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ÖNSÖZ
2007 yılının ilk yarısının sonuna yaklaşırken yeni bir
genel kurula daha adım atıyoruz. Sendikamızın 25. Olağan Genel
Kurulu benzeri tarihsel dönüm noktaları gerek tek tek
insanlar, gerekse kurumlar için geleceğe dönük planların
oluşturulduğu anlar olduğu gibi, aynı zamanda geçmişe dönük
değerlendirmelerin de yapıldığı zamanlardır.
2007
yılı
sendikamız
için
önemli bir dönem olacaktır. Bu yıl
boyunca ülkemizde işçi sınıfını ve
dolayısıyla
üyelerimizi
yakından
etkileyen gelişmeler yaşanacaktır.
Bizler
genel
kurulumuzda
bu
gelişmeleri
ayrıntısıyla
değerlendirme olanağı bulacağız.
Sendikamız
2000’li
yılların
başından itibaren daha önce içine
düştüğü olumsuzlukları hızla aşarak
kendi içinde tutarlı, ülkemizdeki
yasak
ve
sınırlamalara
karşı
demokrasi mücadelesini yükselten ve
örgütsel
yapısını
giderek
sağlamlaştıran
bir
süreci
yaşamıştır.
Elbette
her
yeniden
yapılanma dönemi gibi bu süreç de sıkıntısız geçmemiştir.
Ancak bugünden baktığımızda, sendikamızı ileriye taşıyacak
temellerin
atılması,
örgütsel
birlik
ve
bütünlüğümüzün
güçlendirilmesi,
üye
sayımızın
korunup
arttırılması
ve
sendikal
mücadelenin
elde
edilmiş
haklarımızı
koruyacak
şekilde
geliştirilmesi
yönlerinden
olumlu
gelişmeler
sağladığımız bütün açıklığıyla ortadadır.
Gerçekten de sendikamız toplu sözleşme süreçlerinde
işverenlerce gündeme getirilen ve İş Yasasının çalışma
koşullarını esnekleştirici hükümlerinin toplu sözleşmelere
yerleştirilmesini öngören taleplerine direnmeyi başarmıştır.
Tek başına bu özellik bile üyelerimizin insanca yaşam
koşullarının sağlanması ve sürdürülmesi açısından sendikamızın
kurucu önderi Rıza KUAS’ın bizlere bıraktığı mirasa ne kadar
sıkı sıkıya sahip çıkıldığının açık örneğidir.
Öte
yandan
demokratik
hakların
geliştirilmesi
ve
demokrasinin
güçlendirilmesi
mücadelesi
içinde
tüm
üyelerimizle birlikte aktif olarak yer alınmış ve sendikamız
demokratik meşruluk taşıyan her mücadele için alanlara çıkmayı
başarmıştır. Sendikamız 1 Mayıs’larda ve diğer önemli günlerde
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geniş katılımlar sağlamış, kıdem tazminatına ve sosyal
güvenlik haklarımıza yapılan saldırılara karşı aktif mücadele
sürdürmüş, İş Yasasının gerçek niteliğinin ortaya çıkarılması
konusunda önemli bir rol üstlenmiş, böylece dinamik ve güçlü
bir işçi örgütü olduğunu kanıtlamıştır.
İç yapısındaki sorunları aşabilmek ve maddi yapısını
güçlendirebilmek için attığı adımlarda da sendikamız önemli
başarılar elde etmiştir. Örgütlü olan işyerlerinde üyelerle
ilişkilerin sendikal demokrasi ilkesi çerçevesinde gelişmesi
sağlanırken, yeni işyerlerinin örgütlenmesi başarılabilmiştir.
Sendikal çalışmanın gerçekleştirilmesi için zorunlu olan
çalışma
mekanları,
başlangıçta
her
birimiz
için
hayal
niteliğindeki
adımların
atılmasıyla
başarıya
ulaşmış
ve
sendikamıza yeni şube binaları kazandırıldığı gibi, Rıza
Kuas’ın adının verildiği bir genel merkez binası da sıfırdan
inşa edilmiştir.
Yeni dönem IMF’nin, siyasal iktidarın, ekonomik ve sosyal
alanda kazanılmış haklarımızı ortadan kaldırmak amacıyla
karşımıza çıkaracağı engellerle mücadele içinde geçecektir.
Ücretlerin
düşük
tutulması,
sendikal
örgütlenmenin
etki
alanının daraltılması uygulanması düşünülen programın ana
temelini
oluşturmaktadır.
Dolayısıyla
yaygın
işsizliğin
sürmesi, kayıt dışının devam etmesi ve gelir dağılımındaki
bozukluğun
daha
da
derinleşerek
varlığını
sürdürmesi,
sermayenin ve devletin politikalarının esası olacaktır. Bu
politikalar ister istemez demokratik hak ve özgürlüklerin
sınırlanmasını
ve
haklarımız
üzerindeki
yasakların
sürdürülmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu nedenlerle 2007 yılında da bizleri zor bir dönem
beklemektedir. İnanıyorum ki, üyelerimiz ve tüm yönetim
birimleriyle sendikamız bu zorlukların üstesinden gelecek
bilinçli bir mücadele çizgisi içinde varlığını sürdürecektir.
Bu duygu ve düşünceler içinde 25. Olağan Genel Kurulumuzun
birlik ve bütünlüğümüzü pekiştireceğine mücadelemize yeni bir
ivme kazandıracağına olan inancımla tüm üyelerimize saygı ve
sevgilerimi sunuyorum.

Abdullah KARACAN
Genel Başkan
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SUNUŞ
Sendikamız Lastik-İş’in 25.Olağan Genel Kurulu ülkemizde
ve dünyada çok önemli değişimlerin olduğu bir dönemde
yapılıyor.
Gerçekten
21.yüzyılın
ilk
çeyreği
içinde
yaşadığımız bugünlerde, dünyanın 1945’lerde oluşan düzeninin
tamamen çözüldüğü ve yeni bir ilişkiler sisteminin ortaya
çıktığı gözlenmektedir. Uluslararası gelişmelerin de etkisiyle
Türkiye bu dönemi çok büyük belirsizlikler ve dengesizlikler
içinde yaşayan bir ülke durumundadır.
Çalışma Raporu’nda işçi sınıfını ilgilendiren boyutları
ile çok yönlü biçimde bu değişim ele alınacaktır. Yine de bu
“Sunuş” bölümünde genel bir çerçeve üzerinde durmak istiyoruz.
Dünya üzerinde ortaya çıkan gelişmelere bakıldığında, son
dönemde, daha önce hiçbir zaman diliminde yaşanmayan ölçüde
“tek
egemenli”
bir
dünyanın
hızla
oluşmakta
olduğu
anlaşılmaktadır.
Aslında
sendikamız
zaman
zaman
bu
doğrultudaki
eğilimleri
çeşitli
yayınlarında
belirtmiş,
çalışma raporlarında değerlendirmiş ve ABD’nin tek egemen güç
olarak yer aldığı bir dünyanın işçi sınıfı ve emekçiler için
ne denli olumsuz sonuçlar doğurabileceği üzerinde durmuştur.
Ancak yine de 2003 yılının Mart ayında Irak’ı işgal eden
bu egemen gücün böylesine pervasız bir biçimde davranabileceği
kolaylıkla öngörülemiyordu. Oysa bu gerçekleşti. Irak savaşı
ve ABD’nin Orta Doğu’ya bu şekilde doğrudan müdahalesi,
gerçekten de 20.yüzyılı bitiren bir olay olarak iyice öne
çıkmaktadır. Çünkü 20.yüzyılın genel niteliği, özellikle
yüzyılın ikinci yarısında kendini gösteren dengeli ve iki
kutuplu bir dünya oluşudur. Yüzyılın sonunda bu durum kısmen
gerilemiş olmakla birlikte, uzun yıllar boyunca oluşturulmuş
olan kurumlar; Birleşik Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü
gibi sosyal yapılar, mutlak egemenlik arayan güçlerin dünya
üzerinde
hareketlerini
belli
ölçüde
sınırlama
işlevini
görebilmiştir.
Bu tür doğrudan askeri işgallerin yaşanması sonucunda
21.yüzyılın özellikle ilk yarısında dünyayı yeniden sonu
bilinmez
karanlıklara
doğru
götürebilecek
bir
dönüşüm
yaşanabilir. Bu aşamada işçi hareketiyle sendikaların ulusal
ve uluslararası kazanımlarının korunabilmesi için olayın bu
yönüne özel önem gösterilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Çünkü
Amerika’nın Orta Doğu’ya kadar uzanarak tüm uluslararası kurum
ve
kuruluşları
bir
kenara
itip
böyle
bir
işgali
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gerçekleştirmesi,
aslında,
ekonomik
anlamda
1980’lerden
başlayarak
bütün
dünyada
hızla
yayılan
liberal
dünya
anlayışının bir sonucudur. Bu liberal “ideoloji” küreselleşme
sürecinin
gelişmesi
için
uluslararası
sermaye
açısından
vazgeçilemez
özelliklerden
birisidir.
Günümüzde
sermaye
güçleri tarafından, demokratik bir toplum yapısı, liberal bir
ekonomi ve serbest piyasa yaklaşımıyla özdeşleştirilmektedir.
Oysa günümüzde liberal bir toplum yapısını öngörmek, içinde
taşıdığı tüm serbestlik ifadelerine karşın, baskıcı, toplumsal
kimliği ve örgütlü toplumu yok sayan ve bireyi boğan bir
yaklaşımı savunmak demektir.
Günümüzde açıkça vurgulanması gereken temel yaklaşım
şudur:
toplumsal
çıkar
grupları
arasındaki
ilişkilerin,
demokratik bir biçimde oluşturulmasını amaçlayan ve insanın
özgürleşmesini temel yaklaşım olarak benimseyen düşüncelerin,
bugün benimsetilmeye çalışılan liberal yaklaşımlarla hiçbir
ilgisi olamaz. Başka bir deyişle böylesi liberal anlayışlarla
demokratik bir toplum oluşturulamaz.
Bu ortam içinde Türkiye’ye bakıldığında, görülen, ekonomik
ve toplumsal açıdan bir çözümsüzlüğün yaşandığı ve bu
çözümsüzlüğü aşacak yaklaşımların üretilemediği gerçeğidir.
Ülkemizde uluslararası alanda gelişen bu tür düşünce akımları
ve
ekonomik
yaklaşımlar
benimsetilmeye
çalışılırken,
bu
benimsetme 12 Eylül darbesiyle oluşturulan yasal ve kurumsal
yapıların önemini, etkilerini ve varlıklarını sürdürdüğü
koşullarda gerçekleştirilmektedir. Bunun anlamı liberal ve
serbest piyasacı yaklaşımın siyasal yapıda teorik olarak
öngördüğü bireyci özgürlüklerin bile ülkemizde söz konusu
olamamasıdır.
Avrupa
Birliği
üyelik
sürecinde
yaşanan
tıkanmalar
ve
gecikmeler
bu
durumun
en
açık
örneğini
oluşturmaktadır. Ülkemizdeki bu özellikler karşımıza, hem
dünyanın hala en yüksek enflasyonlu ülkelerinden birini, hem
de gelir dağılımı dengesizliği ile sosyal yapısı neredeyse
çökme
aşamasına
varacak
denli
bozulan
bir
Türkiye’yi
çıkarmaktadır.
Türkiye 24 Ocak 1980’le başlayan bir değişimi ekonomik ve
siyasal
alanlar
başta
olmak
üzere
tüm
boyutlarıyla
yaşamaktadır. Uzun yıllardır ekonomik kalkınmanın finansmanını
emek gelirlerinden sermayeye gelir aktarımı politikası ile
gerçekleştiren bir politika gündemdedir. Aynı dönem boyunca
Türkiye 12 Eylül 1980 askeri yönetiminin, toplumu sindirmeye
yönelik uygulamaları altında susturulmuştur. Böylece ülkenin
dünya içindeki yeri ve ilişkileri açısından yaratıcı ve yeni
yaklaşımlar geliştirilmesine izin verilmemiştir. Baskıcı bir
ortam içinde hiçbir gelişme gerektiği gibi tartışılamamıştır.
Sonuç
olarak
toplum
ekonomik
ve
toplumsal
açıdan
bir
alternatifsizliğe,
uluslararası
medyanın
belirlediği
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çerçeveler içinde
edilmiştir.

