷maya varÔlamamasÔ üzerine 7 Nisan
2011’de grev kararÔ i÷yerine asÔlmÔ÷tÔ. 4 MayÔs 2011’de
ise greve çÔkÔldÔ. Saybolt i÷çileri, talepleri kar÷ÔlanÔncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirttiler.
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TEKEL Eylemi Davasć
Tekel i÷çilerinin Ankara’da yapÔlan özlük haklarÔ
için 78 günlük direni÷ eylemi nedeniyle, TekgÔda-õ÷
SendikamÔz yöneticileri ile diôer i÷çi ve meslek örgütleri temsilcilerinden toplam 111 ki÷i aleyhine açÔlan
davanÔn ilk duru÷masÔ 3 Haziran 2011 günü Ankara’da
yapÔldÔ.
2911 sayÔlÔ ToplantÔ ve Gösteri Yürüyü÷leri YasasÔna muhalefet ettikleri iddiasÔyla açÔlan davanÔn Ankara
19 Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duru÷masÔna, TÜRKõö Yönetim Kurulu’nu temsilen Genel Eôitim Sekreteri
õsa Gök, çe÷itli emek ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katÔldÔ.

112

TekgÔda-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Mustafa Türkel, duru÷ma öncesinde Adliye önünde yaptÔôÔ basÔn
açÔklamasÔnda, davanÔn AnayasanÔn 90. maddesi ve
ILO sözle÷melerine aykÔrÔ olduôunu söyledi.
Duru÷maya, Tekel i÷çileriyle dayanÔ÷ma eylemleri
düzenledikleri için haklarÔnda dava açÔlan eski DõSK
Genel Ba÷kanÔ Süleyman Çelebi, eski KESK Genel Ba÷kanÔ Sami Evren de katÔldÔ.
Duru÷ma eksikliklerin tamamlanmasÔ için 14 Ekim
2011 tarihine ertelendi.

TEKGIDA-Ąą

haksÔzlÔôa ve kÔyÔma boyun eômeyeceklerini belirten
Yönetim Kurulu açÔklamasÔnda, “LõMKON i÷verenini
i÷ten çÔkardÔôÔ üyelerimizi derhal i÷ba÷Ô yaptÔrmaya ve
çalÔ÷anlarÔn sendikalÔ olma haklarÔna saygÔ göstermeye
davet ediyoruz. Mücadelemiz devam edecektir” denildi. TekgÔda-õ÷ SendikasÔ ayrÔca i÷veren hakkÔnda Türk
Ceza Kanunu’nun 118. maddesi çerçevesinde Cumhuriyet SavcÔlÔôÔ’na suç duyurusunda bulundu.
Billur Tuz’da Mücadeleye Devam
Billur Tuz fabrikasÔnda yeniden yetki almak için
örgütlenme çalÔ÷masÔ yürüten TekgÔda-õ÷ SendikamÔz,
i÷ten atÔlan i÷çilerle birlikte fabrika önünde eylem yaptÔ.
Burada bir açÔklama yapan TekgÔda-õ÷ SendikasÔ 3 No’lu
öube Ba÷kanÔ Latif Gökçay, Billur Tuz fabrikasÔnda 13
toplusözle÷me imzaladÔklarÔnÔ, 30 yÔla yakÔn bir zamandÔr yetkiliyken bu dönem i÷yerindeki ta÷eron uygulamasÔ nedeniyle yetkiyi kaybettiklerini belirtti. Gökçay,
sendikal örgütlülük bilincine sahip olan Billur Tuz i÷çilerinin ta÷eronlar da dahil olmak üzere sendikaya üye
olarak i÷yerinde yeniden çoôunluk saôladÔôÔnÔ ve yetki
için ba÷vurulduôunu ifade etti. Gökçay, “õ÷verene çaôrÔmÔz, haksÔz ve hukuksuz olarak i÷ten attÔôÔ i÷yeri temsilcimizi ve i÷çi arkada÷larÔmÔzÔ i÷e alarak i÷çilerin sendikal haklarÔna saygÔ göstererek, toplusözle÷me düzenine
yeniden geçilmesi için adÔm atmasÔdÔr” dedi. Eyleme
katÔlan TÜRK-õö 3. Bölge Temsilci YardÔmcÔsÔ Tuncay
Kireçkaya da i÷verene seslenerek, “õ÷çilerin haklarÔna
saygÔlÔ davranarak çalÔ÷ma barÔ÷ÔnÔ saôla. Sözle÷me yapalÔm, haksÔz yere i÷ten attÔôÔn i÷çileri i÷e geri al” dedi.

LĄMKON ve Billur Tuz’da
Mücadele Sürüyor

ąEKER-Ąą

TekgÔda-õ÷ SendikamÔz, Limak Holding’e baôlÔ LõMKON Meyve Suyu Konsantre Tesisleri’nde çalÔ÷an 6 i÷çinin sendikaya üye olduklarÔ için i÷ten çÔkarÔlmalarÔnÔ
kÔnadÔ. TekgÔda-õ÷ SendikasÔ Yönetim Kurulu’nun açÔklamasÔnda, 6 i÷çinin gerekçesiz olarak i÷ten çÔkarÔldÔôÔ
ve sendika üyesi i÷çilerin de i÷veren tarafÔndan zorla istifa ettirildiôi belirtildi. Üyelerinin i÷ten
çÔkarÔlmalarÔnÔn tek nedeninin
sendikala÷ma özgürlüôünü kullanmalarÔ olduôu iddia edildi.
TekgÔda-õ÷ SendikasÔ olarak, bu

öeker-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ õsa Gök, ÷eker fabrikalarÔnÔn özelle÷tirilmesini ele÷tirerek, “Türkiye’nin
÷eker fabrikalarÔnÔ özelle÷tirerek üretimden elini çekmek yerine, bütün gücünü ÷eker tarÔmÔna yöneltmesi
gerekmektedir. Türkiye’nin bu konuda temel hedefi
2023 yÔlÔnÔn yÔldÔz ülkesi olmaktÔr” dedi.

ąeker Fabrikalarć
ÖzelleĆtirilmesin

Gök, yaptÔôÔ yazÔlÔ açÔklamada, önümüzdeki dönemde AB’nin reform sürecine baôlÔ olarak, 21 olan
÷eker üreticisi ülke sayÔsÔnÔn kademeli olarak 6’ya
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dü÷ürülmesi ve rekabet edemeyecek ülkelerin sektörden çekilmeye zorlanmasÔnÔn beklendiôini söyleyerek,
Türkiye’nin, AB reformunun tamamlanacaôÔ 2015 yÔlÔna kadar maliyetlerini minimize edebildiôi, sektöre
devlet desteôi saôlayabildiôi takdirde, ÷üphesiz ÷eker
üretiminde dünyanÔn yÔldÔz ülkesi olacaôÔnÔ savundu.
Gök, “Çevremizde net ÷eker ithalatçÔsÔ olan Ortadoôu ve Orta Asya ülkelerine olan yakÔnlÔôÔmÔz
Türkiye’nin sektördeki avantajÔnÔ ön plana çÔkarmaktadÔr. Bundan dolayÔ Türkiye’nin ÷eker fabrikalarÔnÔ
özelle÷tirerek üretimden elini çekmek yerine, bütün
gücünü ÷eker tarÔmÔna yöneltmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin bu konuda temel hedefi 2023 yÔlÔnÔn yÔldÔz
ülkesi olmaktÔr” dedi.
Hükümetten beklentilerinin, omurgasÔnÔ tarlada
çalÔ÷an ÷eker pancarÔ çiftçisinden, fabrikadaki i÷çisine,
nakliyecisine kadar milyonlarca insanÔn olu÷turduôu
÷eker sektörünün bir an önce özelle÷tirme kapsamÔndan
çÔkarÔlarak, ÷eker fabrikalarÔnÔn pancar üreticisi, i÷çiler
ve kamunun da içinde olduôu yeni bir yapÔ çerçevesinde ÷ekillendirilmesi olduôunu ifade eden Gök, bugün
özelle÷tirme sürecinde bulunan sektörün tekrar hayata
dönmesi ve sürdürülebilir bir üretimle ya÷atÔlabilmesi
için öncelikle sektörün tüm aktörlerinin üzerlerine dü÷en görevi yerine getirmeleri gerektiôini ifade etti.

ąEKER-Ąą

DanćĆtay Önünde NBą
Protestosu
öeker-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ õsa Gök, ni÷asta
bazlÔ ÷eker (NBö) kotasÔnÔn, Bakanlar Kurulu’nca yüzde 50 azaltÔlarak uygulanmasÔnÔn, sektörden ekmek yiyen
milyonlarca insanÔn beklentisi
olduôunu bildirdi. Gök, “NBö
kotasÔnÔn yüzde 35 artÔrÔlmasÔna” dair Bakanlar Kurulu kararÔnÔn iptali istemiyle açtÔklarÔ
davanÔn duru÷masÔnÔn ardÔndan,
DanÔ÷tay önünde basÔn açÔklamasÔ yaptÔ. TÔp çevrelerince, halkÔn, özellikle de genç nesillerin saôlÔôÔnÔ tehlikeye attÔôÔ belirtilen NBö’nin kotasÔnÔn, 2008 yÔlÔnda
Bakanlar Kurulu kararÔyla yüzde 35 oranÔnda artÔrÔldÔ-

ôÔnÔ hatÔrlatan Gök, bu kararÔn durdurulmasÔ için hukuk mücadelesi verdiklerini söyledi.
Bakanlar Kurulu kararÔ ile Türkiye’nin, AB ülkeleri
arasÔnda NBö üretiminde lider konuma geldiôini belirten Gök, “AB’de ki÷i ba÷Ôna 1 kilo NBö dü÷erken,
Türkiye’de bu miktar, kesinle÷en yargÔ kararlarÔnÔn
uygulanmamasÔ sebebiyle 5-6 kiloya kadar çÔkmÔ÷tÔr”
dedi.
Pancar sektörünün, tarÔm ve hayvancÔlÔôÔn yanÔ sÔra
gÔda, kimya, makine, ilaç, et, süt, nakliye, alkol, yem,
maya ve kozmetik sektörüyle iç içe girdiôini ifade eden
Gök, pancar sektörünün yÔllÔk ekonomik büyüklüôünün 3, 2 milyar dolarÔ bulduôunu, doôrudan ve dolaylÔ olarak 10 milyon ki÷iye geçim saôladÔôÔnÔ kaydetti.
NBö üretiminin Türkiye ekonomisine bÔraktÔôÔ katma
deôer ve istihdam oranÔnÔn son derece dü÷ük olduôunu dile getiren Gök, petrole baôÔmlÔlÔktan kurtulmaya
çalÔ÷an ülkelerin, alternatif enerji kaynaôÔ olan “bioetanol” üzerinde ARGE çalÔ÷malarÔ yaptÔôÔnÔ, Türkiye’nin
pancardan elde edilen “bioetanol” üretimini, kota nedeniyle kapasitesinin altÔnda gerçekle÷tirdiôini söyledi.
Türkiye’de ÷eker sanayi sektörünün NBö üretimi gibi
önemli bir sorunla kar÷Ô kar÷Ôya olduôunu savunan
Gök, ÷öyle devam etti: “Türkiye, bulunduôu coôrafyada pancar üretimine en elveri÷li ülke olmasÔna raômen,
dünyanÔn hiçbir yerinde uygulanmayan yüzde 10 gibi
yüksek bir kota ile NBö üretimini gerçekle÷tirmektedir.
Tüm dünyada saôlÔôa zararlÔ olduôu gerekçesiyle üretimi azaltÔlan tatlandÔrÔcÔlar, ülkemizde yüzde 50 artÔrma
eksiltme yetkisine sahip olan Bakanlar Kurulu kararÔ
ile ne yazÔk ki her yÔl artÔ÷ ÷eklinde uygulanmÔ÷tÔr.
Umut ederiz ki bugünkü davamÔz ve sonuçlanmÔ÷
davalar gözetilerek, 2011 yÔlÔ NBö kotasÔnÔn, Bakanlar
Kurulu tarafÔndan bir kez dahi olsa yüzde 50 azaltÔlarak uygulanmasÔ, sektörden ekmek yiyen milyonlarca
insanÔn beklentisidir.”