düşünmeye

ve

çözümsüzlüğe

adeta

mahkûm

Gerçi ülkemizde zaman zaman seçimler yapılmakta ve kimi
iktidar değişiklikleri olmaktadır. Üstelik son 3 Kasım 2002
seçimlerinde meclisteki mevcut siyasi partilerin çok büyük
bölümü tasfiye de edilmiştir. Böylece halk siyaset kurumunun
mecliste varolan “resmi kimliğine” açıkça “dur” demiştir.
Halkın demokrasi, özgürlük, iş-aş isteği ve çağdaş bir ülke
görme talebi bu değişimin ana nedeni olmuştur. Ancak seçim
sonrasında tek başına iktidar olarak ortaya çıkan hareketin de
5 yıla yakın iktidar deneyimi, bu değişimin olumlu yönde
sağlanamayacağını ne yazık ki kısa zamanda göstermiştir.
3
Kasım
2002
seçimlerinden
istikrar
sağlanarak
ve
Türkiye’nin önü açılarak çıkılacağını umanlar fena halde
yanılmışlardır. Karşımıza emekçilerin hak ve çıkarlarıyla
hiçbir ilgisi olmadığını defalarca kanıtlayan ve bunalımdan
çıkış
yolunu,
geniş
kitlelerin
yapacağı
fedakarlıklara
dayanarak emekçilerin omuzlarına yıkmaya çalışan bir iktidar
yapısı çıkmıştır. Oysa ülkemizin bugün geldiği noktada insanca
yaşama düzeyinin geniş kitleler için daha aşağılarda aranacağı
hiçbir çıta kalmamıştır. Açlık sınırının altında 2 milyondan
fazla, yoksulluk sınırının altında 20 milyondan fazla insanın
yaşadığı bir ülke olarak Türkiye’de gerek bireysel gerek
kitlesel düzeyde emekçilerin gösterebileceği hiçbir özveri
yoktur. Oysa bu iktidar da halktan özveri talep etmektedir. Bu
anlamda
Türkiye
keskin
bir
dönemece
doğru
hızla
ilerlemektedir.
2007 yılı içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel
seçimlerin
yapılacak
olmasının
yarattığı
gerginlikler
çelişkileri daha da çok boyutlu hale getirecek bir nitelik
taşımaktadır.
Türkiye’nin
önünde
siyasal
nitelikli
bu
sorunların çözülmemesi durumunda beklenmedik “yol kazaları”
olma olasılığı da belirmiş bulunmaktadır.
Enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı bozukluğu, istihdam
yaratamayan büyüme, bir türlü çözülemeyen borç batağı, etnik
ve
dinsel
kimliklere
göre
toplumun
kamplaşması,
düzensizliklerin ve yasa dışılıkların artışı, yurttaşların
güvenliğini
tehlikeye
sokacak
her
türlü
olayın
hızla
yaygınlaşması, Türkiye’nin tümünde deprem riskinin hiçbir
önlem alınmaksızın en önemli tehlike olarak durmaya devam
etmesi,
sınırlı
bir
gelişme
dışında
demokratikleşme
eğilimlerinin
güçlenememesi
ve
anti-demokratik
baskıcı
siyasal-toplumsal yapının varlığını sürdürmesi, bu siyasal
iktidarla
geçirilen
yılların
da
hiçbir
soruna
çözüm
getiremediğinin açık göstergeleri niteliğindedir.
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Ek olarak bu dönemde Orta Doğu’nun “daha sıcak” hale
gelmesine
bağlı
olarak,
Türkiye’nin
geleceğe
dönük
politikalarının tutarlı bir biçimde sürdürülememesi, çok büyük
bir açmaz olarak gündemdedir. Siyasal iktidar özellikle Irak
işgalinin arkasından ortaya çıkan gelişmeler karşısında bir
“politikasızlık” içinde görünmektedir. Türkiye’nin toplumsal
bütünlüğü için önem taşıyan konular uzun dönemli politikalara
dönüştürülememektedir. Başka güçlerin belirleyiciliği altında
gelişen olaylar Türkiye’yi zorunlu olarak bazı noktalara
sürüklemektedir. Böylece ülkenin bütünlüğüne yönelik riskler
de sürekli gündemde kalmakta ve toplumsal gerilimi giderek
arttırmaktadır.
Günümüzde
siyasal
iktidarın
politikasızlığı
ülkemizi
bütünlüğünün sürdürülmesi ve demokrasinin geliştirilmesi gibi
birbiriyle uyumlu götürülmesi gereken iki hedeften giderek
uzaklaştırmaktadır.
Çok
tehlikeli
bir
biçimde
demokratikleşmeyle ülke bütünlüğü; özgürlüklerle sınırların
korunması, “Ya biri ya da öteki olabilir; ikisi birden
sağlanamaz” şeklinde bir anlayışa doğru sürüklenmektedir.
Burada
emekçi
örgütlerine
düşen
en
önemli
görev
demokratikleşme
mücadelesini
hiçbir
bulanıklığa
izin
vermeyecek şekilde yükseltmek ve emekçilere biraz soluk
aldıracak
yaşama
alanlarını
yaygınlaştırmaktır.
Sendikal
hareket ülke bütünlüğüne de, demokratik hak ve özgürlüklere de
sahip çıkabilecek hareketlerin başında gelmelidir. Çünkü
demokratik olmayan bir toplum gerçek anlamda özgür olamaz. Bir
ülkenin
gelişmesi,
demokratik
hak
ve
özgürlüklerin
yaygınlaştığı ölçüde hızlanır ve güç kazanır. Ve bilinmelidir
ki
demokratik
bir
toplum,
o
toplumun
emekçileri
demokratikleşmeyi talep etmedikçe yaratılamaz.
LASTİK-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU
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GİRİŞ
Toplumsal gelişme tarihi boyunca ülkeler ve toplumlar için
ortaya çıkan belirli dönüm noktaları söz konusudur. Bu dönüm
noktalarında atılacak adım ve geliştirilecek politikalar,
geleceği şekillendirmek açısından her zamankinden daha büyük
önem taşırlar.
Bu anlamda, günümüz, Türkiye için belki de 21.yüzyıl
boyunca ortaya çıkacak yapıyı belirleme açısından ayrı bir
öneme sahiptir. Gerek ülkemizin dünya üzerindeki konumunun
belirginleşmesi, gerekse ülke içindeki ekonomik, sosyal ve
siyasal yapılanmaların şekillenmesi, önümüzdeki birkaç yıllık
süre içinde saptanacak politikalara ve atılacak adımlara bağlı
görünmektedir.
Öncelikle
küreselleşme
koşullarında
dünya
yeniden
biçimlenirken,
günümüzde
Orta
Doğu’nun
yeni
baştan
şekillenmesi
politikası
uygulamaya
konulmuştur.
Böylece
küreselleşmenin özellikle siyasal açıdan biraz uzağımızda gibi
duran dinamikleri, bölgemizdeki ülkelerin sınırlarının yeniden
belirlenmesi boyutuyla çok yakınımıza, hatta içimize dönük
etkiler yaratabilecek bir düzeye sıçramıştır.
ABD tarafından
açıkça ifade edilen bu politikalar, ülkemizin 20.yüzyılın
başında kurduğu ve yaklaşık 90 yıldır var olan maddi-manevi ve
kurumsal tüm yapılarını tehdit eden nitelik taşımaktadır. Bu
tehditlerin en belirgin olanı da Ulusal Kurtuluş Savaşı ile
çizilmiş
sınırların
ortadan
kaldırılması
ve
ülkenin
bölünmesine dönük gelişmelerin tırmandırılmasıdır.
Öte yandan “kurulu devlet sisteminin” onlarca yıldır,
Osmanlı’dan da devralarak sürdürdüğü demokratik olmayan ve
baskıcı niteliği de değerlendirilmek durumundadır. Türkiye
Cumhuriyeti, Avrupa Birliği üyeliği yolunda somut adımlar
atılmaya başlanan son birkaç yıl dışında, temel yönetim
eğiliminin
insan
hak
ve
özgürlüklerinin
baskı
altında
tutulduğu, çalışanların hak ve özgürlüklerinin her zaman
sistem için bir tehlike gibi algılandığı bir ülke olarak var
olmuştur. Sonuç olarak bu politikalar ülkemizi, dünyanın en
yaygın kayıt dışı ekonomisine sahip olan, sivil ve demokratik
örgütlenmelerin
bir
türlü
gelişemediği,
dünya
ülkeleri
arasında gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerinden birisi
yapmıştır.
Bu sorunlardan çıkış yolunun IMF politikaları çerçevesinde
aranmasıyla
da,
ekonomik,
sosyal
ve
siyasal
sorunlar
çözülememiş, tam tersine her alanda giderek ağırlaşmıştır.
1980’in
başından
itibaren
kalkınmanın
çalışanların
gelirleriyle
finanse
edildiği
ülkemizde,
bugün
gündeme
getirilen Sosyal Güvenlik Reformu da aynı anlayışın ürünüdür.
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Bu
sözde
reform
ile,
sağlık
ve
emeklilik
hakları
kısıtlanmaktadır.
Devleti “Sosyal Devlet” olmaktan çıkaracak
düzenlemeler yapılmakta ve özellikle sağlık kurumsal bir
hizmet alanı olmaktan çıkarılarak, piyasanın kar mekanizmasına
terk edilmektedir. Son dönemde Avrupa Birliği sürecindeki
duraksamalarla
birlikte
demokratikleşme
eğilimleri
de
gerilemeye
başlamış
bulunmaktadır.
Böylece
ülkemiz
demokrasinin sadece göstermelik olarak var olduğu, işsizliğin
alabildiğine
yükseldiği,
borç
batağına
saplanmış,
yurttaşlarının en temel sosyal ihtiyaçları olan eğitim,
sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda bile hiçbir etkinlik
gösteremeyen ve geniş yığınların geleceğe hiçbir şekilde
güvenle bakamadıkları bir ortama sürüklenmiştir. Ülkemizde
bugün her şey belli bir yönetici-siyasal-bürokrat kadro ile
toplumun çok küçük bir azınlığının çıkarları doğrultusunda
programlanıp uygulanmaktadır.
Bu görüntü içinde toplumu yönetmeye çalışanlar başta
siyasal iktidar olmak üzere, anlaşılması güç siyasal, ekonomik
ve sosyal tercihler yapmaktadırlar. En son Lübnan’a asker
gönderme kararıyla açığa çıktığı gibi, Orta Doğu’nun yeniden
yapılandırılması politikaları içinde ABD’nin yörüngesinde
adımlar atılmaktadır. Oysa bu politikaların -doğrudan doğruya
ABD tarafından açıkça ifade edilen sonucuTürkiye’nin
bölünmesidir. Nitekim bu yönde çaba gösteren değişik güçlerin
geçtiğimiz dönemde önemli kazanımlar elde ettikleri ve gerek
ekonomik gerek siyasal alanda hızlı bir biçimde adımlar
attıkları gözlenmektedir.
Öyle anlaşılmaktadır ki, çok küçük bir azınlık olarak
çıkarlarını sürdürmek isteyenler ve mevcut düzenin sürmesini
amaçlayanlar, kendi elleriyle ülkemizin bölünmesine yönelik
gelişmelerin
temellerini
atmaktadırlar.
Bu
adımları
atabilmenin ön koşulları ise, ülke içinde dinsel ya da etnik
gerilimlerin tırmandırılması yoluyla bir saflaşma yaratılması
ve ortaya çıkan gerginlikleri gerekçe göstererek baskıcı
yönetim
yöntemlerinin
ağırlıklı
biçimde
uygulanmasıdır.
Lübnan’a asker gönderme kararı ile ülkemizin demokratik,
çağdaş, sosyal bir hukuk devleti olması süreci önemli bir
kesintiye uğratılmış durumdadır. Önümüzdeki süreçte bu durumun
her alandaki yansımalarını ortaya çıkaran ve sonuç olarak
emekçilerin yaşam koşullarının daha da zorlaştığı yeni bir
ortamın oluşması beklenmelidir.
Temel
insan
hak
ve
özgürlüklerinin
baskı
altında
tutulduğu, sosyal hakların geliştirilemediği, başta sendikalar
olmak üzere çalışanların çıkarlarını temsil eden örgütler
üzerinde sınırlama ve baskıların yoğunlaşacağı bir dönem
önümüzde ağırlıklı seçenek olarak durmaktadır. Bir yandan
ülkemizin bütünlüğüne dönük tehditlerin arttığı, öte yandan
emekçilerin yaşam düzeylerini iyileştirmek için seslerini
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yükseltmelerinin engellendiği bir döneme
olasılığımız çok artmış bulunmaktadır.

doğru

sürüklenme

Sendikamız
Lastik-İş
ülkemizin
en
köklü
demokratik
kurumlarından birisi olarak, tarihi boyunca yaptığı gibi,
önümüzdeki dönemde de ülkemizin bütünlüğünden yana, demokratik
ve barış içinde bir Türkiye yaratma mücadelesinde en aktif
şekilde yerini alacaktır. Küresel düzeyde belirlenmiş ve
ülkemiz için büyük tehditler içeren politikaların aracı
olmayacaktır. Öte yandan bu tehditleri kullanarak ülke içinde
anti-demokratik
bir
yönetim
oluşturmaya
ve
sürdürmeye
çalışanların yanında da yer almayacaktır. Özgürlük, demokrasi,
demokratik devlet, ülkemizin bütünlüğü, toplumsal refah ve
barış bir arada talep edilerek gerçekleştirilmelidir. Temel
hak ve özgürlüklerimizin gelişmesi ülke bütünlüğüne karşı bir
tehdit olamaz. Ülkemizin bütünlüğünü korumak gerekçesiyle en
temel hak ve özgürlüklerimiz elimizden alınamaz. Üstelik, ne
yaptıkları anlaşılmaz biçimde, adeta gözü kapalı olarak
ülkemizi bölünmeye sürükleyenler, bunu gerekçe göstererek
demokratik haklarımıza dokunma hakkına hiç sahip olamazlar.
Bu ülkenin sahipleri bizleriz. Demokratik, çağdaş, laik ve
sosyal bir hukuk devleti içinde, hep birlikte sınırlarımızı ve
bütünlüğümüzü koruyarak barış içinde yaşamayı başaracağız.
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BİRİNCİ BÖLÜM
DÜNYA VE TÜRKİYE
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1. DÜNYA
• Dünyada Toplumsal ve Siyasal
Gelişme Eğilimleri
• Dünyada Ekonomik Gelişmeler
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1.1. DÜNYADA TOPLUMSAL VE SİYASAL GELİŞİM
EĞİLİMLERİ
Temel Gelişme Eğilimleri
Dünyada
zaman
zaman
savaşlar
ve
toplumsal
olaylar
hızlanıyor,
birbirini
etkileyerek
güçlü
bir
dinamizm
yaratıyor. Zaman zaman ise göreli bir durgunluğun yaşandığı ve
daha çok kısa dönemli etkiler yaratan olayların yoğunlaştığı
gözleniyor. İnsanlığın gelişimini hep aynı doğrultuda ve aynı
eğilimlerle sürdürmediğini görüyoruz. Ancak nasıl olursa
olsun, küçük ya da büyük yaşansın, dünya değişmeyi sürdürüyor.
Bugün, düne benzemiyor, yarının dünyası da bugünkünden çok
farklı olacak.
Öte yandan toplumsal gelişmeyi etkileyen kimi olaylar,
yaşanırken
önemi
anlaşılamaz
nitelikte
olabiliyor.
Gerçekleştiğinde önemsiz gibi görünen birçok olayın aslında
büyük
sonuçlar doğurabildiği görülüyor. Kimi kez de
daha
yaşanırken
olayların önemi anlaşılabiliyor. Böylece tarihe
önemli bir tanıklık yapılabiliyor. Bu açıdan acaba günümüz,
insanlık tarihinin göreli
olarak durgun bir dönemini mi
simgeliyor? Yoksa ,geleceğe dönük çok boyutlu gelişmelere yol
açabilecek koşulların başlangıcında mıyız?
Bu sorular önem taşıyor. Çünkü artık günlük yaşantımızda
yüzyüze geldiğimiz karmaşık ya da basit nice soruyu gerçekçi
ve doğru biçimde yanıtlayabilmek için bu soruları sormak
zorundayız.
Geleceği
yönlendirebilecek
yaklaşımları
oluşturabilmek de, bu
sorulara emekçi güçlerin yararlarına
uygun çözümler üretebilmekten geçiyor.

20.Yüzyılın İkinci Büyük Savaş Düzeninin Çöküşü...
Dünyamızda bugünlerde, yaşarken etkileri
görülebilen
önemli
değişimler
gerçekleşiyor.
Her
toplumsal
kesim
tarafından
farklı
yorumlanmakla
birlikte,
insanlığın
yaşadığımız
dönemde
yeni
dengelere
yöneldiği
görülüyor.
Öncelikle 1950’lerden bu yana yaklaşık 50 yıldır egemen olan
ilişkiler
sistemi dağılmış bulunuyor. 2000'li yıllara dek
elbette çok önemli toplumsal gelişmeler ve dönüşümler yaşandı
gezegenimizde. Ancak bugün
ortaya çıkan koşullar bir bütün
olarak, İkinci Büyük Savaşın
hemen
ardından kurulan
dengelerin çözülmesi ve yeni bir uluslar arası ilişkiler
sisteminin ortaya çıkması anlamını taşıyor. Bu yeni ilişkiler
sistemin kurulmasını sağlayan kimi teknolojik gelişmeler
özellikle dikkat çekiyor. Bu durumu “artık dünya gerçekten
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küçüldü”
biçiminde
özetlemek
olası
görülüyor.
İletişim
alanındaki gelişmeler ulusal sınırları, yasak ve düzenlemeleri
iyice anlamsız duruma getirerek sürüyor. Gittikçe devleşen ve
denetlenemez bir süreci yaşayan iletişim ağı tüm dünyayı
sarsıyor.
Yeni ilişkiler sisteminin dengelerini oluşturan önemli bir
değişim de üretim teknolojisindeki gelişmedir. Son yıllardaki
tartışmaların arkasında, “insansız üretim sorunu” önemli bir
yer tutuyor. Kol emeğinin giderek azaldığı üretim süreçlerine
doğru bir yaygınlaşmanın yaşandığı görülüyor. Geleneksel
imalat
sanayi
üretim
örgütlenmelerinin
yerini
üretici
işletmelerin çapının giderek küçüldüğü bir süreç alıyor. Bu
gelişmenin
doğal
bir
sonucu
olarak,
üretim
araçları
yönetiminin önemi artıyor.
Yeni gelişmelerin siyasal düzeydeki önemli boyutunu ise,
doğrudan
demokrasi
eğilimlerinin
güçlenmesi
oluşturuyor.
Toplumsal ve ekonomik örgütlenmesi ya da gelişmişlik düzeyi ne
olursa
olsun
tüm
ülkelerde
seçimlerle
işbaşına
gelen
yöneticilerin siyasal mekanizmayı oluşturma eğilimi giderek
yaygınlaşıyor.
Elbette gelişmenin göstergeleri olarak genel biçimde
ayırdığımız bu ögelerin, toplumlar üzerindeki etkileri ayrı
ayrı
ve
kopuk
biçimde
gerçekleşmiyor.
Gerek
üretimde
teknolojik gelişme ve iletişim ağının yaygınlaşması, gerekse
demokrasi eğilimleri, aynı süreç içinde ve bir bütün olarak
toplumsal yapıya etkide bulunuyor. Üstelik her ulusal birim ya
da topluluğun tarihsel ve kültürel özelliklerine göre yeni ve
yaratıcı biçimler alarak gelişiyor.
Bütün bu karmaşık ilişkiler içerisinde, yaşanılan dönemi
açıklayıcı bilgileri yorumlamak ve buradan kalkarak çözümlere
ulaşmak da önemli bir sorun oluşturuyor. Belli başlı gelişme
eğilimlerinin kendine özgü biçimde yaratacağı, engellenmesi
olanaksız sonuçları ise, toplumsal yapı ayrımı olmaksızın tüm
yeryüzü
yaşıyor.
Örneğin,
iletişim
ağının
tüm
dünyayı
sarmasının olumlu ya da olumsuz biçimde sonuçlar üretebilecek
birçok yönü bulunuyor. Dünyanın en uzak köşelerinde olup
bitenlerin
her
gün
ve
yakından
izlenebilmesi
olanağı,
insanların, kendileri ile ilgili her şeyi öğrenme fırsatını
yaratıyor. Emekçiler açısından dünyanın herhangi bir yerindeki
emekçi hareketlerinde ortaya çıkan gelişmeleri öğrenmek ve
izlemek kolaylaşıyor. Artık ne ölçüde engellenmeye çalışılırsa
çalışılsın, olup bitenlerin öğrenilmesinin önüne geçmek olası
görülmüyor. Bu durum ise, işçi sınıfı ve emekçi güçler
açısından, hem yerel düzeyde ülke içinde, hem de uluslararası
düzeyde dayanışma olanaklarının güçlenmesi anlamına geliyor.
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Oysa olup bitenleri izlemek, her zaman gerçek gelişmeleri
anlamak ve doğru bilgiye ulaşmak anlamını taşımıyor. İletişim
ağını
elinde
bulunduran
haberleşme
şirketleri
insan
topluluklarının yönlendirilmesi konusunda önemli bir güç elde
etmiş oluyorlar. Bunun sonucunda ise, emekçi ve üretken
insanların yaşanan karmaşa içinde boğulması, kendi çıkarları
ile bağdaşmayan yaklaşım ve düşüncelere yönelmeleri olgusu
ortaya çıkıyor.
Öncelikle iletişim tekellerinin bilgi akışı içinde çok
seçici olmak ve emekçilerin çıkarlarına
ters
düşen
bilgilerle yönlendirilmeyi benimsememek gerekiyor. Bu ise
sendikalar açısından eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının
öneminin giderek artması anlamına geliyor. Örneğin 1991
yılında yaşanan Körfez bunalımı sırasında ya da 2003 de
gerçekleşen ABD’nin Irak’ı işgalinde çok somut biçimde bu
durumun yaşandığı gözlendi. Sanki evlerin içinde yaşanan bir
savaştı bu. Ve
cepheden
naklen yapılan yayınların, savaşın
gelişimi ya da niteliği konusunda insanları yönlendirmekte
olağanüstü başarılı olduğu görüldü. Bir macera filmi izler
gibi, insanlara “yaşanan bir savaşın” filmi izlettirildi.
Bu bir yandan izlenen olayların ayıklanması ve
seçerek
algılanması gereğini doğururken öte yandan, kendi içinde çok
daha tehlikeli bir durumun tohumlarını atmış görünüyor:
Gerekli bilinç temelinden yoksun geniş kitlelerin
bu
durumdan,
savaştan zevk alan bir yaklaşımla çıkmaları yada
süreç içinde böyle bir psikolojik eğilimin gelişmesi olası
görülüyor. Bu ise, dünyamızın geleceği açısından, sistemin
genel dengeleri yönünden her zaman yaşanabilecek yaygın, yoğun
yada bölgesel savaş
olasılığının
psikolojik temellerinin,
kitle iletişim ağı ile bugünden atılma
olasılığını gündeme
getiriyor. Böylece dünyamızda yaşanan birçok gelişme
bir
yandan olumlu, öte yandan üzerinde önemle durulması gereken
toplumsal, ekonomik ve psikolojik olumsuz etkenleri bağrında
taşıyor.
Dünyada uzun bir süredir yoğun bir tartışma süreci
başlamış durumda. Tek egemen ve belirleyici düzenin kapitalist
sistem olarak kaldığı günümüz dünyasında “sanayi ötesi toplum”
olarak adlandırılan söylemler tüm kesimlere benimsetilmeye
çalışılıyor. Yeni bir bağımlılık ilişkisi, açık ifadesiyle
mevcut
ekonomik
yapıyı
dönüştüren
“küreselleşme”
dünya
ölçeğinde
ekonomik
ve
siyasal
uygulamalarıyla
gündeme
yerleşmiş bulunuyor. Tüm bu gelişmeler çok karmaşık bir
görünüm
sunmakta
ve
birçok
faktörün
etkisi
altında
biçimlenmektedir. Ancak öncelikle küreselleşmenin uluslararası
pazarı genişletme, dış satımı arttırma ve işgücü maliyetlerini
ucuzlatma hedefleri ile 1940’larda ortaya çıkan bir süreç olan
sosyal devlet olgusunun tekrar masaya yatırılması, işçi
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sınıfının kazanımlarının geri
yapısal olarak içinde taşıyor.