SELÜLOZ-Ąą

Form Mukavva’da ĄĆçi
Kćyćmć
Selüloz-õ÷ SendikamÔz, õzmir AyrancÔlar’da kurulu
bulunan Form Mukavva ve Ambalaj San. Ve Tic. Aö:’de
örgütlenme çalÔ÷masÔ ba÷lattÔ ve 9 MayÔs 2011 tarihin-
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de ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ’ndan toplu i÷ sözle÷mesi yapma yetkisi aldÔ. Ancak
i÷veren, 20 Haziran 2011 günü
Selüloz-õ÷ SendikamÔza üye olan
82 i÷çiden 16’sÔnÔ i÷ten attÔ.
Selüloz-õ÷ SendikasÔ Genel
Yönetim Kurulu, konuya ili÷kin yaptÔôÔ açÔklamada, i÷verenin bu tutumuna tepki gösterdi ve anayasal haklarÔnÔ kullanarak sendikala÷an i÷çilerin i÷ten atÔlmalarÔnÔ
kÔnadÔ. Sendika, 20 Haziran gününden bu yana direni÷lerini sürdüren i÷çilerin sonuna kadar yanlarÔnda
olacaklarÔnÔ, i÷ten atÔlan i÷çiler geri alÔnana ve i÷veren
saôduyulu davranana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini açÔkladÔ.
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ÇĄMSE-Ąą

Çimento ve Seramikte
SözleĆme
Çimento Endüstrisi õ÷verenleri SendikasÔ ile Çimseõ÷ SendikamÔz arasÔnda, 07 Ocak 2011 tarihinde ba÷layan, 45 çimento fabrikasÔnda yakla÷Ôk 5800 üyenin
yararlanacaôÔ Grup Toplu õ÷ Sözle÷mesi görü÷meleri
anla÷ma ile sonuçlandÔ. Çimse-õ÷, görü÷melerin tÔkanmasÔ nedeniyle 2 Haziran 2011 günü grev kararÔ
almÔ÷tÔ. 1 Ocak 2011 ile 31 AralÔk 2012 dönemini kapsayarak 2 yÔl süre ile yürürlükte kalacak toplu i÷ sözle÷mesiyle % 7 + 25,- TL. ücret zammÔnÔn yanÔ sÔra, sosyal
yardÔmlarda % 7,60 ile % 27,81
arasÔnda deôi÷en oranlarda zam
alÔndÔ. Hafta tatilinde yapÔlan çalÔ÷malarda saat ücretinin % 100
zamlÔ ödenmesi hükmü de, toplu i÷ sözle÷mesi metnine girdi.
Diôer yandan, Türkiye Toprak õ÷verenleri SendikasÔ ile Çimse-õ÷ SendikamÔz arasÔnda yürütülen ve yakla÷Ôk 3200
üyeyi kapsayan toplu i÷ sözle÷mesi görü÷meleri de anla÷ma ile sonuçlandÔ. 1 Ocak 2011 ile 31 AralÔk 2012
dönemini kapsayarak 2 yÔl süre ile yürürlükte kalacak
toplu i÷ sözle÷mesiyle; % 7 + 30,- TL. ücret zammÔnÔn
yanÔ sÔra, diôer ücret kalemleri ve sosyal yardÔmlarda %
20’ye varan oranlarda kazanÔmlar elde edildi.

YOL-Ąą

Behzat
Akdoăan
Vefat Etti
Türkiye Yol-õ÷ SendikasÔ’nÔn
eski Genel Sekreterlerinden
Behzat Akdoôan kÔsa bir süre
önce yakalandÔôÔ hastalÔktan kurtulamayarak ya÷ama
veda etti. 1944 yÔlÔnda Tunceli’ye baôlÔ Hozat ilçesinin
Karaca köyünde doôan Akdoôan evli ve bir çocuk babasÔydÔ. Akdoôan’Ôn cenazesi 9 MayÔs 2011 günü Kar÷Ôyaka Camii’nde kÔlman öôle namazÔnÔ takiben Kar÷Ôyaka MezarlÔôÔ’nda topraôa verildi.
TÜRK-õö topluluôu olarak ailesine ve Yol-õ÷ SendikasÔ topluluôuna ba÷saôlÔôÔ diliyoruz.

TEZKOOP-Ąą

Burger King Eylemleri
Sürüyor
Burger King ÇaôrÔ Merkezi çalÔ÷anlarÔ Tezkoop-õ÷
SendikamÔzda örgütlendi. õ÷veren, örgütlenmeye öncülük eden dört i÷çiyi i÷ten çÔkardÔ. Bunun üzerine Tezkoop-õ÷ SendikamÔz 9 Haziran 2011 günü õstanbul’da bir
basÔn açÔklamasÔ düzenledi. AtÔlan i÷çilerin geri alÔnmasÔ ve Burger King ÇaôrÔ Merkezi i÷çilerine yapÔlan bas-
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kÔlarÔn son bulmasÔ talebiyle yapÔlan basÔn açÔklamasÔna Burger King ÇaôrÔ Merkezi’nde çalÔ÷an i÷çilerin yanÔ
sÔra, TÜRK-õö Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Cemail
BakÔndÔ, 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Tezkoop-õ÷ SendikasÔ õstanbul 1 ve 4 Nolu öube Yöneticileri ve Temsilcileri, Yol-õ÷, Harb-õ÷, Haber õ÷ sendikalarÔ
ba÷kan ve yöneticileri katÔldÔ.
öube önünde toplanan i÷çiler Burger King ÇaôrÔ
Merkezi önüne bir yürüyü÷ gerçekle÷ti. Eylemde “AtÔlan i÷çiler geri alÔnsÔn”, “Burger King ÇaôrÔ Merkezi
Sendika HakkÔmÔzÔ Engelleyemez”, “Hamburger DayatmasÔna Son”, “Köle Deôil õ÷çiyiz, Burger King’in
Sesi Biziz”, “Orta Boy Lezzet, King Boy Eziyet”, “ÇalÔ÷anlara SaôlÔklÔ Yemek Verilsin” pankartlarÔ ve sloganlarÔna yer verilerek, her gün hamburger yemek
zorunda bÔrakÔlan i÷çilerin yemek sorunlarÔna dikkat
çekildi. Burger King önünde öube Ba÷kanÔ Rabia Özkaraca Över tarafÔndan bir konu÷ma yapÔldÔ. Över,
sendikanÔn örgütlenme sürecinden, Burger King ÇaôrÔ
Merkezi i÷vereni tarafÔndan sendikalÔ i÷çilere yoôun
baskÔ yapÔldÔôÔndan ve ailelerin aranarak tehdit edildiôinden söz etti. õ÷ten atÔlan i÷çilerden õsmail YÔldÔz
basÔn açÔklamasÔnÔ okudu. Bu baskÔlarÔn ba÷arÔya ula÷amayacaôÔ ve sendika hakkÔnÔn söke söke kazanÔlacaôÔ vurgulandÔ.
BasÔn açÔklamasÔ “Bizler emek mücadelesinin her
alanda yürütüldüôünü ve mücadelenin zorlu yollardan geçtiôini biliyoruz. Burger King ÇaôrÔ Merkezi’nde
mücadeleye devam, Burger King ÇaôrÔ Merkezi’nde
sendika hakkÔmÔzÔ söke söke alacaôÔz” sözleriyle bitirildi. YÔldÔz’Ôn ardÔndan söz alan Cemail BakÔndÔ Burger King i÷verenine seslenerek “AyaôÔnÔzÔ denk alÔn,
bu genç i÷çi karde÷lerimize haklarÔnÔ verin yoksa biz
hamburger yerine döner, köfte, kurufasulye yeme
çaôrÔsÔ yapmayÔ da biliriz” dedi. BakÔndÔ Burger King
i÷verenine seslenerek, ÇaôrÔ Merkezi çalÔ÷anlarÔnÔn
Tezkoop-õ÷ SendikasÔnda örgütlenme kararÔna saygÔ
duyulmasÔnÔ, baskÔlarÔn kaldÔrÔlmasÔnÔ, i÷çilerin insani
ihtiyaçlarÔnÔ kar÷ÔlamalarÔnÔn saôlanmasÔnÔ, i÷çilerin
örgütlenme mücadelesine TÜRK-õö olarak sahip çÔkacaklarÔnÔ vurguladÔ.

TÜRKĄYE HABER-Ąą

Olaăanüstü Genel Kurul
Türkiye Haber-õ÷ SendikasÔ’nÔn Olaôanüstü Genel
Kurulu 2-3 Temmuz 2011 günlerinde Ankara’da yapÔldÔ. Genel Kurulda Divan Ba÷kanlÔôÔna TÜRK-õö õ÷
Genel Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu, yardÔmcÔlÔklarÔna Yolõ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Ramazan Aôar ve TarÔm-õ÷
SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Bedrettin Kaykaç seçildiler.
Olaôanüstü Genel Kurulun açÔlÔ÷ konu÷masÔnÔ Genel Eôitim Sekreteri Veli Solak yaptÔ. Solak konu÷masÔnda, olaôanüstü genel kurullarÔ hiç tasvip etmediôini
ancak mecbur kalÔndÔôÔnÔ söyledi. Solak, sendikada
birtakÔm yönetimsel sÔkÔntÔlarÔn ya÷andÔôÔnÔ, 2 Haziran
2011 tarihinde Genel Sekreter Ali Deniz’in ve 3 Haziran
2011 günü de Genel Ba÷kan Ali Akcan’Ôn görevlerinden
istifa ettiklerini belirterek Olaôanüstü Genel Kurul yapÔlmasÔ kararÔnÔn alÔndÔôÔnÔ söyledi. “Bir dönemi kapattÔk, in÷allah hep birlikte yeni bir döneme ba÷layacaôÔz”
diyen Solak, “Bizim amacÔmÔz hiç kimseyi ayrÔ÷tÔrmak
deôildir. Bizim amacÔmÔz birlik ve beraberliôi saôlamak
ve sendikamÔzÔ daha ilerilere ta÷ÔmaktÔr” dedi.
Genel Kurulun ikinci gününde yapÔlan seçimler sonucunda Türkiye Haber-õ÷ SendikasÔ’nÔn yeni yönetimi
÷u ÷ekilde belirlendi:
Genel Ba÷kan
Veli Solak
Genel Sekreter
Levent Dokuyucu
Genel Mali Sekreter
Salih Da÷demir
Genel Eôitim Sekreteri Alaittin Deôirmenci
Genel Te÷k. Sekreteri
Turgut Akta÷

115

Seçim Bitti, SÈra Geçimde...
enisbagdadioglu@gmail.com

Dört kiüilik ailenin açl×k s×n×r× 878 Lira,
yoksulluk s×n×r× 2.861 Lira.

Ü

lkemizin gündemini geçtiôimiz aylarda aôÔrlÔklÔ olarak
olu÷turan milletvekili genel
seçimleri 12 Haziran 2011 günü gerçekle÷ti ve toplumun önemli bir kesimini olu÷turan çalÔ÷anlarla birlikte
halkÔmÔz demokratik tercihini yaptÔ.
Seçimin ardÔndan “geçim ÷artlarÔ”
gündelik ya÷antÔmÔzÔn yine ayrÔlmaz
bir parçasÔ olmaya devam etti.
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Türkiye õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu (TÜRK-õö) tarafÔndan AralÔk 1987’den bu yana her
ay düzenli olarak yapÔlan “açlÔk ve
yoksulluk sÔnÔrÔ” ara÷tÔrmasÔnÔn sonuçlarÔ, 2011 Haziran ayÔ itibariyle
çalÔ÷anlarÔn geçim ko÷ullarÔnÔ ortaya
koydu. Buna göre; dört ki÷ilik bir ailenin saôlÔklÔ, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapÔlmasÔ gereken
gÔda harcamasÔ tutarÔ (açlÔk sÔnÔrÔ)
878,18 liradÔr. GÔda harcamasÔ ile
birlikte giyim, konut (kira, elektrik,
su, yakÔt), ula÷Ôm, eôitim, saôlÔk ve
benzeri ihtiyaçlar için yapÔlmasÔ zorunlu diôer harcamalarÔn toplam tutarÔ (yoksulluk sÔnÔrÔ) ise 2.860,53
liraya ula÷mÔ÷tÔ.
ÇalÔ÷anlar, aôÔrlÔklÔ olarak tükettikleri mal ve hizmetlerdeki fiyat
artÔ÷Ô nedeniyle, yÔlba÷Ôna göre bu-

Mutfak enÁasyonunda y×ll×k ortalama art×ü yüzde 8,16
oran×nda.

gün 33,83 lira daha fazla harcama
yapmak durumundadÔr. Mutfak harcamasÔna altÔ ayÔn sonunda gelen ek
yük ise 10,38 liradÔr.
2011 yÔlÔnÔn ba÷Ônda i÷veren-hükümet kesimi tarafÔndan aylÔk net
629,95 lira olarak belirlenen asgari
ücret 1 Temmuz’dan itibaren yÔlÔn
ikinci altÔ aylÔk dönemi için aylÔk net
658,95 lira olacaktÔr. Maliye BakanlÔôÔ Gelir õdaresi Ba÷kanlÔôÔ verilerine göre, 2010 yÔlÔnda asgari ücretli
sayÔsÔ 4 milyon 738 bin 433 ki÷idir.
Milyonlarca asgari ücretlinin günde
22 lira ile kendisinin ve ailesinin geçimini insan onuruna yara÷Ôr düzeyde sürdürmesi mümkün deôildir.
TÜRK-õö’in verileri temel alÔndÔôÔnda Haziran 2011 ayÔ itibariyle
“mutfak enflasyonu”ndaki deôi÷im
÷öyle oldu:
O

Ankara’da ya÷ayan dört ki÷ilik
bir ailenin “gÔda için” yapmasÔ
gereken asgari harcama tutarÔ
bir önceki aya göre yüzde 0,38
oranÔnda geriledi. Böylece son

be÷ yÔlda bu ay gÔda fiyatlarÔnda görülen aylÔk gerileme devam etti.
O

O

O

224,45

238,10

246,78

245,15

Yeti÷kin KadÔn

189,63

201,90

205,68

204,38

15-19 Ya÷ Grubu Çocuk

240,71

255,00

258,18

256,94

4-6 Ya÷ Grubu Çocuk

163,20

172,80

170,87

171,71

Açl×k S×n×r×

817,99

867,80

881,51

878,18

2.666,46

2.826,70

2.871,38

2.860,53

Yoksulluk S×n×r×

* GÔda harcamasÔ tutarÔ, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklÔ olabilmektedir.

YÔllÔk ortalama artÔ÷ oranÔ ise
yüzde 8,16 olarak hesaplandÔ.