alınması

yönünde

bir

eğilimi

Küreselleşme ile ucuz işçi bölgeleri oluşturulmakta, emek
ve kaynak yoğun üretim alanları gelişmiş ülkelerden gelişmekte
olan
ülkelere
kaydırılmakta,
uluslar
arası
sermaye
maliyetlerin en düşük olarak gerçekleşeceği ülkeleri seçebilme
olanağına
sahip
olarak
karlılık
ve
rekabet
şansını
yükseltmektedir. Gelişme sürecinin doğal bir sonucu eşitsiz
genişleme olduğu için, dünyanın kuzeyi ile güneyi arasındaki
uçurum daha da derinleşmekte, evrensel olarak kendi kendisini
sürdürülemez duruma getirecek bir süreç işlemektedir.
Sermayenin
dünya
ölçeğinde
yeniden
yapılandırılması;
sosyal devlet modelinin yarattığı sorunların giderilmesi ve
1940’larda ikinci büyük savaşın ardından kurulan yeni dünya
düzeninin yarattığı etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla
“neoliberal politikalar” adı altında birtakım uygulamalar
gerçekleştirilmektedir.
Uluslar
arası
sermaye
grupları
devletin sosyal yapısının gereği olan eğitim, sağlık, çevre
gibi hizmetlere katkısının azaltılması, işçi sınıfının aldığı
ücretlerin
ve
birtakım
sosyal
hakların
geriletilmesi
gerektiğini vurgulamaktadır. Özelleştirme hareketi, sosyal
güvenlik kuruluşlarının etkinliğini yitirmesi bunun önemli bir
boyutunu oluşturmaktadır.
Üretim
yapısında
gerileyen
sektörler,
kaynak
yoğun
sektörler olarak adlandırılabilecek olan gıda, deri ve ağaç
ürünleri, içecek gibi sektörlerdir. Emek yoğun sektörler
olarak adlandırılan tekstil, makine ve malzeme hariç metal
eşya ve hazır giyim endüstrileri de kaynak yoğun endüstrilerle
aynı gelişmeyle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle giyim
eşyası, deri, ayakkabı, petrol ve kömür türevleri, petrol
rafinerileri gibi sektörlerde üretim ve istihdamın azalması
aynı anda görülmektedir.Tekstil sektörü ise 1980-2000 dönemine
bakıldığında 2000 yılında 70’li yıllardaki seviyesine dönmüş,
istihdamda %30’lara yakın azalma görülmüştür. Metal ana sanayi
ise dönem içinde sadece %1 oranında bir artış göstermiştir. Bu
dönem
içinde
sermaye
yoğun
sektörler
olarak
nitelendirilebilecek kimya, cam, elektrik, gaz, plastik,
porselen gibi üretim endüstrilerinde istihdamın azalması çok
az boyutta görülmüş, buna karşılık bu sektörlerin gelişme
içerisinde olduğu gözlenmiştir. Benzer bir durum teknolojinin
yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde ortaya çıkmaktadır.
Elektrikli makine ve teçhizat, taşıt araçları sanayi gibi
sektörlerde gelişmenin yaşandığı, gözlenen bir durumdur. Ancak
birçok işkolu gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere
kaydırılmıştır. Bunun ana nedenlerinin artan çevre sorunları,
doğal kaynaklarda görülen azalma ile özellikle bu tür
sorunlara neden olan emek ve kaynak yoğun sektörlerden kaçınma
olduğu söylenmelidir.
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Bu tür sektörler genellikle çevre sorunlarının ve doğal
kaynakların kullanımına ilişkin sorunların önemli bir tartışma
alanı oluşturmadığı gelişmekte olan ülkelere kaydırılmaktadır.
Bu gelişme hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan
ülkelerde
yepyeni
sorunları
da
beraberinde
getirmekte,
gelişmiş ülkelerde işgüvencesi sorunu büyümekte, işgüvencesine
karşı ödünlü pazarlıklar gündeme gelmekte, genel olarak
işsizlik ve ardından gelen sendikaların üye kayıpları ile
birlikte sendikal politikaları hayata geçirmek zorlaşmakta,
esnek çalışma gibi bugüne kadar elde edilen kazanımları
tırpanlayan çalışma biçimleri yaygınlaşmaktadır.
Bu gelişmeler Batı Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada
işçi sınıfının niteliğinin değiştiği türünden tartışmaları
doğurmuştur.
İşçi
sınıfının
ortadan
kalkması
olarak
yorumlandığı görülen bu gelişmeler, gerçekte yalnızca emeğin
iş görme biçimindeki bir değişiklikten başka bir şey değildir.
Yaşanan
süreç,
ücretli
çalışma
koşullarında
ve
emeğin
toplumsal konumunda bir nitelik değişimi yaratmamaktadır.
Çalışma biçimlerinin değişmesi ile işgücünü satarak geçimini
sağlamaktan başka olanağı olmayan insanların işçi niteliğinin
değişmesi aynı şey değildir. Ancak şu gerçeği vurgulamak da
kaçınılmazdır:
Yaşanan
gelişme
süreci
ile
birlikte,
sendikaların önüne yeni sorunlar çıkmakta, sendikal yapılanma,
demokratik talepler ve toplu sözleşme politikaları yeni
yörüngelere oturmaktadır. Örneğin gelişme eğiliminin doğal bir
sonucu iş çeşitliliğinin artması ve buna bağlı olarak yeni
ücretlendirme sorunlarının ortaya çıkmasıdır. Tüm dünyada işe
göre ücret belirlenmesi temeline dayalı ücret sistemlerinin
uygulamaya koyulduğu gözlenmektedir.
Bir başka sendikal sorun ise, teknolojik gelişmenin
doğurduğu
işsizlik
karşısında
çözümler
üretebilmektedir.
Sendikaların teknolojik işsizlik konusunda çözüm yolları
olarak,
işçilerin
toplu
işten
çıkarılmasının
sınırlandırılması,
ek
işsizlik
yardımı,
çalışma
süresi
garantisi,işgücünün
eğitimi
ve
işin
paylaşılması
gibi
yöntemlere
başvurdukları
görülmektedir.
Elbette
çalışma
saatlerinin düşürülmesi ve fazla mesailerin kaldırılması da,
temel istekler olarak gündemdedir. Toplu sözleşmelerde yarım
zamanlı çalışmaları sınırlayan, işgücü planlamasını öngören ve
işgüvencesini sağlayacak yeni maddelere yer verildiği de
belirtilmelidir.
Gelişme sürecinin üretim araçlarının yönetiminin önemini
arttırması, kaçınılmaz biçimde yönetime katılma olarak ifade
edilen yaklaşımları gündeme getirmektedir. Bilindiği gibi
yönetime katılmanın geleneksel biçimi, Batı Avrupa ülkelerinde
işyeri
kurulları,
Japonya’da
ise
kalite
çemberleridir.
Ayrıntıları bir yana bırakacak olursak, Japonya uygulamasının
daha çok üretim artışı sağlamayı amaçladığı, buna karşılık
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Batı
Avrupa’daki
sistemin
iş
örgütlenmesinin
tümünü
düzenlemeye yöneldiği bilinmektedir. Geleneksel olarak fabrika
tipi bir kurumlaşmanın sonuçlarını yansıtan örgütlenmeler
giderek daralmaktadır. Bunun yerine Avrupa Birliği düzeyinde
oluşturulan Avrupa İşyeri Kurulları örneğinde görüldüğü gibi,
giderek daha çok toplumsal ve hatta siyasal nitelikli görevler
yüklenen örgütlenmeler geçmektedir.
Öte yandan toplu sözleşmelerin düzeyinin giderek daha çok
işyeri ya da işletme çapına inmesi yönünde uluslararası
sermayenin
ve
ulusal
işverenlerin
sürekli
baskılar
uyguladıkları da bir gerçektir. Tek başına bu olgu bile
sendikaların yaklaşım ve yöntemlerinde geçmişten çok farklı
uygulamalara yol açarken, önemli sorunlara da kaynaklık
etmektedir. İşyeri sözleşmeleri sendikaların denetimi ve
iletişimiyle gerçekleştirilemezse, işçi sınıfı mücadelesini
zayıflatacak ve toplu sözleşme sistemini dağınık bir niteliğe
sokacaktır.
Kısaca iletişim ve üretim teknolojisindeki gelişmeler işçi
sınıfı ve emekçi güçler için yeni bir dünyanın kapılarını
açmakta ancak, gelişen koşullara uygun politika ve yöntem
arayışlarını da ciddi biçimde gerekli kılmaktadır. Toplumsal
sürecin gerektirdiği yeni ve yaratıcı adımların atılamaması ve
çözüm yollarının üretilememesi durumunda, işçi sınıfını ve
sendikaları çok büyük boyutlu bunalımlar beklemektedir.