GÔda harcamasÔ çalÔ÷masÔna temel alÔnan beslenme kalÔbÔnda yer
alan ürünlerin fiyatlarÔnda Haziran
2011 itibariyle gözlenen deôi÷im
÷öyle oldu:
O

May×s’2011 Haziran’2011

Yeti÷kin õ÷çi

GÔda enflasyonunda oniki ay
itibariyle artÔ÷ oranÔ yüzde
7,36 oranÔnda gerçekle÷ti.

A÷aôÔdaki TÜRK-õö ve TÜõK verilerinin yer aldÔôÔ grafikten de görüleceôi üzere, geçtiôimiz dönemde
gerileme eôilimi gösteren gÔda fiyatlarÔ endeksi son üç ayda yükselme
eôilimindedir.

Tablo 1: Dört Kiçilik Ailenin Açl×k ve Yoksulluk S×n×r× (TL/Ay)
Haziran’2010 Aral×k’2010

YÔlÔn ilk altÔ aylÔk döneminde
artÔ÷ oranÔ yüzde 1,20 oldu.

O

Süt, yoôurt, peynir grubunda;
ortalama ürün fiyatÔnÔ deôi÷tiren herhangi bir fiyat deôi÷ikliôi tespit edilmemi÷tir. Ancak
bazÔ ürünlerde, marketteki
raf rekabetine de baôlÔ olarak
fiyat ayarlamalarÔ dikkati çekmi÷tir.
Et, tavuk, balÔk, sakatat, bakliyat gibi ürünlerin bulunduôu
grupta; et fiyatÔ ku÷ba÷Ônda
geçen ayÔn 75 kuru÷luk gerilemesi yerini yine aynÔ tutardaki
artÔ÷a bÔrakÔrken kÔyma fiyatÔ
ile tavuk fiyatÔ deôi÷medi. BalÔk ürünlerinin hesaplamasÔnda tamamÔyla kültür balÔk çe÷itlerinin ortalama fiyatÔ temel

O

Tablo 2: G×da Harcamas×ndaki Deäiçim
Haziran Haziran Haziran Haziran
2008
2009
2010
2011
Bir önceki aya göre deôi÷im oranÔ (%)
Bir önceki yÔlÔn AralÔk ayÔna göre deôi÷im oranÔ (%)

-1,32

-1,45

-0,99

-0,38

3,31

-0,85

2,94

1,20

Bir önceki yÔlÔn aynÔ ayÔna göre deôi÷im oranÔ (%)

14,03

3,17

11,54

7,36

12 aylÔk ortalamalara göre deôi÷im oranÔ (%)

12,32

7,66

8,20

8,16

alÔndÔ ve fiyat ortalamasÔ biraz
yükseldi. Sakatat ürünlerinin
(ciôer, yürek, böbrek) fiyatlarÔ
bu ay kilogramda yakla÷Ôk 2,5
lira geriledi. Yumurta fiyatÔ
bu ay artarak tanesi 25 kuru÷ oldu. Bakliyat ürünlerinin
(nohut, mercimek, kuru fa-

sulye, barbunya vb) fiyatÔnda
bu ay yine bir deôi÷iklik tespit
edilmedi.
O

Mevsim ko÷ullarÔnÔn olumsuz etkisiyle ya÷ sebze-meyve
aôÔrlÔklÔ ortalama kilogram fiyatÔ dü÷ük de olsa yine arttÔ ve
2,83 lira olarak hesaplandÔ. Bu
artÔ÷ta sebze fiyatlarÔnÔn etkisi
daha fazla oldu. Ancak bu ay
patates ve kuru soôan fiyatlarÔndaki gerileme dikkat çekti.
Sebze ortalama kilogram fiyatÔ
2,71 lira olurken meyve ortalama kilogram fiyatÔ geçtiôimiz aya göre gerileyerek 3,05
lira tutarÔnda oldu. YapÔlan
hesaplamada -her zaman olduôu gibi- pazarda bol bulunan ve satÔlan ürünler temel
alÔndÔ. Bu ay kiraz, armut, dut
pazarda bulunmasÔna kar÷Ôn
hesaplamaya dahil edilmezken kavun, karpuz, kayÔsÔ, hesaplamaya girdi. Ancak meyve ve sebze ortalamasÔ olarak
grubun mutfak harcamasÔna
etkisi bu ay önemli boyutta
olmadÔ ve mutfak harcamasÔnÔn gerilemesine olumlu katkÔ
saôladÔ.

O

Ekmek, pirinç, un, makarna gibi ürünlerin bulunduôu
grupta; bu ay yine fiyat deôi÷ikliôi görülmedi. Ancak artan maliyetler kar÷ÔsÔnda unlu
mamul (ekmek) fiyatÔnÔn dü÷ük kaldÔôÔndan yakÔnan satÔcÔlar, özellikle ÷ehrin cÔvar
yerlerindeki ucuz fiyatla satÔlan ekmeôin haksÔz rekabet
doôurduôunu ifade etti.
Son grup içinde yer alan gÔda
maddelerinden; tereyaôÔ fiyatÔ
aynÔ kaldÔ ancak geçtiôimiz ay
artÔ÷ gösteren margarin fiyatÔ
eski seviyesine geriledi. ZeytinyaôÔ ile ayçiçeôi yaôÔ fiyatÔ
bu ay da deôi÷medi. AynÔ ÷ekilde siyah ve ye÷il zeytinin
fiyatÔ ile bal, reçel, pekmez,
÷eker ve tuz fiyatÔ da bu ay
aynÔ kaldÔ. Baharat ürünleri
(kimyon, nane, karabiber, vb)
ile yaôlÔ tohum ürünleri (ceviz, fÔndÔk, fÔstÔk, ayçekirdeôi
vb) fiyatlarÔ deôi÷medi. AynÔ
÷ekilde, çay ve Ôhlamur, salçanÔn fiyatÔ da bu ay deôi÷medi.

“AçlÔk ve Yoksulluk SÔnÔrÔ” çalÔ÷masÔnda hesaplamaya temel olan
gÔda maddelerinin fiyatlarÔ, Konfederasyonumuzca piyasadan, market
ve semt pazarlarÔ sürekli ve düzenli
olarak dola÷Ôlarak doôrudan tespit
edilmektedir. ÇalÔ÷ma bu niteliôiyle
baôÔmsÔzdÔr ve tüketici fiyatlarÔndaki artÔ÷ eôilimini yansÔtan “öncü
gösterge” niteliôi ta÷ÔmaktadÔr. Ku÷kusuz hesaplanan “yoksulluk sÔnÔrÔ”
tutarÔ ücret düzeyi olmayÔp, haneye
girmesi gereken gelir toplamÔnÔ ifade etmektedir.
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TÜRK-ûü’ûN GÜNDEMûNDEN

HATIRA ORMANI

SOSYAL GÜVENLúK MÜFETTúûLERú DERNEøú

Yüksek Hakem Kurulu, Türkiye õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu ve Türkiye õ÷veren SendikalarÔ Konfederasyonu
Haymana/ÇalÔ÷ Beldesi’nde bir hatÔra ormanÔ olu÷turdu. 17
MayÔs 2011 günü yapÔlan aôaç dikme törenine YargÔtay 9. Hukuk Dairesi ve Yüksek Hakem Kurulu Ba÷kanÔ Dr. Mustafa
KÔlÔçoôlu’nun yanÔ sÔra ÇalÔ÷ma Genel Müdürü, TÜRK-õö ve
TõSK temsilcileri ile Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreteri ve
Uzman-Raportörleri ile YargÔtay 9. Hukuk Dairesi ve Yüksek
Hakem Kurulu eski Ba÷kanÔ AydÔn Özkul katÔldÔ.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görev yapan sosyal güvenlik
müfetti÷lerinin örgütlü olduôu Sosyal Güvenlik Müfetti÷leri
Derneôi yöneticileri, TÜRK-õö ve Tes-õ÷ Genel Ba÷kanÔ Mustafa
Kumlu’yu 4 Temmuz 2011 günü ziyaret etti.

Heyet ÇalÔ÷ õlköôretim Okulu’nda düzenlenen törenin ardÔndan ÇalÔ÷ Belediyesi’ni ziyaret etti.
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Dernek Ba÷kanÔ Bülent Kuzu ve yöneticiler Sadettin Orhan, Selim Gürrevik ve Recep Gürbüz, Tes-õ÷ SendikasÔ Genel
Merkezi’nde gerçekle÷en ziyarette, Kumlu ile sosyal güvenlik
alanÔnda ya÷ananlarla ilgili görü÷ alÔ÷ veri÷inde bulundular.
Türkiye’de kayÔt dÔ÷Ô sektörün çalÔ÷ma hayatÔnda yarattÔôÔ sorunlara deôinen Kumlu, müfetti÷lerden bu konuda daha duyarlÔ olunmasÔnÔ talep etti.

TÜRK METAL ÇOCUK
KULÜBÜ
Türk Metal SendikasÔ bünyesinde faaliyetini sürdüren Metal Çocuk Arkada÷ Kulübü’nün
12. Dönem Metal Çocuk Meclisi
toplandÔ. Çocuk Meclisi’ne Türk
Metal üyesi i÷çi çocuklarÔnÔn yanÔ
sÔra Kuzey KÔbrÔs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Ba÷kordistan’dan davetli
toplam 500 çocuk katÔldÔ. Çocuk
Meclisi’nin açÔ÷ konu÷masÔnÔ yapan
TÜRK-õö Genel Sekreteri ve Türk
Metal SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Pevrul Kavlak, dünyada her gün 35 bin
çocuôun öldüôünü, 1 milyar çocuôunsa yoksulluk içinde ya÷adÔôÔnÔ
vurguladÔ. Kavlak, “Çocuklar için
adaletsiz bir dünyada ya÷Ôyoruz. Bu
dünya çocuklarÔn çocukluôunu ya÷ayabileceôi bir dünya deôil. Küreselle÷menin dünyayÔ sosyal, ekonomik ve siyasi açÔdan
çirkinle÷tirmesi, sonuçta çocuklarÔn büyük acÔlar çekmesine sebep oluyor” dedi. Kavlak, “Bugün burada dostluk, barÔ÷ ve
karde÷lik duygularÔyla bir araya geldiniz. Ke÷ke dünyayÔ yönetenler de böyle çocuklar gibi el ele vermeyi ba÷arabilse. Ke÷ke
÷u sava÷lar bitse. Belki, o zaman bu güzel gezegen daha ya÷anÔlÔr bir halde olurdu” diye konu÷tu.
Daha sonra Çocuk Meclisi’ni temsilen 34 ki÷ilik bir grup TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu ve Genel Mali Sekreter Ergün Atalay’Ô ziyaret etti. Ziyaret sÔrasÔnda TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ koltuôuna temsili olarak oturan metal çocuk
Arkada÷ Kulübü üyesi Bü÷ra YardÔmlÔ, bir konu÷ma yaptÔ. “TÜRK-õö’e sahip çÔkan, Türkiye’ye sahip çÔkar” diyen YardÔmlÔ
konu÷masÔnda, “TÜRK-õö, Türk i÷çilerinin güvendiôi büyük bir daô, sÔôÔnacaôÔ tek limandÔr. Tüm emekçilerin TÜRK-õö’e
sahip çÔkmasÔ gerekir. Çünkü TÜRK-õö emeôin örgütüdür, ekmeôin örgütüdür, barÔ÷Ôn ve adaletin, demokrasinin örgütüdür. TÜRK-õö, Türkiye’nin örgütüdür” diye konu÷tu.
Genel Ba÷kan Kumlu da ziyaretten duyduôu memnuniyeti dile getirdi ve metal çocuk üyelerine te÷ekkür etti.