Uluslararası Dayanışmanın Önemi Artıyor.
Bu gelişmeler içinde çok açıkça vurgulanması gereken, işçi
sınıfının
sorumluluğunun
giderek
arttığı,
dolayısıyla
sendikaların toplumsal işlevlerinin giderek önem
kazandığı
gerçeğidir. Çünkü sanayi tekellerinin insanların geleceğine
yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylemek, bir gerçeği ifade
etmektir. Bu kuruluşların “her zaman daha çok
kar” ilkesine
dayalı ekonomik ve toplumsal davranışları, dünyamız için önü
alınmaz olumsuz gelişmelerin başlangıcını
oluşturabilir.
Bu
demektir ki, işçi sınıfının tarihsel görevleri, içinde
bulunduğumuz dönemde yeni bir boyut kazanmıştır. İnsanlığın,
ulusal
ya da uluslararası düzeydeki toplumsal baskı ve
sömürüye karşı vereceği mücadelenin yönlendiricisi olmak
yanında, bugün artık işçi sınıfı nükleer silahlanmaya dayalı
bir
yıkımdan,
doğal
çevrenin
kirlenmesinden
doğacak
sorunlardan da insanlığı korumak göreviyle yüzyüzedir.
Genel ve çok boyutlu sorunların çözümüne ulusal düzeyde,
bölgesel ya da kısmi nitelikteki çözümlerle ulaşılmayacağı
açıktır.
Tüm
eğilimler,
işçi
sınıfının
uluslararası
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mücadelesinin öneminin günümüzde çok büyük ölçüde arttığını
ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz on yıl, dünyamızda demokrasi ve
insan hakları sorununun önemini koruduğu bir dönem olmuştur.
Bir
yandan,
gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkelerde
otoriter-baskıcı yönetimler
giderek yıkılmış, diktatörlükler
birbirinin
peşi
sıra
devrilmiş, öte yandan ise, gelişmiş
kapitalist ülkelerde ortaya
çıkan
yeni eğilimler bu
ülkelerdeki işçi sınıfının demokratik haklarını tehdit eder
boyutlara yönelmiştir.
Öte yandan, gelişmiş ülkeler diye nitelendirilen dünya
kapitalizminin merkezindeki ülkeler ve ekonomiler açısından,
yeni ve tehlikeli eğilimler sözkonusudur. Bu ülkelerde işçi
sınıfının,
gelişmeye
katkısı
ve
toplumsal
gelişmenin
içindeki
yeri önemli ve belirleyicidir. Ancak, geçtiğimiz
yıllar boyunca sistemin içine girdiği bunalım dolayısıyla bu
ülkelerde ekonomik
açıdan güçlenmeyi sağlamak ve kaynakların
daha
çok
özel
sektör
tarafından
kullanılmasını
gerçekleştirebilmek amacıyla, işçi
sınıfının geleneksel
haklarına yönelik yeni bir tutucu düşünce biçiminin geliştiği
görülüyor. Buna göre, sosyal güvenliğin önemi
azalıyor;
“herkesin kendi ekonomik
sorunlarını
kendisinin
çözmesi
gerekir” düşüncesine dayalı bir toplumsal çerçeve oluşuyor;
artık sosyal devlet ilkesinin ortadan kalkması gerektiği ve
gerçek dinamiğin özel sektörün
yaratıcı
gücünde
olduğu
düşüncesiyle; toplumsal gelişmenin ancak “bırakınız yapsınlar,
bırakınız
geçsinler”
ilkesiyle
gerçekleşebileceği
öne
sürülüyor. Bütün bu tartışmanın özünde ise, içinde yaşanılan
bunalımı,
kar
oranlarının düşmesini önleyerek ve sömürü
oranını artırarak aşabilmek amacı yatıyor. Böylece Keynesin
yerini, yeni liberal politikaların aldığı bir geriye dönüş
süreci gözleniyor. Bütün bu ekonomik görüş ve yaklaşım
değişiminin somut sonucu ise işçi sınıfının sosyal haklarının
ve emekçilerin özgürlüklerinin budanmaya çalışılması olarak
görülüyor.
Tüm bu gelişmeler içerisinde dünya düzenine ilişkin bir
başka boyut daha
sözkonusudur. Bu da dünyada bir tek egemen
gücün kaldığı ve artık o
gücün Amerika Birleşik Devletleri
olduğu yaklaşımıdır. Günümüzden bakarak öyle görünüyor ki,
bunu, bugün, “bir realite olarak almak” ne ölçüde doğru ise,
bunu sürekli hale getirecek yaklaşım ve uygulamalara yönelmek
de aynı ölçüde emekçilerin
çıkarlarına
karşıt
bir tutum
olacaktır. Tek başına ABD'nin varlığı
ile
simgelenen
bir
dünya egemenliği sistemi kurulmamalıdır. Dünyanın bu biçimi
almaması, işçi sınıfının önemle üzerinde duracağı amaçlardan
birisini oluşturmalıdır.
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Ekonomik Bunalım ve Gelir Eşitsizliği Derinleşiyor.
Gelişmelerin bir başka yönü de dünyada ekonomik bunalımın
giderek derinleşmesi olarak görülmelidir. Öyle ki, dünyamız
üzerinde yaşayan insanların aralarında eşitlikçi ve dengeli
bir gelir dağılımı oluşmamış, tam tersine toplumsal ve
teknolojik
gelişmenin
yarattığı
olanaklardan
insan
toplulukları, gerek bireysel,
gerekse toplumsal düzeyde
eşitsiz ve dengesiz biçimde yararlanmaya yönelmişlerdir.
Bugün, gelişmiş Batı ülkelerinde toplumun üçte ikisi refahtan
anlamlı bir pay alırken, üçte biri yoksulluk sınırları içinde
yaşamaktadır. Oysa bu ülkelerde, dünya nüfusunun ancak beşte
biri yaşıyor. Dünya nüfusunun beşte dördünü oluşturan,
gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde ise ülke içi gelir
dağılımı açısından önemli sorunlar görülüyor. Bu toplumlarda,
toplumun genellikle dörtte biri refahtan anlamlı bir pay alır
ve belli bir
düzeyde yaşarken toplumun dörtte üçü yoksulluk
sınırları içinde yaşam savaşı veriyor.
Öte yandan gelişmekte olan ülkelerin,
gelişmiş ülkelere
borçları artıyor. Bu ülkeler dünya ekonomisi ile daha açık
deyimiyle
gelişmiş
kapitalist
ülke
ekonomileri
ile
bütünleştikçe,
bu borç yükü ve bağımlılık giderek daha da
büyüyor. Böylece bir yandan gelişmekte olan ülkelerde belirli
bir toplumsal gelişim gözlenirken bir bütün olarak bu sistem
ve bu süreç, uluslararası tekeller ve çok uluslu devletler
açısından yararını yerine getiriyor ve onların istekleriyle
biçimleniyor. Bu görünüm her şeyin temelini büyük ölçüde
oluşturan emek-sermaye çelişkisinin, günümüzde de varlığını
başka bir boyuta yönelerek sürdürdüğünü gösteriyor.
İlerlemiş kuzey, geri kalmış güney ya da doğu-batı
çelişkileri tümüyle dünya üzerindeki emek-sermaye çelişkisinin
bir sonucu olarak günümüze yansıyor. Bütün bu karmaşa
içerisinde dünyamızda işçi sınıfının giderek öneminin arttığı,
sendikaların toplumsal işlevlerinin giderek ağırlık ve önem
kazandığı açıkça belirtilmesi gereken bir nokta durumuna
geliyor.
Dünyanın 2007 yılına gelindiğinde toplumsal dengesizlikler
açısından içine düştüğü durum, yukarıda da belirtildiği gibi
kabul
edilebilecek
nitelikte
değildir.
Küreselleşmenin
yeryüzünün genelinde insanların gelirleri ve yaşam düzeyleri
üzerindeki etkisi giderek daha çok eşitsizlik ve adaletsizlik
yaratmak yönünde olmaktadır. Bugünün gelişme dinamikleri
değişmediği sürece bu eğilimin devam edeceği de açıktır.
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Birçoğunun yıllık gelirinin dünyanın çoğu ülkesinden daha
fazla
gerçekleştiği
uluslararası
şirketler
sadece
kendi
karlarının ulaştığı düzeye göre karar oluşturmaktadırlar.
Hiçbir şekilde toplumsal kaygıların dikkate alınmadığı bir
süreç işlemektedir. Bu nedenle uluslararası sermayenin dünya
üzerinde akışkanlığı ve ülkeden ülkeye göçü olağanüstü
artmıştır. Bu olanak uluslararası sermaye tarafından dünya
genelinde
emek
gelirlerini
azaltıcı
bir
şekilde
değerlendirilmektedir. Ücretlerin üretim maliyetleri içindeki
payının göreli olarak azalması da artık uluslararası sermayeyi
tatmin etmemektedir. Azaltılamayan işsizlik ve gelişmekte olan
ülkelerde yoğunlaşan kayıtdışılık dolayısıyla, kitlelerin
mutlak yoksullaşması gerçekleşmekte ve bu durum uluslararası
sermaye
hareketinin
temel
gerekçelerinden
birisini
oluşturmaktadır.
Maliyetler içindeki öteki kalemlerle oynayamayacağını bir
veri
olarak
kabul
eden
şirketler,
rekabet
güçlerini
sürdürebilmek için yalnızca işçilik maliyetini ucuzlatma
yöntemleri üzerinde durmaktadır. Böylece yatırımlar ücretlerin
daha düşük olduğu ülkelere doğru hızla kaymaktadır. Bu olgu
yakın zamana kadar Çin, Hindistan, Romanya, Polonya gibi
ülkelere yatırımı hızlandırırken, günümüzde daha yaygın bir
hareket
alanı
bulmaya
başlamıştır.
Türkiye’de
de
bazı
işkollarında benzer gerekçelerle yatırımları başka ülkelere
kaydırma isteği ifade edilmektedir.
Özellikle
Çin
gerekçe
gösterilerek
tüm
dünyadaki
ücretlilerin üzerinde oluşturulan baskı, aslında uluslararası
sermayenin
kendi
içinde
oluşturduğu
kararlarla
sürdürülmektedir.
Başka
bir
deyişle,
örneğin
Çin’deki
yatırımların çok büyük bölümü de uluslar arası şirketlerin ya
doğrudan yatırımı ya da ortaklık şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Böylece aynı uluslararası şirketin kendi iç maliyetlerini daha
ucuza
gerçekleştirebilmek
için
kendisine
ait
değişik
ülkelerdeki işletmeler arasında gerçekleşen rekabet aşamasına
ulaşmış bir durum sözkonusudur.
Bu niteliği ile küreselleşme altında uluslararası rekabet
tümüyle nitelik değiştirmiş bulunmaktadır. Ulusal bazdaki işçi
hareketlerinin ve sendikal mücadelenin, böylesi bir gelişme
eğilimi karşısında yalnızca kendi üyeleri ile sınırlı bir
çerçevede
çözüm
üretebilmesi
mümkün
değildir.
Bugünkü
gelişmeler herhangi bir ülkedeki uluslararası bir kuruluşta
uyuşmazlık sonucunda grev yaparak istekleri elde etmeyi de
neredeyse olanaksız duruma sokmaktadır. Çünkü herhangi bir
ülkede grev olasılığı belirdiğinde aynı üretime başka bir
ülkede kolaylıkla devam edilebilmektedir.
Bütün
bu
gelişmeler
uluslararası
işçi
hareketinin
işbirliğinin ve ortak mücadele yürütmesinin önemini çok büyük
ölçüde
arttırmıştır.
Dünya
çapında
örgütlenen
sendikal
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hareketin her türlü mücadele ve toplu sözleşme faaliyetinde
dayanışma içinde ve birlikte hareket edecek şekilde yeniden
yapılanması
günümüzün
sorunları
karşısında
en
önemli
zorunluluğu oluşturmaktadır.
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1.2. DÜNYADA EKONOMİK GELİŞMELER
Ekonomik Kümeleşmeler Ve Uluslar Ötesi Ekonomi
Dünya ekonomisinin son dönemdeki belirleyici özelliği,
uluslararası sınırların kalkması ve bütünleşme eğiliminin
hızlanmasıdır. Ekonomiler, hiçbir ulusal sınır tanımaksızın
uluslar ötesi nitelik kazanmış sermaye grupları tarafından
birleştirilip,
bütünleştiriliyorlar.
Belki
birkaç
büyük
ekonomik güç dışında artık dünya üzerinde ayrı bir ekonominin
varlığından söz etmek bile olanaksız duruma geliyor. Ortaya
çıkan ekonomik yaklaşımlar açısından, gelişmiş kapitalist
ülkelerin ana gruplara ayrıldığını ve sorunların bu ana
gruplanmalar
çerçevesinde
biçimlendiğini söylemek yerinde
olacaktır. Öncelikle ABD ekonomisi, kendi içinde gelişim
dinamiği ile dünyanın en önemli ekonomik gücüdür ve
birçok
ekonomik göstergenin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.
Öte yandan Avrupa Topluluğu oluşum süreci ve bugün geldiği
nokta açısından dünya ekonomisi üzerinde çok etkili bir rol
oynamaya yönelmiştir. Planlanan birleşme süreci yalnızca
ekonomik
boyutlu değildir. Ancak son dönemde siyasal
birleşmeye
yönelik
olarak
bir
takım
sorunlar
ortaya
çıkmıştır. Yine de ekonomik bütünleşme çabaları için aynı
sorunların ortada olmadığını söylemek yerinde olacaktır. Diğer
yandan Japon ekonomisi, dünya ekonomisinde son 30 yıllık süre
içinde oluşturduğu
gücünü
korumaktadır. Böylece, gelişmiş
kapitalist
ekonomilerin
dünya
üzerindeki
ekonomik
egemenlikleri günümüzde de temel
gelişme
dinamiklerini
belirleyici bir etken durumundadır. Kaldı ki, bu ülkelerin
kendi
aralarında
gerçekleşen
ekonomik
ilişki
biçimleri
dünyanın gelişme yönünün belirlenmesi açısından da önem
taşımaktadır.
Bütün
bu
birleşme,
bütünleşme
ve
uluslararasılaşma
çabalarına
ve
böylece
kar
oranlarının
düşürülmemesi
eğilimlerinin
taşınmasına
karşın,
günümüzde
gelişmiş
kapitalist ülkelerin
önemli sorunlarla yüz yüze kaldığı
görülmektedir. İlk olarak, büyüme
hızının artmasına karşın
işsizliğin büyük bir artış gösterdiği görülmektedir. 1960'lar
ve 1970'ler dünya ekonomisi açısından büyüme hızının belirli
bir
yükseklik taşıdığı ve bu nedenle çalışanların
artan
ekonomik
büyümeden
belirli
ölçüde
pay
alarak
kendi
durumlarını iyileştirmeyi başardığı bir dönem olmuştur. Ancak
kapitalizmin özellikle
1970'lerde içine girdiği yavaşlama ve
bunalımlar
sonucunda
yönelinen
üretim
teknolojisindeki
değişmeler bu durumu temelden etkilemiştir.
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İstihdam Yaratmayan Büyüme
Yukarıda belirtildiği gibi dünya ekonomisi birçok bölgede
büyüme göstermektedir. Örneğin 2006 yılının ilk yarısında
çeşitli ülkeler ve ülke gruplarında beklentilere uygun ya da
beklentilerin
üzerinde
bir
büyüme
gerçekleşmiştir.
Bu
değerlendirme son döneme ilişkin olarak ABD, Euro alanı ve
Japonya için genel olarak geçerlidir. Gelişmekte olan ülkeler
için
de
aynı
biçimde
değerlendirmeler
yapılabilir.
Bu
çerçevede 2005 yılında %4.9 büyümüş olan dünya ekonomisinin
2006 ve 2007 yıllarında ortalama %5 dolaylarında büyüyeceği
öngörülmektedir.

Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler
2004
5,3
3,2
3,9
2,3
2,1
1,2
7,7
5,5
6,5
8,4
8,8
5,7
5,5
10,6

DÜNYA HASILASI
Gelişmiş Ülkeler
ABD
Japonya
Euro Alanı
Almanya
Gelişmekte Olan Ülkeler
Afrika
Orta ve Doğu Avrupa
Bağımsız Devletler Topluluğu
Asya
Latin Amerika
Orta Doğu
DÜNYA TİCARET HACMİ
MAL VE HİZMET İTHALATI
Gelişmiş Ülkeler
9,1
Euro Alanı
6,5
Gelişmekte Olan Ülkeler
16,4
TÜKETİCİ FİYATLARI
Gelişmiş Ülkeler
2,0
Euro Alanı
2,1
Gelişmekte Olan Ülkeler
5,6
İŞSİZLİK ORANI (Yüzde)
Gelişmiş Ülkeler
6,3
Euro Alanı
8,9
LİBOR (Altı Aylık, Yüzde, ABD Doları
Cinsinden)
1,8
Kaynak: IMF, World Economic Outlook, Eylül 2006
(1) Tahmin

(Yüzde Değişme)
2005
2006 (1)
4,9
5,1
2,6
3,1
3,2
3,4
2,6
2,7
1,3
2,4
0,9
2,0
7,4
7,3
5,4
5,4
5,4
5,3
6,5
6,8
9,0
8,7
4,3
4,8
5,7
5,8
7,4
8,9
6,0
5,2
11,9

7,5
7,2
13,0

2,3
2,2
5,3

2,6
2,3
5,2

6,0
8,6

5,6
7,9

3,8

5,4

Ancak büyük ekonomiler için yüksek oranlı cari işlem
dengesizlikleri önemli bir sorun niteliğinde durmaktadır.
ABD’de cari işlemler açığı GSYİH’nın % 7’sine yaklaşırken,
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Çin’de %7’yi aşmıştır. Geleceğe dönük olarak ABD ekonomisinde
özellikle konut piyasasında oluşabilecek ani bir daralmaya
bağlı olarak önemli bir yavaşlama beklenebilir.
Ekonomik büyüme açısından belirli bir düzeyi yakalayan
dünya ekonomisinin 2000’li yılların başından beri gelişen
görünümü, ekonomik büyümenin istihdamda anlamlı bir gelişme
yaratamamasıdır. Tablo 1’de bölgelere göre dünyada 1995-2005
döneminde
işsizlik
ve
ulusal
gelir
büyüme
oranları
karşılaştırılmaktadır. Tablodan da görülebileceği gibi 2005
yılı ortalaması %4.3 olan ve belli bir denge içinde seyreden
ekonomik büyümeye karşı dünya çapında her yıl iş bulunması
gereken 40 milyon kişiye yeni işler yaratılamamaktadır. 2005
yılında büyüme ortalaması en yüksek ülke grubu Doğu Asya
ülkeleridir. %8 büyüyen bu grubun ülkelerinin arkasından %7.1
ortalama hızıyla Güney Asya gelmektedir. Bu bölgeyi de %5.7
ile Avrupa Birliğinin dışında kalan Orta ve Doğu Avrupa
ülkeleri izlemektedir.
DÜNYA EKONOMİSİNDE BÜYÜME VE İŞSİZLİK KARŞILAŞTIRILMASI
BÖLGE

Dünya
Gelişmiş Ülkeler
ve
AB ülkeleri
Orta ve AB-Dışı
Doğu Avrupa
Doğu Asya
Güney Asya
Latin Amerika ve
Karayibler
Orta Doğu ve
Kuzey Afrika
Sahraaltı Afrikası

İşsizlik Oranı
1995
6,0

2004
6,3

2005
6,3

GSYİH Reel Büyüme
Oranı (%)
2004
2005
5,1
4,3

7,8

7,1

6,7

3,3

2,5

9,4

9,5

9,7

8,2

5,7

3,7
4,0
7,6

3,7
4,7
7,4

3,8
4,7
7,7

8,7
7,1
5,5

8,0
7,1
4,0

14,3

13,1

13,2

5,4

5,0

9,2

9,9

9,7

5,4

4,5

2005 yılı değerlerine göre resmi işsiz sayısı tüm dünyada
yaklaşık 192 milyon kişidir. Ayrıca 3 milyar dolayında çalışan
insanın yaklaşık 1,5 milyonu da günde 2 dolarlık yoksulluk
sınırının altında bir gelirle yaşamaktadır. Bu koşullarda
ekonomik büyümenin yeni işler ve istihdam yaratmaması ve
çalışanların
çok
büyük
bölümünün
temel
ihtiyaçlarını
sağlamaktan uzak bir işte çalışıyor oluşu dünya düzeyinde bir
“istihdam krizinin” yaşandığını göstermektedir. Bu gelişmeler
iktisat
biliminde
“istihdamsız
büyüme”
olarak
adlandırılmaktadır.
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İşsizlik Oranları (%)
AB
AB (15 ülke)
Avrupa Bölgesi
Belçika
Bulgaristan
Çek
Cumhuriyeti
Danimarka
Almanya

1995 1996 1997 1998 1999 2000
8,6
10,1 10,1 9,8
9,3
8,5
7,6
10,5 10,7 10,6 10,0 9,0
8,1
9,7
9,5
9,2
9,3
8,5
6,9
16,4
6,7
8,0

6,3
8,5

12,3
9,2
18,4
11,1
11,2

11,7
9,6
17,8
11,6
11,2

Estonya
İrlanda
Yunanistan
İspanya
Fransa
İtalya

5,2
9,1
9,6
9,9
9,8
16,7
11,5
11,3

6,4
4,9
8,8
9,2
7,5
10,8
15,0
11,1
11,3

8,6
5,2
7,9
11,3
5,7
12,0
12,5
10,5
10,9

14,3
13,2
2,7
8,4

14,0
13,7
2,4
6,9

3,8
4,5
10,2
5,1
5,4
7,4
12,6
11,4
8,2
6,1

3,2
3,9
13,4
4,5
6,6
7,3
16,4
10,2
6,7
5,9

Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Luksemburg

2,9

2,9
9,6

2,7
9,0

6,6
3,9

6,0
4,3

7,3

7,3
6,9

4,9
4,4
10,9
6,8
5,3
6,9

14,6
9,6
7,9

12,7
9,9
6,8

Macaristan
Malta
Hollanda
Avusturya
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovenya
Slovakya
Finlandiya
İsveç
İngiltere