Çalışma Yaşamında

Mayıs-Haziran 2011
Namćk TAN
namiktan@turkis.org.tr

1 May×s 2011
Q 1 MayÔs Taksim MeydanÔ’nda
kutlandÔ. TÜRK-õö ve diôer sivil
toplum kurulu÷larÔnÔn da katÔldÔôÔ 1 MayÔs kutlamalarÔ, yüzbinlerin katÔldÔôÔ bir ÷ölene dönü÷tü. 1
MayÔs’Ôn önemine vurgu yapÔldÔôÔ ortak açÔklamada, çalÔ÷anlarÔn
sorunlarÔna yer verilerek, örgütlenme önündeki engellerin kaldÔrÔlmasÔ konusunda Hükümetin
gerekli olan adÔmlarÔ atmasÔ istendi.
5 May×s 2011
Q ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ tarafÔndan õ÷ SaôlÔôÔ
ve Güvenliôi HaftasÔnÔn 25.’si
Kayseri’de yapÔldÔ. ToplantÔda
konu÷an ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Ömer Dinçer, 16
bin i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi uzmanÔna ihtiyaçlarÔ olduôunu söyledi.
Bunun dÔ÷Ônda meslek odalarÔ ve
sendikalarÔn kendilerini bu i÷lere
adamasÔ gerektiôini vurgulayan
Dinçer, bu konuda her kesime
önemli görevler dü÷tüôünü belirtti. Ülkedeki i÷ kazalarÔnÔn yüzde 83’ünün KOBõ’lerde olduôunu
söyleyen TÜRK-õö Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu da acilen bir mevzuat
deôi÷ikliôine gidilerek, KOBõ’lerin
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi kapsamÔna
alÔnmasÔ gerektiôini aktardÔ. TõSK
Ba÷kanÔ Tuôrul Kutadgobilik,
i÷çinin hayatÔnÔn kendi fabrikalarÔna girince anla÷ÔlacaôÔnÔ dile
getirerek, i÷çinin devamlÔlÔôÔnÔn
hayati bir ÷ey olduôunu belirtti.
õ÷ kazalarÔnÔn muhatabÔ olan i÷çi
ve emekçilerin nasÔl bilinçlen-

dirileceôinin önemli olduôunu
söyleyerek konu÷masÔna ba÷layan
Hak-õ÷ Ba÷kanÔ Mahmut Arslan,
i÷ kazalarÔnÔn yüzde 95’inin engellenebilecekken, bunlarÔn kader olarak ifade edilmesini ve yorumlanmasÔnÔ doôru bulmadÔôÔnÔ
söyledi.
7 May×s 2011
Q SGK Toplam SaôlÔk HarcamalarÔ
istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin toplam saôlÔk harcamalarÔ 9 yÔlda 8 kat artarak 32 milyar TL düzeyini a÷tÔ.
4/a, 4/b ve 4/c kapsamÔndakilerin
tedavi, ilaç ve diôer tüm saôlÔk
harcamalarÔnÔ içeren rakamlara
bakÔldÔôÔnda 2001 yÔlÔnda saôlÔôa
harcanÔlan toplam paranÔn 4 milyar 576 milyon TL, 2002 yÔlÔnda
7 milyar 629 milyon TL, 2003
yÔlÔnda 10 milyar 662 milyon TL,
2004 yÔlÔnda 13 milyar 150 milyon TL, 2005 yÔlÔnda 13 milyar
608 milyon TL, 2006 yÔlÔnda 17
milyar 667 milyon TL, 2007 yÔlÔnda 19 milyar 984 milyon TL,
2008 yÔlÔnda 25 milyar 346 milyon TL, 2009 yÔlÔnda 28 milyar
811 milyon TL ve 2010 yÔlÔnda ise
32 milyar 80 milyon TL olduôu
görüldü. 2011 yÔlÔnÔn Ocak ve öubat aylarÔnda ise saôlÔôa 5 milyar
685 milyon TL harcama yapÔldÔ.
8 May×s 2011
Q õstanbul’da düzenlenen Endüstri
HaftasÔ ToplantÔsÔnda; dünya’da
her yÔl 2 milyon ki÷inin i÷ kazasÔ kurbanÔ olduôuna dikkat
çekilerek, bu durumun insan
saôlÔôÔnÔ tehdit ettiôi belirtildi.
Türkiye õ÷ Güvenliôi õ÷ AdamlarÔ Derneôi (TõGõAD) Ba÷kanÔ
Ali Kaya, “UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü (ILO) raporuna göre
Türkiye, i÷ kazalarÔnda Avrupa
birincisi, dünyada ise Hindistan

ve Rusya’nÔn ardÔndan üçüncü
sÔrada. Bu durum ülkemize yakÔ÷madÔôÔ gibi, güvenlik kültürünün
geli÷mediôini de ortaya koyuyor.
Her yÔl i÷ kazalarÔ ve meslek hastalÔôÔ nedenli i÷günü kaybÔnÔn, 44
milyar liraya yakÔn ekonomik yük
olu÷turduôu tahmin ediliyor. Bu
tabloyu tersine çevirmek ve dünya sonuncusu olmak istiyoruz.
Bunun içinde hepimize görev dü÷üyor” dedi.
12 May×s 2011
Q 5763 sayÔlÔ Kanunun uygulama
sonuçlarÔ açÔklandÔ. Buna göre,
çalÔ÷anlarÔ koruyan hükümlerin
deôi÷tirilmesi sonucu, hak kayÔplarÔ ya÷andÔ. 2008 yÔlÔnda Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde kabul
edilen 5763 sayÔlÔ Kanunla istihdam ve i÷sizlik sigortasÔ ile ilgili
bazÔ deôi÷iklikler yapÔldÔ. Kamuoyunda “istihdam paketi” olarak
bilinen yasada, özürlü ve eski
hükümlü çalÔ÷tÔrma zorunluluôu
azaltÔldÔ. õ÷verenlerin 50 ve daha
fazla i÷çi çalÔ÷an i÷yerlerinde i÷yeri hekimi çalÔ÷tÔrma yükümlülüôü kaldÔrÔlarak yerine hizmet
satÔn alÔnmasÔ hükmü getirildi.
Böylece i÷verenler doktor çalÔ÷tÔrma yükümlülüôünden kurtulup
gerekirse dÔ÷ardan anla÷malÔ olarak i÷yeri hekimi çalÔ÷tÔrabilecek,
i÷ güvenliôi uzmanÔ çalÔ÷tÔrma
yükümlülüôü de kaldÔrÔlarak dÔ÷ardan hizmet satÔn alÔnmasÔ yoluna gidildi. 150’den fazla kadÔn
i÷çinin çalÔ÷tÔôÔ i÷yerlerinde i÷verenin kre÷ açma yükümlülüôü
kaldÔrÔlarak dÔ÷ardan hizmet satÔn
alÔnmasÔ hükmü getirildi. Uygulamada i÷veren maliyetler arttÔôÔ
için hizmet satÔn almayacak, dolayÔsÔyla kadÔn çalÔ÷anlar da kre÷
bulunmadÔôÔ için i÷ten ayrÔlabilecektir.
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13 May×s 2011
Q Türkiye’de 10 milyon 400 bin çalÔ÷an bulunuyor. BunlarÔn yakla÷Ôk
4.5 milyonunun sosyal güvenlik
primi asgari ücret üzerinden yatÔrÔlÔyor. Çoôu ki÷i de i÷ hayatÔnÔn
tamamÔnda asgari ücretten çalÔ÷mÔ÷ gibi gösteriliyor. Bu nedenle
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
(SGK) prim kaybÔ her yÔl milyarlarca lirayÔ buluyor. Bu durumun
önüne geçmek için önemli bir
adÔm atan Sosyal Güvenlik Kurumu, meslek kodu uygulamasÔna
geçiyor. Buna göre; her meslek
için bir kod belirlenecek. Sosyal
Güvenlik Kurumu artÔk sigorta
kaydÔ ile birlikte sigorta kaydÔ
yaptÔrÔlan ki÷inin meslek kodunu
da sisteme girecek. Uygulama ile
birlikte aynÔ i÷yerinde farklÔ statülerde çalÔ÷anlar, aynÔ ücretten
(dü÷ük prim ödemek için asgari
ücretten) gösterilemeyecek. õ÷veren aynÔ ücretten gösterse bile

sistem bunu kabul etmeyecek.
Ücret mecburen yüksek olacak.
Örneôin aynÔ i÷yerinde çalÔ÷an a÷çÔba÷Ô ile bula÷ÔkçÔ asgari ücretten
gösterilemeyecek.
ÇalÔ÷anlarÔn
yüzde 44’ü bu durumda. ‘KayÔt
içindeki kayÔt dÔ÷ÔlÔk’ olan bu yolla hem devlet hem çalÔ÷an kayba
uôruyor.
Q TGS ile AA i÷yerlerinde çalÔ÷an
600 üyesi adÔna 3 KasÔm 2010 tarihinden bu yana sürdüôü toplu
i÷ sözle÷mesi görü÷meleri, grev
uygulamasÔna ba÷lanmadan bir
gün önce anla÷mayla sonuçlandÔ. TGS’den yapÔlan açÔklamada,
1 Ekim 2010 tarihinden geçerli
olmak üzere çalÔ÷anlarÔn ücretlerinin ilk 2 bin 500 TL’lik bölümüne yüzde 15, ikinci 2 bin 500
TL’lik bölümüne yüzde 5 zam
yapÔldÔôÔ, ayrÔca tüm çalÔ÷anlara
155 TL seyyanen zam verildiôi
belirtildi. Sözle÷menin ikinci yÔlÔ
olan 1 Ekim 2011 tarihinde ise

çalÔ÷anlarÔn ücretlerine bir yÔllÔk
TÜFE oranÔnda zam yapÔlacaôÔ,
bu artÔ÷la birlikte herkese 150 TL
de seyyanen zam uygulanacaôÔ
belirtildi. Toplu i÷ sözle÷mesiyle TGS üyelerinin brüt çÔplak
ücretlerinde ortalama yüzde 14
oranÔnda artÔ÷ saôlandÔôÔ belirtilen açÔklamada, kötü muamele
ve psikolojik baskÔ olarak bilinen
“mobbing” uygulamasÔnÔn da ilk
kez toplu i÷ sözle÷mesi hükümleri arasÔna girdiôi ifade edildi.
14 May×s 2011
Q Hava-õ÷ SendikasÔnÔn örgütlü olduôu Pratt & Whitney THY Teknik Uçak Motoru BakÔm Merkezi
TEC’de 1. Dönem toplu i÷ sözle÷mesi görü÷meleri anla÷mayla
sonuçlandÔ. Grev uygulamasÔnÔn
ba÷layacaôÔ saatlerde anla÷manÔn
saôlandÔôÔ bildirildi. Hava-õ÷ tarafÔndan yapÔlan açÔklamada ÷u
deôerlendirmelerde bulunuldu.

“Öncelikle bu mücadelede onurluca haklarÔna sahip çÔkan sendikasÔ ile dayanÔ÷ma içinde olan
tüm üyelerimize yürekten te÷ekkür ediyoruz.
Q Ücret sistemi bireysel i÷ sözle÷mesi kapsamÔndan çÔkarÔlarak KÔdem Ücret õ÷ TazminatÔ skala sistemine dönü÷türülmü÷, bu ücret
artÔ÷ sistemi ile KasÔm 2009’dan
01.01.2011 tarihine kadar olan
kÔsÔm ile ilgili üyelerimizin Teknik A.ö’den geçi÷leri esnasÔndaki
ücretlerine 14 aylÔk kümülatif %
20,6 oranÔnda zam uygulanmÔ÷
oldu. YapÔlan anla÷ma ile sosyal
haklarda önemli artÔ÷lar saôlandÔ.
AylÔk sosyal yardÔm TõS süresince
130 TL/Ay’dan 280 TL/Ay’a yükseltildi”.
Q Türkiye Emekli Derneôi, tüm liderlere 12 maddeden olu÷an isteklerini gönderdi. Hangi lider
emeklileri istekleri konusunda
tatmin edici açÔklama yaparsa oylarÔnÔ o alacak. õ÷te emeklilerin
÷artlarÔ 1. õntibak sorunu çözülsün: Emekli SandÔôÔ’nda intibaklar yapÔlÔrken, i÷çi emeklilerinden
esirgenmemeli. 2. Refah payÔndan hesaplansÔn: AylÔklarÔn artÔ÷ÔnÔ enflasyona endeksleyen hüküm deôi÷tirilmeli, refahtan pay
verilmeli. 3. Enflasyon farklarÔ
ödenmeli: SSK ve Baô-Kur emeklilerine ödenmeyen 28 aylÔk enflasyon farkÔ ödenmeli. 4. 2002 ve
2006’daki zam farklarÔ ödenmeli:
2002 ve 2006 yÔllarÔ arasÔnda memur aylÔklarÔnÔn artÔ÷Ô ile i÷çi ve
Baô-Kur emeklilerine yapÔlan artÔ÷lardan olu÷an fark bir an önce
ödenmeli. 5. Key ödemeleri yapÔlmalÔ: SSK, emekli olanlarÔn sÔnÔrlÔ
bir bölümünün KEY ödemelerini
yaparken, listede adÔ olmayan
çoôu emekli KEY ödemesi alamamÔ÷tÔr. 6. Ek ödemeler yükseltilmeli: Emeklilere yüzde 4-5 arasÔnda bir ek ödemenin yapÔlmasÔ
yetersiz kaldÔôÔndan, en az yüzde
10 ek ödeme getirilmelidir. 7.

Promosyon ödenmeli: ÇalÔ÷anlara
yapÔlan promosyon emeklilere de
yapÔlsÔn. 8. KatkÔ payÔ alÔnmamalÔ: Emeklilerin içinde bulunduklarÔ ko÷ullar ve ya÷larÔ dikkate
alÔnarak katkÔ payÔ alÔnmasÔn. 9.
KÔz çocuklarÔna koruma: KÔz çocuklarÔnÔn eôitimleri ve 25 ya÷
sÔnÔrÔ ile sÔnÔrlÔ tutulmamalÔdÔr.
Tarih ayrÔmÔ yapÔlmadan kÔz çocuklarÔnÔn saôlÔk yardÔmlarÔnda
e÷itlik saôlanmalÔdÔr. 10. Sendika
hakkÔ tanÔnmalÔ: Çaôda÷ demokrasilerde öngörüldüôü ÷ekliyle,
emeklilere de toplu sözle÷me yapabilme hakkÔ saôlanmalÔdÔr. 11.
Konseylerde temsil hakkÔ: Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yapÔsÔ
yeniden düzenlenmeli ve temsil
kapsamÔ geni÷letilerek emeklilerin de bu yapÔda yer alabilmeleri
saôlanmalÔdÔr. 12. Prim yükü kaldÔrÔlsÔn: Emekli olduktan sonra
bir i÷yeri açan ve devlete vergi
ödeyen, emeklilerimizin aylÔklarÔndan yüzde 15 oranÔnda yapÔlan
kesintiler kaldÔrÔlsÔn.
16 May×s 2011
Q SGK Ba÷kanÔ Emin ZararsÔz,
2008-2011 Nisan döneminde tescilsiz olduôu tespit edilen 48 bin
651 i÷ yeri ile 918 bin 729 ki÷inin kayÔt altÔna alÔndÔôÔnÔ bildirdi.
ZararsÔz, ‘’16-22 MayÔs Sosyal Güvenlik HaftasÔ’’ dolayÔsÔyla, SGK
Ba÷kanlÔôÔ’nda düzenlediôi basÔn
toplantÔsÔnda, kurumun çalÔ÷malarÔ ve hedefleri hakkÔnda ÷u deôerlendirmelerde bulundu. “Sosyal Güvenlik HaftasÔ kapsamÔnda
bu yÔl 17-18 MayÔs’ta, ‘’Sosyal Güvenlik AlanÔnda Yeni Riskler ve
Yakla÷Ômlar’’ temalÔ 2. UluslararasÔ Sosyal Güvenlik Sempozyumunu gerçekle÷tireceklerini, bu
sempozyuma UluslararasÔ Sosyal
Güvenlik Birliôi, ILO, OECD gibi
kurulu÷larÔn üst düzey temsilcileri ile yurtiçi ve dÔ÷Ôndan akademisyenlerin ve sivil toplum kurulu÷larÔ temsilcileri katÔlacaktÔr.

6111 sayÔlÔ ‘’BazÔ AlacaklarÔn Yeniden YapÔlandÔrÔlmasÔ ile Sosyal
Sigortalar ve Genel SaôlÔk SigortasÔ Kanunu ve Diôer BazÔ Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deôi÷iklik YapÔlmasÔna
Dair Kanun’’ un SGK’ya olan prim
ve diôer borçlarÔn cazip ÷artlarla
pe÷in veya taksitle ödenebilmesi
ile 2008 yÔlÔndaki yapÔlandÔrmaya
müracaat edip ödenemediôi için
yapÔlandÔrmalarÔ bozulan sigortalÔlara önemli imkanlar getirildi ve
yapÔlandÔrma süresinin Bakanlar
Kurulu KararÔ ile 31 MayÔs’a kadar uzatÔldÔ.”
Q Devlet memurluôu hizmetlerinden ayrÔlarak sigortalÔ, baô-kur’lu
çalÔ÷anlara, memurlukta geçen
süreleri için emekli ikramiyesi
ödenmemektedir. Bunu saôlayan
2829 sayÔlÔ Kanunun ilgili hükmü, daha önce Anayasa Mahkemesince iptal edilmi÷ti. Ancak,
Maliye BakanlÔôÔ bürokrasisinin
isteôi doôrultusunda TBMM,
2010 yÔlÔnda, aynÔ hükmü bir
kez daha kabul etmi÷ ve yasala÷tÔrmÔ÷tÔ. Anayasa Mahkemesi i÷te
bu 2. düzenlemeyi de iptal etmi÷tir. Ancak iptal edilen düzenleme
henüz Resmi Gazete’de yayÔmlanmadÔôÔndan bir hüküm ifade
etmemektedir.
17 May×s 2011
Q õ÷sizlik oranÔ ÷ubat dönemi için
yüzde 11.5 oldu. Bu rakam geçen
yÔlÔn aynÔ döneminde yüzde 14.4,
ocak döneminde ise yüzde 11.9
idi. TÜõK verilerine göre tanm
dÔ÷Ô i÷sizlik oranÔ aynÔ dönemde
yüzde 14.2, Türkiye genelinde i÷gücüne katÔlma oranÔ yüzde 48.5
oldu. Genç nüfusta i÷sizlik oranÔ
2010 öubatÔndaki yüzde 25.5 düzeyinden yüzde 20.6’ya geriledi.
Türkiye genelinde i÷siz sayÔsÔ geçen yÔlÔn aynÔ dönemine göre 600
bin ki÷i azalarak 2 milyon 964
bin ki÷iye dü÷tü. Mevcut i÷sizlerin yüzde 12’sini (357 bin ki÷i)
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bu dönemde i÷ten ayrÔlanlar olu÷turdu. öubat döneminde istihdam
edilenlerin sayÔsÔ, geçen yÔlÔn aynÔ
dönemine göre 1 milyon 535 bin
ki÷i arttÔ.
19 May×s 2011
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Q Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC), medya sektöründeki i÷ten çÔkarmalarÔ kÔnadÔ. TGC’den
yapÔlan yazÔlÔ açÔklamada, sendikasÔz, i÷ güvencesiz bir çalÔ÷ma
biçimine mahkûm edilen gazeteciler için i÷ten çÔkarmalarÔn artÔk
tahammül edilemez hale geldiôi
belirtildi. AçÔklamada, ÷u görü÷lere yer verildi: “Kamuoyu adÔna
denetleme görevini yerine getiren,
halkÔn doôru ve yansÔz haber alma
hakkÔna hizmet eden gazeteciler,
i÷ten çÔkarÔlma, siyasî baskÔ, dava
ve cezaevi tehdidi altÔnda i÷lerini
yapmaya çalÔ÷Ôyorlar. Daha önce
Sabah ve Habertürk’te ya÷anan
i÷ten çÔkarmalar, NTVden 70’e
yakÔn gazetecinin i÷ten çÔkarÔlmasÔyla devam ediyor. HalkÔn haber
alma hakkÔnÔn çok daha önem kazandÔôÔ seçim öncesi bir dönemde
i÷ten çÔkarmalarÔn artmasÔnÔ medyanÔn yeniden tasarlanmasÔ olarak deôerlendiriyoruz. Bunun da
meslekta÷larÔmÔza ve kamuoyuna
tekrar tekrar yeniden yapÔlanma
olarak sunulmasÔnÔ büyük bir talihsizlik olarak görüyoruz. õ÷ten
çÔkarmalarÔ kÔnÔyor, i÷verenleri
bu kararlarÔnÔ gözden geçirmeye
davet ediyoruz. Bu durumun yeni
el deôi÷tiren Milliyet ve Vatan gazetelerine de yansÔmamasÔnÔ ve
bu kurulu÷larda çalÔ÷an meslekta÷larÔmÔzÔn i÷ güvencesinin saôlanmasÔnÔ umut ediyoruz.”
Q ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ
Ömer Dinçer, uzun vadeli bir ulusal istihdam stratejisi hazÔrladÔklarÔnÔ belirterek, “Bu stratejilerle
i÷sizlik oranÔnÔn yüzde 5 düzeylerine indirilmesi, istihdam oranÔnÔn
yüzde 50’nin üzerine çÔkarÔlmasÔnÔ
hedefliyoruz” dedi. Dinçer, “õn-

san KaynaklarÔnÔn Geli÷tirilmesi
Operasyonel ProgramÔ” tanÔtÔm
konferansÔnda yaptÔôÔ konu÷mada, kriz döneminde 90 bin ki÷ilik
niteliksiz i÷ gücünün istihdamda
kalmasÔnÔ saôladÔklarÔnÔ belirterek
“Torba Kanunla” birlikte yapÔlan
düzenlemelerle de istihdamla ilgili
yeni önlemlerin, te÷viklerin hayata geçtiôini söyledi.
21 May×s 2011
Q Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) 12. Genel Kurulu,
Yunanistan’Ôn Atina kentinde Megaron Kongre Merkezi’nde gerçekle÷tirildi. Genel kurul, 36 ülkeden
ve 83 üye sendika konfederasyonunu temsilen bin delegenin katÔlÔmÔyla yapÔldÔ. Kurulda ETUC’un
yeni Genel Sekreteri UNI Europe
Genel Sekreteri Bernadette Segol
oldu. Genel Kurul’da, ETUC’un
gelecek 4 yÔlda Avrupa’da çalÔ÷anlarÔn haklarÔ koruyup geli÷tirmek
adÔna izleyeceôi stratejinin ÷ekillendirildiôi “Atina Manifestosu”
hazÔrlandÔ.
24 May×s 2011
Q Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
‘ödeme listesi’ üzerinde yaptÔôÔ inceleme sonucunda bin 700
ilacÔn piyasada bulunmadÔôÔnÔ
tespit etti. Bu geli÷menin ardÔndan da firmalarÔ uyararak bu
ilaçlarÔn piyasada satÔlÔp satÔlmadÔôÔna yönelik belgelendirme
yapmalarÔnÔ istedi. SGK õlaç EczacÔlÔk Daire Ba÷kanÔ Ali Edizer,
“Piyasada bulunmayan bu ilaçlarÔ
pasif hale getirdiôimizde vatanda÷ fark ücreti ödemek zorunda
kalmayacak.” dedi. Vatanda÷Ôn
bu ilaçlara ula÷amadÔôÔ için fazladan ücret ödediôine dikkat çeken
SGK õlaç EczacÔlÔk Daire Ba÷kanÔ Ali Edizer, “Bu ilaçlarÔn çoôu
kendi alanlarÔnda en dü÷ük fiyatlÔ
ilaçlar. Uygulama gereôi aynÔ etken maddeyi içeren en ucuz ilaç
bulunmayÔnca devlet yüzde 15’e

kadar ödeme yapÔyor. Fakat bunun üzerinde olursa vatanda÷ farkÔ cebinden ödüyor. Biz piyasada
bulunmayan bu ilaçlarÔ pasif hale
getirdiôimizde vatanda÷ bulunmayan ilaç yüzünden fark ücreti
ödemeyecek.” dedi. Öte yandan
SGK önümüzdeki dönemden itibaren piyasada 5 ay bulunmayan
ilaçlarÔ provizyon sisteminde pasif hale getirecek. SGK, piyasada
tespit edemediôi yakla÷Ôk bin 700
ilacÔn akÔbetini belirlemek için.
25 May×s 2011
Q öeker-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ õsa Gök, 2011 ni÷asta bazlÔ
÷eker (NBö) kotasÔnÔn, Bakanlar
Kurulu’nca yüzde 50 azaltÔlarak
uygulanmasÔnÔn, sektörden ekmek yiyen milyonlarca insanÔn
beklentisi olduôunu bildirdi.
Gök, “NBö kotasÔnÔn yüzde 35 artÔrÔlmasÔna” dair Bakanlar Kurulu
kararÔnÔn iptali istemiyle açtÔklarÔ
davanÔn duru÷masÔnÔn ardÔndan,
DanÔ÷tay önünde basÔn açÔklamasÔ yaptÔ. TÔp çevrelerince, halkÔn,
özellikle de genç nesillerin saôlÔôÔnÔ tehlikeye attÔôÔ belirtilen
NBö’nin kotasÔnÔn, 2008 yÔlÔnda
Bakanlar Kurulu kararÔyla yüzde
35 oranÔnda artÔrÔldÔôÔnÔ hatÔrlatan Gök, bu kararÔn durdurulmasÔ için hukuk mücadelesi verdiklerini söyledi. Gök, Bakanlar
Kurulu kararÔ ile Türkiye’nin, AB
ülkeleri arasÔnda NBö üretiminde
lider konuma geldiôini belirtti.
26 May×s 2011
Q Türkiye õ÷veren SendikalarÔ Konfederasyonu (TõSK), mayÔs ayÔna ili÷kin ekonomik bültenin
Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde
5-6, cari açÔôÔn ise GSYH’ye oranÔnÔn yüzde 7.7 olacaôÔ tahmininde bulundu. Bu rakamÔn cari
açÔôÔn risk olarak algÔlanmasÔ için
koyulan yüzde 5lik sÔnÔrÔn yüzde
50 fazlasÔ olduôuna dikkat çekilen bültende, dÔ÷ ticaretle ilgili ÷u
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uyarÔlara da yer verildi: “Türkiye
artÔk ithalat yapmadan üretim,
dolayÔsÔyla ihracat yapamaz hale
geldi. DÔ÷ ticaret açÔôÔ izlenen kurfaiz politikasÔ ve yapÔsal sorunlar
nedeniyle geni÷lemeye devam etti
ve açÔk yÔlÔn ilk 3 ayÔnda yüzde
96.8’lik artÔ÷la 25 milyar dolara yakla÷tÔ. õhracat artÔ÷ hÔzÔnda
halen kriz öncesine dönülemedi. õthalat bazÔnda bakÔldÔôÔnda
ara mallarÔ ithalatÔ toplam ithalat
içindeki payÔnÔn yüzde 69.4, sermaye mallarÔnÔn payÔnÔn yüzde
16.2 ve tüketim mallarÔnÔn payÔ
da yüzde 13.7 oldu”.
28 May×s 2011
Q Yakla÷Ôk 300 kalem kamu alacaôÔnÔn yeniden yapÔlandÔrÔldÔôÔ tarih
31 MayÔs günü bitiyor. Üç aydÔr
yürürlükte bulunan uygulamada
bugüne kadar SGK ve Maliye’ye
6 milyon 200 bin ki÷i ba÷vurdu.