15,4
8,8
8,5

2001
8,5
7,2
7,8
6,6
19,5

2002
8,9
7,6
8,2
7,5
18,1

2003
9,0
8,0
8,7
8,2
13,7

2004
9,1
8,1
8,8
8,4
12,0

2005
8,7
7,9
8,6
8,4
10,1

2006
7,9
7,3
7,8
8,3
8,9

8,7
4,3
7,2
12,8
4,2
11,2
11,1
9,1
10,1
4,9
13,7
16,4
2,3
6,4
6,7
2,8
3,6
16,1
4,0
7,2
6,7
18,8
9,8
5,6
5,3

8,0
4,5
7,4
12,4
4,0
10,7
10,3
8,4
9,1
3,8
12,9
16,5
2,0
5,7
7,6
2,2
3,6
18,2
4,0
6,6
6,2
19,3
9,1
4,9
5,0
8,3

7,8
5,4
9,0
10,0
4,7
9,7
11,1
9,4
8,4
4,1
10,5
12,4
3,7
5,9
7,6
3,7
4,3
19,6
6,3
7,0
6,7
17,6
9,0
5,6
4,9
14,1
10,5

8,3
5,5
9,5
9,7
4,5
10,5
10,6
9,6
8,0
4,6
10,4
11,4
5,1
6,1
7,4
4,6
4,8
19,0
6,7
8,1
6,3
18,2
8,8
6,3
4,7
13,6
10,3

7,9
4,8
9,5
7,9
4,3
9,8
9,2
9,6
7,7
5,2
8,9
8,3
4,5
7,2
7,3
4,7
5,2
17,7
7,6
7,2
6,5
16,3
8,4
7,5
4,8
12,6
10,2

7,2
3,9
8,4
5,6
4,4

6,5

7,3
4,6
8,2
10,3
4,5
10,3
11,1
8,7
8,6
3,6
12,2
13,5
2,7
5,8
7,5
2,8
4,2
19,9
5,0
8,4
6,3
18,7
9,1
4,9
5,1
14,7
10,3

3,4
4,0
4,7

3,6
4,8
5,0

3,9
5,8
5,4

4,5
6,0
5,3

4,4
5,5
4,7

4,6
5,1
4,4

3,5
4,6
4,1

Hırvatistan
Türkiye

8,6
9,0
4,9
6,8
5,9
4,8
7,5
7,4
3,9
4,8
14,0
7,7
7,4
6,0
13,4
7,7
7,1
5,3
9,9

İzlanda
Norveç
ABD
Japonya

4,9
5,6
3,1

4,7
5,4
3,4

4,0
4,9
3,4

3,2
4,5
4,1

3,2
4,2
4,7

Kaynak:Eurostat
Uygulanan
neoliberal
politikaların
dünya
ölçeğinde
ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm bulmak yeteneğinden yoksun
olduğu bu sonuçlarla apaçık ortadadır. Toplumda yetersiz
gelirle çalışanların ya da işsizlerin oranı arttıkça bu sonucu
doğuran
hiçbir
ekonomik
politikanın
sürdürülmesi
mümkün
olamaz. Günümüzde ortaya çıkan gelişmeler toplumsal yapıların
dengeli bir biçimde oluşturulabilmesi açısından yeni toplumcu
alternatif politikalara yönelme gereğini ortaya koymaktadır.
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2.DÜNYADA ÖNEMLİ
OLAYLAR :
2003 - 2007
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DÜNYADA ÖNEMLİ OLAYLAR (2003-2007)
2003 YILI
20 MART:
- Amerika’nın Irak’ı işgali başladı.
9 NİSAN:
- Bağdat düştü.
22 TEMMUZ:
- Saddam Hüseyin'in oğulları Uday'la Kusay, Musul'da
Amerikan askerlerince öldürüldü.
13 ARALIK:
- Irak'ın eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, doğum yeri
Tikrit'te ABD askerlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
26 ARALIK:
-İran'ın
güneydoğusundaki
Kirman
eyaletinde
6.3
büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
2004 YILI
24 ŞUBAT:
- Fas'ın kuzeydoğusunda meydana gelen Richter ölçeğine
göre 6.1 büyüklüğündeki depremde 600'den fazla kişi hayatını
kaybetti.
26 ŞUBAT:
- Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski, uçak kazasında
hayatını kaybetti.
27 ŞUBAT:
- Amerikan Katolik Kilisesi, 50 yılda 110 bin papazdan
4400'ünün, çoğu oğlan 11 bin çocuğu taciz etmekle suçlandığını
ortaya
koyan
çalışmayı
kamuoyuna
açıkladı.
8 ŞUBAT:
-Irak'ta geçici anayasa kabul edildi. Anayasa, egemenliğin
Iraklılara devrinden, genel seçimlerin ardından bir hükümetin
kurulmasına
kadar
ülkenin
idare
edilmesini
öngörüyor.
11 MART:
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-İspanya'nın başkenti Madrid'de 4 trende meydana gelen
patlamalarda 191 kişi öldü, 1900 kadar kişi yaralandı. El
Kaide tarafından üstlenildi.
28 MART:
- Türk halkı, yerel yöneticilerini seçmek için sandık
başına gitti. Seçimleri, yerel seçimlere ilk kez katılan Ak
Parti kazandı.
29 MART:
- Romanya, Bulgaristan, Slovenya, Slovakya, Litvanya,
Estonya ve Letonya NATO'nun yeni üyeleri oldu. 7 ülkenin
katılımıyla NATO'ya üye ülkelerin sayısı 26'ya yükseldi.