Devletin yeniden yapÔlandÔrmadan alacaôÔ, 51 milyar 400 milyon lirayÔ buldu. Bakanlar Kurulu
uzatma yetkisini kullandÔôÔ için
yeni bir uzatma söz konusu olmayacak. SGK’ya bugüne kadar yapÔlan ba÷vuru sayÔsÔ ise 1 milyon
707 bine ula÷tÔ. Bu ki÷ilerden tahsil edilecek rakam da 20,8 milyar
oldu. Gelir õdaresi tarafÔndan yapÔlandÔrÔlan alacak faturasÔ ise 30,5
milyar TL. Bu iki kalemden devletin kasasÔna toplamda 51,4 milyarÔn girmesi bekleniyor. Af kapsamÔnda SGK’nÔn Ziraat BankasÔ
ile yaptÔôÔ anla÷ma çerçevesinde
kredi kullanarak emekli olanlarÔn
sayÔsÔ da 40 bine yakla÷tÔ. Emekliliôi hak ettiôi halde prim borcu
nedeniyle aylÔk alamayan esnaf ve
çiftçi, Ziraat BankasÔ’ndan 0,79
faizle ve 60 aya kadar vade ile kredi kullanabiliyor. Kredi ile emekli
olmak isteyenlerden maa÷ÔnÔn bir

bölümü banka tarafÔndan borcuna kar÷ÔlÔk kesilirken diôer kÔsmÔ
kendisine ödeniyor. Bu ki÷ilere
yakla÷Ôk 600-700 TL civarÔnda
maa÷ baôlanÔyor. Emekli olanlar
saôlÔk hizmetlerinden hemen yararlanmaya ba÷lÔyorlar.
1 Haziran 2011
Q Devlet BakanÔ ve Ba÷bakan YardÔmcÔsÔ Ali Babacan, kamu alacaklarÔnÔn yeniden yapÔlandÔrÔlmasÔnÔn son günü itibarÔyla
kesinle÷memi÷ rakamlara göre,
Gelir õdaresine 5 milyon 78 bin,
Sosyal Güvenlik Kurumuna da
(SGK) 1 milyon 887 bin ba÷vurunun geldiôini ve toplam 58 milyar
300 milyon liralÔk borcun yapÔlandÔrÔldÔôÔnÔ bildirdi.
3 Haziran 2011
Q Torba Yasa ile geri dönü÷ hakkÔ verilen kaydÔ silinmi÷ Baô-

Kur’lular, düzenlemeye büyük
ilgi gösterdi. 5 yÔldan fazla borcu
olduôu için kaydÔ silinen esnaf ve
çiftçiden 220 bini Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ba÷vurarak
yeniden Baô-Kur’lu oldu. SigortalÔlÔklarÔnÔ ihya ettiren bu ki÷ilerin
borcu kar÷ÔlÔôÔnda kuruma ödeyeceôi rakam ise 3,5 milyar TL.
Bu rakamÔn yarÔya yakÔnÔ olan 1,6
milyarÔ ÷imdiden tahsil edildi.
4 Haziran 2011
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Q Çimse-õ÷ SendikasÔ ile çimento patronlarÔnÔn sendikasÔ ÇEõS
arasÔnda süren toplu sözle÷me
görü÷meleri uyu÷mazlÔkla sonuçlandÔ. Bunun üzerine 45 fabrika
için grev kararÔ alÔndÔ. Çimse-õ÷
SendikasÔ’ndan yapÔlan açÔklamada, 7 Ocak’tan bu yana süren
sözle÷me görü÷melerinde i÷veren
sendikasÔ yetkililerinin i÷çilerin
temel taleplerini kar÷Ôlayan bir
yakla÷Ômda bulunmadÔôÔ bildirildi. Bunun üzerine 2 Haziran’da
grev kararÔnÔn alÔndÔôÔ ifade edilen açÔklamada, Sendika Ba÷kanlar
Kurulunda ÷u kararlarÔn alÔndÔôÔ
kaydedildi: “Kurulumuz, sendikamÔzÔn bugüne kadar yürüttüôü
toplu i÷ sözle÷me görü÷melerinde
izlediôi politikayÔ onaylamÔ÷, grev
kararÔ alÔnmasÔ konusunda gerekli prosedürlerin gecikmeden yerine getirilmesini kararla÷tÔrmÔ÷tÔr.
Bu karar çerçevesinde grev kararÔnÔn 02 Haziran 2011 tarihinde
alÔnmasÔna oybirliôi ile karar verilmi÷tir”.
Q Türkiye’nin, sayÔlarÔ 100 milyonu
bulan ev i÷çilerine, insanca çalÔ÷ma ko÷ullarÔ amacÔyla bir sözle÷me yayÔmlanmasÔ çabalarÔna destek vermesi için Ba÷bakan Recep
Tayyip Erdoôan’a mektup gönderildi. UluslararasÔ GÔda Federasyonu (IUF) KadÔnlar Komitesi ve
Yürütme Komitesinin mart ayÔnda Cenevre’de yapÔlan toplantÔlarÔna, üye sendikalara bir dizi çaôrÔ yapÔldÔ. Ev i÷çilerinin haklarÔnÔ

düzenleyen sözle÷menin onaylanmasÔ için, hükümetler seviyesinde
özellikle de çalÔ÷ma bakanlarÔna
yönelik lobi çalÔ÷malarÔn yapÔlmasÔnÔ isteyen IUF, bu amaçla
sözle÷meye destek verilmesi için
hükümet üyelerine mektup yazÔlmasÔ, ev i÷çileri örgütleriyle
birlikte çalÔ÷mak yapÔlmasÔ, sözle÷meyi destekleyen i÷verenlerin,
ticaret odalarÔna mektup yazmalarÔ için cesaretlendirilmesi, ILO
ÇalÔ÷ma KonferansÔ’na katÔlacak
sendika delegelerinin arasÔnda ev
i÷çilerinin/IUF üyelerinin temsilcilerinin yer almasÔnÔn desteklenmesi gibi önerilerde bulundu.
Q Sözle÷meli olarak çalÔ÷anlara
kadro veren kanun hükmünde
kararname, 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de
yayÔmlandÔ. Kararname’de yer
alan hükümlere göre düzenleme
sadece 4/B’li olarak çalÔ÷anlar ile
4924’e tabi olarak çalÔ÷an sözle÷meli personeli kapsÔyor. Mahalli
idarelerdeki sözle÷meli personel
kapsam dÔ÷Ônda bÔrakÔldÔ. KHK’da
yer alan hükümlere göre, memur
kadrosuna atanabilmek için herhangi bir ÷art yer almÔyor.
6 Haziran 2011
Q Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Ba÷kanÔ Emin ZararsÔz, ‘Torba
Kanun’u kapsamÔnda borcunu yapÔlandÔran 67 bin ki÷inin
emekli olduôunu söyledi. ZararsÔz, SGK’da düzenlediôi basÔn
toplantÔsÔnda, gazetecilerin sorularÔnÔ cevaplandÔrdÔ. Yeniden
yapÔlandÔrmanÔn önemli bir fÔrsat
olduôunu vurgulayan ZararsÔz,
ba÷vuruda bulunanlara ‘taksitlerini zamanÔnda ödeyin’ çaôrÔsÔnda bulunarak, “Lütfen borçlularÔmÔz taksitlerini ödesinler. Aksi
halde yapÔlandÔrmadan mahrum
hale geleceklerdir. Böyle bir imkan orta ve kÔsa vadede bir daha
gelmeyecektir” dedi. Cari dönem
için iki taksit atlatma imkanÔ ta-

nÔndÔôÔnÔ vurgulayan ZararsÔz,
“Bir yÔl içinde 2 taksit ödemeyip
üçüncüyü de ödemeyenin yapÔlandÔrmasÔ bozulacaktÔr” uyarÔsÔnda bulundu. ZararsÔz, bir soru
üzerine, kurumun 50 milyar lira
alacaôÔndan 30,3 milyar lirasÔnÔn yapÔlandÔrÔlmasÔna ili÷kin
ba÷vuruda bulunulduôunu vurgulayarak, “Hiçbir yapÔlandÔrma
döneminde toplam alacaôÔ kadar
müracaat söz konusu olmamÔ÷tÔr”
diye konu÷tu. YapÔlanma için ba÷vuruda bulunmayan borçlarÔn yasal takibine yeniden ba÷ladÔklarÔnÔ ifade eden ZararsÔz, “Toplam 3
milyon 495 ki÷inin borcu vardÔ. 2
milyon 888 bin 841 ki÷i ba÷vuruda bulundu” dedi. 2008 yÔlÔndaki yapÔlandÔrmanÔn yüzde 51’nin
tahsil edildiôine i÷aret eden ZararsÔz, “OlasÔ bir ekonomik kriz
ya÷anÔrsa yapÔlandÔrmaya zarar
verebilir” ifadesini kullandÔ.
7 Haziran 2011
Q Sözle÷meli çalÔ÷Ôlan süre memuriyetten sayÔlacak 205 bin sözle÷melinin kadro hakkÔ kazanmasÔyla daha önce ya÷adÔklarÔ kayÔplar
telafi edilecek. Sözle÷melide geçen süre memuriyetten sayÔlacak.
Uygulamayla 10 yÔldÔr sözle÷meli
olarak çalÔ÷an bir ki÷i, 10 yÔllÔk
memur kÔdemine sahip olacak.
Bu süre kazanÔlmÔ÷ hak kabul
edilerek maa÷ tespitinde dikkate
alÔnacak. Bu durumdaki sözle÷meli öôretmenin maa÷Ô, kadroya
geçmesiyle birlikte artmÔ÷ olacak.
Böylece 10 yÔldÔr sözle÷meli olarak çalÔ÷an bir ki÷i, 10 yÔlÔk memur kÔdemine sahip oldu. Bu süre
kazanÔlmÔ÷ hak kabul edilerek
maa÷ tespitinde dikkate alÔnacak.
Bu durumdaki sözle÷meli öôretmenin maa÷Ô, kadroya geçmesiyle
birlikte artmÔ÷ olacak. Düzenleme
sebebiyle geriye doôru mahsupla÷ma olmayacak. Bu amaçla kanun
hükmünde kararnameye, “Bunlar, atandÔklarÔ kadronun mali ve

sosyal haklarÔna, göreve ba÷ladÔôÔ tarihi takip eden ay ba÷Ôndan
itibaren hak kazanÔr ve önceki
pozisyonlarÔnda aldÔklarÔ mali ve
sosyal haklar hakkÔnda herhangi bir mahsupla÷ma yapÔlmaz.”
hükmü kondu. Bu arada sözle÷meli personele, sözle÷melerinin
sona ermesi durumunda verilen i÷
sonu tazminatÔ, kadroya geçirilirken ödenmeyecek. Bunun sebebi
ise kadroya geçirilmelerinin, sözle÷menin sona ermesi olarak deôerlendirilmemesi. Bunun yerine
sözle÷mede geçen sürelere ili÷kin
kÔdem tazminatÔ hakkÔ, emekli ikramiyesi hesabÔnda dikkate alÔnacak. Emekli olurlarken sözle÷melide geçen süreleri de memuriyet
kabul edilip emekli ikramiyesi
buna göre hesaplanacak.
9 Haziran 2011
Q ÇalÔ÷ma ve Sosyal BakanÔ Ömer
Dinçer’in soru önergesine verdiôi yanÔt, Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun 2008, 2009 ve 2010
yÔllarÔnda ilaç, özel saôlÔk kurulu÷u, devlet ve üniversite hastanelerine ödediôi toplam saôlÔk
giderlerinin bilançosunu gözler
önüne serdi. ÇalÔ÷ma ve Sosyal
BakanÔ Ömer Dinçer, SGK’nÔn 3
yÔllÔk saôlÔk giderinin 86 milyar
347 milyon TL olduôunu söyledi.
SGK’nÔn saôlÔk giderleri 2008’de
25 milyar 404 milyon TL, 2009’da
28 milyar 863 milyon TL, 2010’da
32 milyar 80 milyon TL oldu. õlaç
giderleri 2008’de 10 milyar 717
milyon TL, 2009’da 13 milyar
161 milyon TL, 2010’da 13 milyar 468 milyon TL olarak belirlendi. Tedavi giderleri de 2008’de
13 milyar 953 milyon TL, 2009’da
15 milyar 128 milyon TL, 2010’da
18 milyar 150 milyon TL oldu.
SGK’nÔn tedavi giderlerinde en
büyük payÔ devlet hastaneleri
aldÔ. Devlet hastanelerine 2010’da
9 milyar 584 milyon TL, üniversite hastanelerine 3 milyar 371 mil-

yon TL, özel hastanelere 5 milyar
195 milyon TL ödendi.
15 Haziran 2011
Q TÜRK-õö Yönetim Kurulu, hükümetin, yeni dönemin ilk icraatlarÔndan biri olarak kamu
i÷çilerinin alÔn terinin kar÷ÔlÔôÔnÔ vermesi gerektiôini belirten
bir açÔklama yaptÔ. TÜRK-õö’in
açÔklamasÔnda, Ba÷bakan Recep
Tayyip Erdoôan’Ôn seçim sonuçlarÔnÔn alÔnmasÔndan sonra yaptÔôÔ konu÷mayÔ önemli bulmakta,
ba÷ta Anayasa deôi÷ikliôi olmak
üzere hükümetin atacaôÔ adÔmlarÔn bu konu÷manÔn içeriôine
uygun olarak gerçekle÷tirilmesini beklediôine dikkat çekilerek
÷u görü÷lere yer verildi: “TÜRKõö’e baôlÔ sendikalara üye 230 bin
i÷çi ve ailesi kamu kesimi toplu
i÷ sözle÷melerinin baôÔtlanmasÔnÔ
beklemektedir. TÜRK-õö, dü÷ük
ücretlerin iyile÷tirilmesi, ücretlerin enflasyona yenik dü÷ürülmemesi, refahtan pay alÔnmasÔ
ve vergi kayÔplarÔnÔn giderilmesi
yönündeki taleplerinin daha fazla
geciktirilmeden ivedilikle gündeme alÔnmasÔnÔ istemektedir.
TÜRK-õö, Ba÷bakan Recep Tayyip
Erdoôan’Ôn balkon konu÷masÔnda
yer alan ‘sosyal kesimlerin taleplerine bu dönemde çok daha fazla
kar÷ÔlÔk üreteceôiz’ ÷eklindeki sözlerini hatÔrlatmakta ve hükümeti,
yeni dönemin ilk icraatlarÔndan
biri olarak kamu i÷çilerinin alÔn
terinin kar÷ÔlÔôÔnÔ vermeye çaôÔrmaktadÔr”.
17 Haziran 2011
Q TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Mustafa
Kumlu 100. UluslararasÔ ÇalÔ÷ma
Örgütü KonferansÔ’nda yaptÔôÔ
konu÷mada; e÷itsizliôin arttÔôÔnÔ,
sonuç olarak örgütsüz bir toplum
ve çalÔ÷an mutsuz insanlar yaratÔldÔôÔnÔ söyledi. Türkiye’nin, laik,
sosyal bir hukuk devleti olduôunu
hatÔrlatan Kumlu, TÜRK-õö’in her

zaman olduôu gibi gelecekte de
Türkiye’nin bu deôerlerinin koruyucusu olacaôÔna, özgürlüklerden ve devletin tüm vatanda÷lara
e÷it hizmet götürmesinden yana
olacaôÔna i÷aret etti. Türkiye’de
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi konusunda
ya÷anan sorunlarÔn hala giderilemediôini iddia eden Kumlu, i÷
kazalarÔnda ya÷anan ölüm ve yaralanmalarÔn önüne geçilebilmesi
için mevzuatÔn gözden geçirilmesi
ve yeni düzenlemeler yapÔlmasÔnÔ
istedi. Düzensiz ve kuralsÔz ta÷eronla÷manÔn giderek tüm ülkeyi ku÷attÔôÔnÔ öne süren Kumlu,
ta÷eronla÷manÔn, güvencesiz ve
dü÷ük ücretle çalÔ÷tÔrmanÔn aracÔ
olarak kullanÔldÔôÔnÔ ve sendikala÷manÔn önünde ciddi bir engel
te÷kil ettiôini savundu.
19 Haziran 2011
Q ÇalÔ÷ma BakanlÔôÔ il il kayÔtdÔ÷Ô
haritasÔ çÔkardÔ. ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ, devlete
maliyeti yÔllÔk 26 milyar liraya
ula÷an kayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn haritasÔnÔ çÔkardÔ. En çok kayÔtdÔ÷Ô istihdam Doôu illerinde görülüyor.
öanlÔurfa, DiyarbakÔr, Bitlis, Mu÷,
AôrÔ, Kars, Hakkâri, Ardahan gibi
illerde kayÔt dÔ÷Ô istihdam yüzde
75’e ula÷Ôyor. Rize, Trabzon, Artvin gibi Karadeniz illerinde ise bu
oran yüzde 55-70 arasÔnda seyrediyor. Yani her dört ki÷iden üçü
sigortasÔz çalÔ÷Ôyor. õstanbul ve
civarÔndaki illerde bu oran yüzde
35-45 arasÔnda deôi÷iyor. Ankara
yüzde 30.1’lik oranla sigortasÔz
çalÔ÷anlarÔn yüzde 35’in altÔnda olduôu tek il. Yüzde 35.5 ile
Ankara’yÔ Eski÷ehir ve Bilecik izliyor. ÇalÔ÷mada sigortasÔz istihdam edilenler 5 gruba ayrÔldÔ. Birinci grupta, kayÔtdÔ÷ÔlÔôÔn yüzde
35’in altÔnda olduôu iller yer aldÔ.
õkinci grubu ise yüzde 35 ile 45
arasÔndaki iller olu÷turdu. KayÔt
dÔ÷ÔlÔôÔn yüzde 45 ile 55 arasÔnda
olduôu iller üçüncü grubu, yüzde
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55-70 olduôu iler dördüncü grubu, yüzde 70’in üzerindeki iler ise
be÷inci grubu olu÷turdu. 10 ilin,
be÷inci grupta yer almasÔ dikkat
çekti. KayÔtdÔ÷Ô istihdamÔn en dü÷ük olduôu ilin Ankara olmasÔnÔn
nedeni kamu çalÔ÷anlarÔndan kaynaklanÔyor. KayÔtdÔ÷ÔlÔôÔn ikinci
÷ekli ise ki÷ilerin sosyal güvenliôe
kayÔtlÔ olmasÔna raômen SGK’ya
gerçek ücretin altÔnda bildirilmesi. ÇalÔ÷anlarÔn büyük bölümü ise
en alt düzey olan asgari ücretten
gösteriliyor. 10 milyon 400 bin
civarÔndaki sigortalÔdan 4 milyon
300 bini asgari ücretli olarak gösteriliyor. Ancak bu ki÷ilerin gerçek maa÷Ô asgari ücretin üzerinde.
Primi asgari ücretten ödenenlerinin toplam prim ödenenlere oranÔ
yüzde 44’e ula÷Ôyor.
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20 Haziran 2011
Q UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü
(ILO), Türkiye’nin sendikala÷ma, örgütlenme ve toplu pazarlÔk hakkÔna ili÷kin sözle÷meleri
ihlal ettiôine dikkat çekerek,
yasal deôi÷iklikler için hükü-

metten somut bir takvim istedi.
Cenevre’de gerçekle÷tirilen ILO
KonferansÔ’na Türkiye’den i÷çi ve
memur konfederasyonlarÔ temsilcileri de katÔldÔ. ILO, sendikal
haklar bakÔmÔndan en kötü 25
ülke arasÔna alÔnan ve durumu
Aplikasyon Komitesi’nde görü÷ülen Türkiye’ye ili÷kin bir de rapor
hazÔrladÔ.
25 Haziran 2011
Q TÜõK il il i÷sizlik haritasÔnÔ açÔkladÔ. 81 ilin 27’sinde i÷sizlik oranÔ
yüzde 11.9 olan Türkiye ortalamasÔnÔn üzerinde kaldÔ. õ÷sizlik
oranÔnÔn en yüksek olduôu il
2009’da olduôu gibi yüzde 19.1
ile yine Adana oldu. Adana’yÔ
Hakkâri ve Van izledi. õ÷sizlik
oranÔnÔn en dü÷ük olduôu il ise
yüzde 4.7 ile Bayburt. Bayburt’u
yüzde 5.7 ile Artvin yüzde 5.8
ile Gümü÷hane izliyor. 2010’da
Türkiye genelinde istihdam oranÔ
yüzde 43 oldu. õstihdam oranÔnÔn en yüksek olduôu il ise yüzde
58.1 ile Rize oldu. Rize’yi yüzde 57.3’lik oranla Artvin, yüzde

55.4’lük oranla da Gümü÷hane izledi. õstihdam oranÔnÔn en dü÷ük
olduôu üç il de sÔrasÔyla DiyarbakÔr, Siirt ve öanlÔurfa olarak sÔralandÔ. Türkiye genelinde yüzde
48.8 olan i÷gücüne katÔlma oranÔnÔn en yüksek olduôu iller yüzde
61.8’le Rize, yüzde 60.8’le Artvin,
yüzde 59.1’le Burdur oldu. õ÷gücüne katÔlÔm oranÔnÔn en dü÷ük
olduôu iller ise DiyarbakÔr, Siirt
ve öanlÔurfa. õstihdam oranÔnÔn
dü÷ük olduôu yerler aynÔ zamanda i÷gücüne katÔlma oranÔnÔn da
dü÷ük olduôu yerler olarak dikkati çekti.
26 Haziran 2011
Q ÇalÔ÷anlarÔn ve emeklilerin konut
sahibi olmasÔna yardÔmcÔ olmak
üzere 1986 yÔlÔnda çÔkarÔlan kanun ile ba÷latÔlan ve daha sonra bir
sorun haline gelen Konut Edindirme YardÔmÔ (KEY) hesaplarÔnÔn
tasfiyesinde yine sorun ya÷anÔyor.
KEY hesaplarÔnÔn tasfiyesine ili÷kin 2009 yÔlÔnda çÔkarÔlan son kanun çerçevesinde Tasfiye Halindeki Emlak BankasÔ KEY Birimi

tarafÔndan hazÔrlanan son liste,
Haziran ayÔ ba÷Ônda Emlak Konut
Gayrimenkul YatÔrÔm OrtaklÔôÔ’na
(EKGYO) gönderildi. Ancak, hak
sahiplerinden büyük bir kÔsmÔnÔn
T.C kimlik numaralan ve sigorta
sicil numaralarÔnÔn olmadÔôÔ veya
sicil numaralarÔnÔn aynÔ olduôu tespit edil. Tasfiye halindeki
Emlak BankasÔ, son listeyi Emlak
Konut’a gönderdi. Ancak 500 bin
ki÷inin çoôunun bilgileri eksik çÔkÔnca yeniden çalÔ÷ma yapÔlmasÔ
zorunluluôu doôdu. Yeni bir kanun çÔkarÔlmasÔ bile söz konusu
olabilecek. Söz konusu eksikliklerin giderilerek, bu durumdaki
ki÷ilerin hak kaybÔna uôramamasÔ için yeniden çalÔ÷ma ba÷latÔldÔ.
Özellikle kurumlarÔn düzeltilmi÷
listeleri Tasfiye Halindeki Emlak
BankasÔ’na geç göndermesi nedeniyle bu birimin hesaplamalarÔ
yapÔp EKGYO’ya listeleri göndermesi yasada öngörülen 31 Mart
2011 tarihini geçmesi nedeniyle,
yeni bir yasal düzenleme daha gerekebileceôi görü÷ü dile getiriliyor. ÇalÔ÷malarÔn tamamlanmasÔ
ve çözüm bulunabilmesi halinde
son ödemeler yapÔlabilecek. Ödeme listelerini hazÔrlayan Tasfiye
Halindeki Emlak BankasÔ’nm Yönetim Kurulu Ba÷kanÔ Zeki SayÔn,
önceden hak sahibi sayÔsÔnÔn 3.5
milyon civarÔnda öngörüldüôü,
daha sonra bu sayÔnÔn 8 milyona
çÔktÔôÔ, ÷imdi ise ödeme yapÔlacak
ki÷i sayÔsÔnÔn 12 milyonu a÷masÔna i÷aret ederek, bunu nasÔl deôerlendirdiôinin sorulmasÔ üzerine “Tahmini yanlÔ÷ yapmÔ÷lar”
dedi. Son yayÔmlanacak listede,
500 bin civarÔnda hak sahibinin
olacaôÔ belirtiliyor. YayÔmlanan
KEY ödeme listelerindeki hak sahiplerinin sayÔsÔ 12 milyon 44 bin
934 ki÷i olurken, ödeme tutarÔ ise
4 milyar 36 milyon 93 bin 145
lira olarak hesaplandÔ.
Q Eôitim-Bir-Sen,
Mahkemesi’nin

Isparta õdare
aldÔôÔ kararla

banka promosyon miktarÔnÔn
yüzde 30’unun õlçe Milli Eôitim
Müdürlüôü hesabÔna aktarÔlmasÔ i÷lemini iptal ettiôini bildirdi.
Eôitim-Bir-Sen’den yapÔlan yazÔlÔ
açÔklamada, sendikanÔn Eôirdir
õlçe Milli Eôitim Müdürlüôü i÷leminin; promosyon genelgesinin, ‘’Banka tarafÔndan verilecek
promosyon miktarÔnÔn tamamÔ
personele daôÔtÔlacaktÔr’’ hükmüne yer verilmesine raômen, dava
konusu protokolde promosyon
tutarÔnÔn yüzde 30’unun õlçe Milli Eôitim Müdürlüôü hesabÔna
aktarÔlmasÔ üzerine, söz konusu
i÷lemin iptal edilmesi istemiyle
Isparta õdare Mahkemesinde dava
açÔldÔôÔ belirtildi. AçÔlan davanÔn
da karara baôlandÔôÔna vurgu
yapÔlarak, õlçe Milli Eôitim Müdürlüôünün i÷lemini oy birliôiyle
iptal eden Isparta õdare Mahkemesinin kararÔnda, ‘’Yürürlükte
olan 2007/21 sayÔlÔ Ba÷bakanlÔk
genelgesinin deôi÷ik 4. maddesi
ile de banka tarafÔndan verilecek
promosyon miktarÔnÔn tamamÔnÔn personele daôÔtÔlacaôÔ kurala
baôlandÔôÔ anla÷ÔlmÔ÷ olup Eôirdir õlçe Milli Eôitim Müdürlüôü
ile Halk BankasÔ arasÔnda maa÷
protokolü yapÔlmasÔna ili÷kin
05.08.2010 tarihinde imzalanÔp
10.08.2010 tarihinde onaylanan
komisyon kararÔnda aksi yönde
düzenlemelere yer verildiôi görüldüôünde, dava konusu i÷lemde hukuka uygunluk bulunmamÔ÷tÔr’’ ifadelerine yer verildiôi
bildirildi. Eôitim-Bir-Sen, karara
ili÷kin, ‘’PromosyonlarÔn yüzde
100’ü çalÔ÷anlarÔndÔr’’ deôerlendirmesinde bulundu.
27 Haziran 2011
Q Torba Kanun’da yer alan madde
gereôince, 1 Temmuz 2001 itibariyle i÷çi ve Baô-Kur emekli maa÷larÔna yüzde 4 zam yapÔlacak.
Zamla i÷çi emeklisinin maa÷Ô 29
lira, esnaf emeklisinin aylÔôÔ 23

lira artacak. Düzenlemeye göre
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan
maa÷ alan i÷çi emeklisinin aylÔôÔ 739 liraya çÔkacak. SSK tarÔm
emeklisi, temmuz ayÔndan itibaren 577 lira maa÷ alacak. Baô-Kur
emeklisinin maa÷Ô ise 597 liraya
çÔkacak. Baô-Kur tarÔm emeklisinin maa÷Ô 451 lira olacak.
29 Haziran 2011
Q Genel Maden õ÷çileri SendikasÔ
(GMÎS) Genel Ba÷kanÔ Eyüp Alaba÷, yaptÔôÔ açÔklamada, Türkiye
Ta÷kömürü Kurumu (TTK) bünyesinde faaliyet gösteren ta÷eron
÷irkette çalÔ÷an maden i÷çilerinin
haklarÔnÔ alamamalarÔ nedeniyle
eylem ba÷lattÔklarÔnÔ belirtti. Alaba÷, ta÷eron ÷irketlerinin, ya÷anan
acÔ örneklere ve uyarÔlara raômen
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi önlemlerini
yeterince almadÔklarÔnÔ kaydetti.
Alaba÷, “Ta÷eronla÷mayla TTK,
hem mali hem de zaman açÔsÔndan zarara uôramÔ÷, bunun da
ötesinde telafisi mümkün olmayan kayÔplara yol açtÔ” dedi.
30 Haziran 2011
Q 1 Temmuz-31 AralÔk 2011 tarihleri arasÔnda geçerli olacak
asgari ücrete yüzde 5.1 zam yapÔlacak. Buna göre, halen 16 ya÷Ôndan büyük bekar bir i÷çi için
brüt 796.50, net 629.96 lira olan
asgari ücret, yüzde 5.1’lik zamla
brüt 837, net 658.95 liraya yükselecek. YÔlÔn birinci altÔ ayÔnda
uygulanan 16 ya÷Ôndan küçükler
için brüt 679.50, net 546.20 lira
olan asgari ücret, yüzde 5.1 artÔ÷la brüt 715.50, net 571.97 lira
olacak. 1 Temmuz 2001 itibariyle
prime esas kazancÔn alt sÔnÔrÔ 837
liraya, üst sÔnÔrÔ ise 5 bin 440.5
liraya çÔkacak. Öte yandan, asgari ücretteki artÔ÷, asgari ücrete
endeksli olan Sosyal Sigortalar ve
Genel SaôlÔk SigortasÔ Kanunu’na
göre uygulanacak idari para cezalarÔna da artÔ÷ getirecek.
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ûüÇûNûN KûTAPLIùI

ÜCRET VE ÜCRET TEORİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Türker Topalhan
Gazi Kitabevi
Ankara, 2010

Ücret konusu çalÔ÷ma ekonomisinin en önemli ve ilgi çeken konularÔndan birisidir. Ücreti açÔklamak için çok sayÔda
teori üretilmi÷tir. Tarihin belli bir döneminde bu teorilerden
biri tarafÔndan oldukça önemli ve geçerli sayÔlan varsayÔmlar,
bir sonraki dönemde bir ba÷ka teori tarafÔndan konu dÔ÷Ô ve
anlamsÔz sayÔlmÔ÷tÔr.
õ÷in pratiôinde ise bir dizi ücret kavramÔ ve ücret sistemi
bulunmaktadÔr. Türker Topalhan’Ôn “Ücret ve Ücret Teorileri” isimli çalÔ÷masÔ bu konulara ilgi duyanlar için bir ba÷ucu
kitabÔ.
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REFAH DEVLETİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE
ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARI
ûenay Gökbayrak
Siyasal Kitabevi
Ankara, Eylül 2010

“Refah Devletinin Dönü÷ümü ve Özel Emeklilik ProgramlarÔ”, Ankara Üniversitesi öôretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr
öenay Gökbayrak’Ôn kaleme aldÔôÔ kapsamlÔ bir çalÔ÷ma. Kitapta
1980’li yÔllardan günümüze piyasala÷ma ve bireyselle÷me yönünde deôi÷ime uôrayan emeklilik sistemlerinin farklÔ ülkelerde ne gibi sonuçlarÔ beraberinde getirdiôi ayrÔntÔlÔ bir ÷ekilde
anlatÔlÔyor. Türkiye’de ikinci basamak mesleki emeklilik programlarÔ olmak üzere özel emeklilik programlarÔnÔn uygulanabilirliôine ili÷kin sorunlarÔn farklÔ ülke örnekleriyle kar÷Ôla÷tÔrÔlarak anlatÔldÔôÔ bu çalÔ÷mayÔ okurlarÔmÔza öneriyoruz.

Geçen say×da tan×tt×ä×m×z “Emekliliäin Psiko-Sosyal Boyutu” adl× yay×n Türkiye Emekliler Derneäi’nin yay×n×d×r.
Düzeltir, okurlar×m×zdan ve TED yöneticilerinden özür dileriz.
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Tel: (312) 212 65 10 (20 Hat) • Faks: (312) 212 65 52

16

20

TEZKOOP-‹ú
Genel Baûkan: OSMAN GÜRSU
Mebusevler Mah. ùller Sokak No: 7 Tandoøan / ANKARA
Tel: (312) 213 34 44 (pbx) • Faks: (312) 213 34 30

17

21

TARIM-‹ú
Genel Baûkan: BEDRETT‹N KAYKAÇ
Bankac› Sokak No. 10 Kocatepe / ANKARA
Tel: (312) 419 04 56 (6 Hat) • Faks: (312) 419 38 47

01

1

ORMAN-‹ú
Genel Baûkan: BAKù YÜKSEL
Özveren Sokak No. 19 Maltepe / ANKARA
Tel: (312) 229 10 56-57-58-59 • Faks: (312) 229 21 15

01

2

TÜRK‹YE MADEN-‹ú
Genel Baûkan: ùSMAùL ASLAN
Strasburg Cad. 7/4-5 S›hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 73 55-56-57 • Faks: (312) 229 89 31

02

3

GENEL MADEN-‹ú
02
Genel Baûkan: EYÜP ALABAú
Mithatpaûa Mah. Nizam Cad. úemsi Denizer Sk. No. 18
Tel: (372) 251 44 77 • Faks: (372) 253 66 35 ZONGULDAK

22

TÜRK KOOP-‹ú
Genel Baûkan: EYÜP ALEMDAR
Özveren Sokak No. 6 Maltepe / ANKARA
Tel: (312) 230 08 55 - 229 44 80 • Faks: (312) 229 58 36

17

4

PETROL-‹ú
03
Genel Baûkan: MUSTAFA ÖZTAúKIN
Altunizade Mah. Kuûbak›û› Sok. No. 25 Üsküdar / ‹STANBUL
Tel: (216) 474 98 70 (10 Hat) • Faks: (216) 474 98 67 - 474 92 38

23

TÜMT‹S
Genel Baûkan: KENAN ÖZTÜRK
‹nkilap Cad. No. 35/1-2 Aksaray / ‹STANBUL
Tel: (212) 530 07 43 • Faks: (212) 588 26 20

18

5

04
24

DEM‹RYOL-‹ú
Genel Baûkan: ERGÜN ATALAY
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 5 ANKARA
Tel: (312) 231 80 30-31 • Faks: (312) 231 80 32

19

6

TEKGIDA-‹ú
Genel Baûkan: MUSTAFA TÜRKEL
Konaklar Mah. Faruk Nafiz Çamlübel Sok. No. 5
4. Levent / ‹STANBUL
Tel: (212) 264 49 96 (4 Hat) • Faks: (212) 278 95 34
úEKER-‹ú
Genel Baûkan: ‹SA GÖK
Karanfil Sokak No. 59 Bakanl›klar / ANKARA
Tel: (312) 418 42 73-74 • Faks: (312) 425 92 58

05
25

TÜRK‹YE DEN‹ZC‹LER
Genel Baûkan: HASAN PEKDEMùR
R›ht›m Cad. Denizciler Sok. No. 7 Tophane / ‹STANBUL
Tel: (212) 292 90 81 (7 Hat) • Faks: (212) 244 52 21

20

7

TEKS‹F
Genel Baûkan: NAZMù IRGAT
Ziya Gökalp Cad. Aydoømuû Sok. No. 1 ANKARA
Tel: (312) 431 21 70-71-72-73 • Faks: (312) 435 78 26

06

HAVA-‹ú
Genel Baûkan: AT‹LAY AYÇ‹N
‹ncirli Cad. Volkan Apt. 68/1-2-3-4 Bak›rköy / ‹STANBUL
Tel: (212) 660 20 95 (5 Hat) • Faks: (212) 571 90 51

21

26

L‹MAN-‹ú
Genel Baûkan: MUZAFFER AKPUNAR
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 4/5 S›hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 74 18 • Faks: (312) 230 24 84

22

27

TÜRK‹YE HABER-‹ú
Genel Baûkan: VELù SOLAK
Kültür Mah. Yüksel Cad. No. 38 Yeniûehir / ANKARA
Tel: (312) 444 1992 • Faks: (312) 434 57 04

23

28

SA¼LIK-‹ú
Genel Baûkan: HASAN ÖZTÜRK
Hedef Sok. No. 5 An›ttepe / ANKARA
Tel: (312) 231 80 45 • Faks: (312) 230 23 96

24

29

30

TOLEY‹S
25
Genel Baûkan: CEMA‹L BAKINDI
Aksaray Mah. Küçük Langa Cad. Bilir ùû Merkezi No. 16/18 Kat. 3
Tel: (212) 530 73 82-585 52 07 • Faks: 530 72 99 Aksaray / ‹ST.
TÜRK HARB-‹ú
Genel Baûkan: AHMET KALFA
‹nk›lap Sokak No. 20 K›z›lay / ANKARA
Tel: (312) 417 50 97-98-99 • Faks: (312) 417 13 64

26

31

TGS
Genel Baûkan: ERCAN ‹PEKÇ‹
Bas›n Saray› Kat. 2 Caøaloølu / ‹STANBUL
Tel: (212) 514 06 94-96 • Faks: (212) 511 48 17

27

32

TÜRK‹YE BELED‹YE-‹ú
Genel Baûkan: N‹HAT YURDAKUL
Necatibey Cad. No. 59 K›z›lay / ANKARA
Tel: (312) 231 83 43-45 • Faks: (312) 232 08 74

28

33

34

TÜRK-SEN
Genel Baûkan: ARSLAN BIÇAKLI
A. úehit Mehmet R. Hüseyin Sok. No. 7 Lefkoûe / KKTC
Tel: (0.392) 227 24 44 • Faks: (0.392) 228 78 31

35

HÜR-‹ú
Genel Baûkan: YAKUP Ö. LATùFO÷LU
úehit úener Enver Sok. No. 23 Yeniûehir - Lefkoûe / KKTC
Tel: (0.392) 228 24 56 • Faks: (0.392) 228 64 31

8

9

Bu dergi sendikal× iüçiler taraf×ndan bas×lmaktad×r.

Genel Baûkan: MUSTAFA KUMLU
Bay›nd›r Sokak No. 10 ANKARA Tel: (312) 433 31 25 (4 Hat)
Faks: (312) 433 68 09 - 433 85 80

DER‹-‹ú
07
Genel Baûkan: MUSA SERVù
Ali Nihat Tarlan Cad. Ertaû Sok. No. 4 (Ardil ‹û Merkezi) Kat: 3
Tel: (216) 572 90 50-51-52 • Faks: (216) 572 90 53 Bostanc›/‹ST.
A¼AÇ-‹ú
Genel Baûkan: MÜRSEL TAúÇI
Necatibey Cad. No. 20/22-23 S›hhiye / ANKARA
Tel: (312) 229 53 95 - 229 08 27 • Faks: (312) 231 52 19

08

10

SELÜLOZ-‹ú
Genel Baûkan: ERG‹N ALúAN
Ankara Cad. ‹pek Apt. No. 87 ‹ZM‹T
Tel: (262) 321 18 99 • Faks: (262) 321 34 51

09

11

BASIN-‹ú
Genel Baûkan: YAKUP AKKAYA
Han›meli Sokak No. 26/6-7 S›hhiye / ANKARA
Tel: (312) 230 29 08 - 229 85 65 • Faks: (312) 229 43 15

10

12

13

BAS‹SEN
11
Genel Baûkan: MET‹N T‹RYAK‹O¼LU
Altunizade Mah. Kuûbak›û› Cad. No. 15 Üsküdar / ‹STANBUL
Tel: (216) 651 48 60 (8 hat) • Faks: (216) 651 48 38
BASS
Genel Baûkan: TURGUT YILMAZ
Sümer 2 Sok. No. 29 Kat. 3 K›z›lay / ANKARA
Tel: (312) 232 50 09-11 • Faks: (312) 231 67 30

11

14

TÜRK‹YE Ç‹MSE-‹ú
Genel Baûkan: ZEKERùYE NAZLIM
Esat Cad. No. 43 Küçükesat / ANKARA
Tel: (312) 419 58 30-34 • Faks: (312) 425 13 35

12

15

KR‹STAL-‹ú
Genel Baûkan: B‹LAL ÇET‹NTAú
Sahip Molla Cad. No. 32 Paûabahçe Beykoz / ‹STANBUL
Tel: (216) 680 07 10 • Faks: (216) 680 12 02

12

16

17

TÜRK-METAL
13
Genel Baûkan: PEVRUL KAVLAK
Beûtepeler Mah. Yaûam Cd. 1. Sok. No. 7/A Söøütözü/ANKARA
Tel: (312) 292 64 00 (30 hat) • Faks: (312) 284 40 18
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