1 MAYIS:
-AB 10 ülkenin katılımı ile 25 üyeli 450 milyon nüfuslu
bir Birlik haline geldi.
-Avrupa Birliği, Polonya, Slovenya, Slovakya, Macaristan,
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Letonya, Malta ve Güney
Kıbrıs Rum yönetimini saflarına katarak 25 ülkeye ulaştı.
2 MAYIS:
-Panama'da eski bir diktatörün oğlu sosyal demokrat
muhalif Martin Torrijos devlet başkanı seçildi.
1 TEMMUZ:
- Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin mahkemeye çıkarıldı
31 EKİM:
-Tabare
Vazquez,
Uruguay
devlet
başkanı
seçildi.
2 KASIM:
-ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini Başkan George Bush
kazandı.
11 KASIM:
-Filistin'in efsanevi lideri Yaser Arafat, Fransa'nın
başkenti Paris yakınlarındaki bir askeri hastanede hayata veda
etti.
20 ARALIK:
-Macaristan
parlamentosu,
Avrupa
Birliği
anayasasını
onayladı.
2005 YILI
20 OCAK:
- İkinci kez başkan seçilen ABD Başkanı George Bush, yemin
ederek resmen göreve başladı.
14 OCAK:
-Çin'in kuzeydoğusundaki maden ocağında meydana gelen
patlamada 213 kişi öldü.
15 ŞUBAT:
- Brezilya'da İşçi Partisi'nden Luis Inacio Lula da Silva,
oyların çoğunluğunu alarak devlet başkanı seçildi.
22 ŞUBAT:
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- İran'ın güneydoğusundaki Zarand bölgesinde Richter
ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde,
612 kişi öldü, 1400 kişi yaralandı.
28 MART:
- Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında Richter
Ölçeğine göre 8.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ve
tsunamide 900'den fazla kişi hayatını kaybetti.
6 NİSAN:
- Celal Talabani, Irak Devlet Başkanlığı'na seçildi.
25 NİSAN:
-Romanya
ve
Bulgaristan
AB'ye
katılım
anlaşmasını
imzaladı. İki ülke, 1 OCAK: tarihinden itibaren AB üyesi
olacak.
-Japonya'nın Amagasaki kentinde bir tren raydan çıktı. 90
kişi öldü, 456 kişi yaralandı.
26 NİSAN:
- Lübnan'da 29 yıldır bulunan Suriye askerlerinin son
birliği de sınırı geçerek, bu ülkeden ayrıldı.
5 MAYIS:
-İngiltere'de Başbakan Tony Blair'in üst üste üçüncü kez
başbakanlık koltuğuna oturdu.
16 MAYIS:
-Kuveytli kadınlar, seçme ve seçilme hakkına kavuştu.
29 MAYIS:
-Fransa'da AB Anayasası için düzenlenen referandumdan
yaklaşık yüzde 55 ''hayır'' oyu çıktı. Hollandalılar da 1
Haziran'daki referandumda yüzde 61 ile anayasayı reddetti.
11 HAZİRAN:
- G8 grubu, dünyanın en yoksul 18 ülkesinin borçlarının
silinmesine karar verdi.
25 TEMMUZ:
- Hindistan'da, Bombay ve bölgesini etkileyen tufan
binden fazla insanın ölümüne yol açtı.
8 EKİM:
-Keşmir bölgesi ve Pakistan'ın kuzeyinde Richter ölçeğine
göre 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Pakistan'da 73 bin
kişinin ölümüne, 77 bin kişinin yaralanmasına ve 3 milyon
kişinin evsiz kalmasına yol açtı. Deprem, Hindistan'da 1300
kişinin ölümüne ve 5 bin kişinin yaralanmasına neden oldu.
27 KASIM:
-1992'de Rio'da başlatılan ve 1997'de Kyoto'da sürdürülen
sürecin devamı konusunda anlaşmaya varmayı amaçlayan BM İklim
Konferansı Montreal'da başladı.
19 ARALIK:
-Latin Amerika ülkelerindeki solcu lider rüzgarına,
Bolivya'da 18 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini
kazanan ABD karşıtı sol görüşlü Evo Morales de katıldı.
2006 YILI
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3 MART:
-ABD Savunma Bakanlığı Guantanamo'daki tutukevinde
bulunan 490 esirin çoğunun milliyetini ve ismini açıkladı.
11 MART:
-Eski Yugoslavya'nın, savaş suçu işlemek suçundan Lahey'deki
mahkeme tarafından yargılanan eski devlet başkanı Slobodan
Miloseviç,
hücresinde
kalp
krizi
geçirerek
öldü.
22 MART:
- İspanya’da ETA, kalıcı ateşkes ilan etti.
12 MAYIS:
- Brezilya'da polise yönelik saldırılar 2 gün sürdü. 180
kadar saldırı düzenlendi, cezaevlerinde çıkan ayaklanmalarda
39'u polis 81 kişi öldü.
16 MAYIS:
-ABD, 30 yıldan sonra Libya ile ilişkilerin tamamen
normalleştiğini açıkladı.
21 MAYIS:
-Karadağ, Sırbistan'dan ayrılmak için düzenlenen
referandumda bağımsızlığı seçti. 3 Haziranda da bağımsızlık
ilan edildi.
27 MAYIS:
- Endonezya'ya bağlı Java adasındaki şiddetli depremde 6
bin kadar insan öldü, 38 bin kişi yaralandı.
15 HAZİRAN:
-ABD Savunma Bakanlığı, Irak'ın işgal edildiği Mart
2003'ten bu yana 2500'üncü askerinin öldüğünü duyurdu.
18 HAZİRAN:
-İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında en
milliyetçilerinden Katalonya'nın özerklik haklarının
artırıldığı yeni özerklik statüsü referandumda kabul edildi.
29 EKİM:
-Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva,
yeniden başkan seçildi.
3 ARALIK:
-Venezuela'da devlet başkanlığı seçimleri düzenlendi.
Devlet Başkanı Hugo Chavez, seçimlerin galibi oldu.
5 ARALIK:
-Fiji Genelkurmay Başkanı Frank Bainimarama, ordunun
yönetime el koyduğunu açıkladı.
10 ARALIK:
-Şili'de 1973 yılındaki kanlı darbeden sonra ülkeyi 1990
yılına kadar yöneten diktatör Augusto Pinochet, öldü
2007 YILI
1 OCAK:
-Irak savaşında ölen Amerikan askeri sayısının 3 bini
bulduğu bildirildi.
-Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliğine (AB) girişlerini
coşkuyla kutladı.
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4 OCAK:
Irak'ta resmi rakamlara göre geçen ay ölen sivil sayısı 2
bine yaklaşırken, yıl içindeki ölü sayısı 12 bini aştı.
7 OCAK:
Rusya,
petrollerini
Belarus
üzerinden
Polonya
ve
Almanya'ya taşıyan boru hattında dün gece petrol akışının
kestiğini açıkladı.
9 OCAK:
‘Demokrat‘ Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi, Irak’a
asker gönderme fikrine “fonları kesme” tehdidiyle karşılık
veriyor.
10 OCAK:
Somali’deki İslamcı güçlerin ‘püskürtülmesi’nde Etiyopya
ordusuna destek veren ABD, bu defa Somali’ye doğrudan
saldırdı.
11 OCAK:
ABD Başkanı Bush, yeni planını açıklarken hem Irak
halkına, hem de bölge ülkelerine yeniden savaş mesajını verdi.
14 OCAK:
ABD Başkanı George W. Bush’un Irak’a daha fazla asker
gönderme kararına büyük tepki gösteren Amerikalılar, New
York’un çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenledi.
14 OCAK:
Bağdat'ta geçen yıl morga 16 bin ceset getirildiği
açıklandı.
17 OCAK:
Yunanistan'da
orta
ve
yüksek
öğretim
kurumlarının
öğretmenleri,
"özel
üniversiteler
açılması"
konusunda
parlamentoda geçen hafta görüşülen yasa tasarısını protesto
etmek amacıyla 24 saatlik genel grev yapıyor.
17 OCAK:
Hazine, 29 Nisan 2003 tarihinden önce zorunlu tasarruf
sisteminden
kendi
isteğiyle
çıkan
tasarruf
sahiplerinin
sistemden çıktıkları tarihte hesapta kalan devlet veya işveren
katkısı tutarları ile şahıs kesintisine tekabül eden ödenmeyen
nema tutarlarının bir defada ödeneceğini bildirdi
18 OCAK:
Almanya’da
IG
Metall,
emeklilik
yaşının
67’ye
yükseltilmesine
karşı
protestoları
fabrikalara
taşıyor.
Patronlar,
“grevler
siyasi
amaçlı”
diye
sendikalara
saldırıyor.
20 OCAK:
Mısır'da bir kadının ölümcül kuş gribi virüsü H5N1'den
öldüğü açıklandı.
20 OCAK:
Başyardımcısı tutuklanan Mukteda El Sadr, “ABD’liler
çekilmedikçe çok kan akacağını” söyledi.
21 OCAK:
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Irak’taki kanlı Amerikan katliamlarına ortak olmayı
reddeden ABD’li Teğmen Ehren Watada’nın, askeri mahkeme
tarafından yargılandığı öğrenildi.
22 OCAK:
Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda meydana gelen bombalı
iki saldırıda ölü sayısı 88'e yükseldi, yaralı sayısının 168
olduğu bildirildi.
23 OCAK:
Çin, uydu savar silah denediğini doğruladı.
24 OCAK:
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Amerikan Merkezi Haber alma
Teşkilatının (CIA) terör zanlılarını yasa dışı şekilde
tutuklama ve nakletmede AB topraklarını kullandığı iddialarını
soruşturmak
üzere
oluşturulan
geçici
komisyonun
raporu
tamamlandı. Raporda Türkiye'ye de ağır eleştiriler yöneltildi.
26 OCAK:
ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu, Bush’un ‘son bir şans’
istediği yeni Irak stratejisini reddeden bir karar tasarısını
kabul etti.
28 OCAK:
Ruanda Dışişleri Bakanı Charles Murigande, Fransa’dan,
1994 Ruanda soykırımındaki rolünü kabul etmesi ve özür
dilemesini istedi.
29 OCAK:
ABD’nin başkenti Washington’da onbinlerce savaş karşıtı,
Irak işgalini ve Bush’un işgal stratejelerini protesto etti
2 ŞUBAT:
Meksika’da on binlerce emekçi, ABD yanlısı Calderon
hükümetinin ekonomi politikalarını başkent Mexico City’de
protesto etti.
3 ŞUBAT:
Bağdat'ta bir pazaryerinde bomba yüklü kamyonla düzenlenen
intihar saldırısında ölü sayısı 130'a çıktı.
3 ŞUBAT:
Gazze’de ateşkesin üzerinden 3 gün geçmeden tekrar
şiddetli çatışmalar patlak verdi. Saldırılarda 20’ye yakın
Filistinli öldü.
4 ŞUBAT:
İngiltere, 2003 yılında BM'nin çocuk askerlerle ilgili
protokolünü imzalamasına rağmen, o tarihten beri Irak'a 18
yaşından küçük 15 asker gönderdiğini kabul etti.
5 ŞUBAT:
Kolombiya’da bir kömür madeninde meydana gelen grizu
patlamasında, 32 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
5 ŞUBAT:
Endonezya'da 20 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 350
bin kişinin evsiz kaldığı bir sel felaketi meydana geldi.
6 ŞUBAT:
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, geçen
yıl dünya genelindeki işsiz sayısı bir önceki yıla göre 3.4
milyon artarak 195.2 milyona ulaştı.
9 ŞUBAT:
-ABD’nin Irak savaşını, “gayri ahlaki” ve “yasadışı”
olarak niteleyerek, işgale ortak olmayı reddeden Amerikalı
Teğmen Ehren Watada’nın davası “usul eksikliği” nedeniyle
düştü.
-Arap dünyasının dört bir yanından yapılan açıklamalarda
bugün, İsrail’in hafriyat çalışmalarına karşı “El Aksa’yı
savunma günü” ilan edildi.
11 ŞUBAT:
Bolivya’nın Devlet Başkanı Evo Morales, “madencilik
sektörünü ulusallaştırmaya başladıklarını” duyurdu.

12 ŞUBAT:
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Şorca semtinde
bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırılarda ölenlerin
sayısının 71'e yükseldiği bildirildi.
14 ŞUBAT:
Türkmenistan'da 11 Şubatta yapılan başkanlık seçimini,
Gurbanguli Berdimuhammedov kazandı.
16 ŞUBAT:
Eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in milis
komutanı ve 6 yardımcısı, Sırbistan Dışişleri Bakanını
öldürmeye çalışmak ve 4 yardımcısını öldürmekten
hapis
cezasına mahkûm oldu.
18 ŞUBAT:
-Irak'ta işgal ve sonrasındaki çatışma ortamından kaçıp
komşu ülkelere sığınan Iraklıların sayısı 2 milyonu aştı.
-Amerikan Temsilciler Meclisi, George W. Bush yönetiminin,
Irak'a takviye asker göndermesini onaylamayan bir kararı kabul
etti.
19 ŞUBAT:
Hindistan'ın kuzeyinde, bir trende patlama sonucu çıkan
yangında 65 yolcunun öldüğü bildirildi.
22 ŞUBAT:
ABD’de
temyiz
mahkemesi
Guantanamo’daki
tutsakların,
‘mahkemelerde haklarını arayamayacaklarına’ karar verdi.
28 ŞUBAT:
-Almanya
hükümetinin,
emeklilik
yaşını
67’ye
yükseltmesine halk yoğun tepki eylemleri gerçekleştirdi. Alman
Parlamentosu İş ve Sosyal Komisyonu, 67’sinde emeklilik ve “50
ve üzeri girişimi” başlıklı konuları ele alırken parlamento
yakınlarında toplanan yaklaşık bin kadar IG Metall üyesi ise
hükümeti protesto etti.
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-İşgal altındaki Irak kabinesi, petrol kaynaklarının
yabancı tekellere daha rahat peşkeş çekilmesinin önünü açan
yasa tasarısını kabul etti.
28 ŞUBAT:
Uluslararası Adalet Divanı’nın, “Sırbistan’ın bir devlet
olarak
Bosna
Savaşı
sırasında
soykırım
suçu
işleyip
işlemediğiyle” ilgili davada bu ülkeyi aklamasına, Boşnaklar
ve Bosnalı Hırvatlar tepki gösterdi.
27 ŞUBAT:
ABD’nin Virginia eyaleti, 400 yıl sonra, sömürülen
Amerika yerlilerinden ve köleleştirilen Afrikalılardan özür
diledi.
3 MART:
Endonezya'nın doğusunda şiddetli yağışların neden olduğu
toprak kaymalarında 17 kişinin öldüğü bildirildi.
6 MART:
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde düzenlenen bombalı
saldırıda 6 Amerikan askerinin öldüğü bildirildi.
7 MART:
Endonezya'da 140 yolcu ve mürettebat taşıyan bir yolcu
uçağı havaalanına inerken alev alarak düştü.
13 MART:
-İspanya'da sosyalist hükümet, halkla yüz yüze olmayan
devlet memurlarına evde çalışma hakkı getiren yasa tasarısı
hazırladı.
-Kaliforniya Körfezi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana
geldiği bildirildi.
16 MART:
-İsrail Parlamentosu (Knesset), sözde Ermeni soykırımını
tanımayı reddetti.
-ABD Kongresi'nde Ermeni soykırımı iddialarının gündeme
gelmesiyle
ilgili
tartışmalar
sürerken,
ABD'nin
Ankara
Büyükelçiliği tarafından dağıtılan almanakta ”soykırım gafı”
olduğu ortaya çıktı.
16 MART:
Endonezya ve Laos'ta iki kişi kuş gribinden öldü.
17 MART:
Rusya'da bir yolcu uçağının acil inişi sırasında 5 kişi
öldü, 51 yolcu yaralandı.
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3.TÜRKİYE
21.YÜZYILIN İLK YILLARINDA
TÜRKİYE

• TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL VE
SİYASAL GELİŞMELER
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• TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI
VE GELİŞME
EĞİLİMLERİ

3.1. TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL VE SİYASAL GELİŞMELER
1- Genel Görünüm
Türkiye’nin
21.yüzyılın
başlangıcındaki
görünümünün
temelleri 1980’li yıllarda atıldı. Ülkemiz 1980’li yıllara
dünyadaki önemli dönüşümlerin doğrultusunda adımlar atarak
giremedi. 1980’li yılların başlangıcı tüm dünya için bugün
oluşan dönüşümlerin temellerinin belirginleşmeye başladığı bir
süreci tanımlıyordu. Bugün yaşanan uluslar arasılaşmanın
boyutlarının genişlemesi, demokratik işleyiş mekanizmasının
oluşması süreci, Türkiye için, kesintilerle ve ters yönde
toplumsal değişimlere paralel olarak biçimlendi.
1980’li yıllara Türkiye bir askeri cunta yönetiminde
girdi. Bu yönetim ile demokratik kurumlaşma adına ülkede
oluşturulmuş ne varsa yok edildi. Temel hak ve özgürlüklerin
başlıcaları olan düşünce, örgütlenme, yaşama hakkı yok edildi.
Siyasal partiler ve sendikalar yasa dışı kabul edilerek
kapatıldılar. Türkiye adeta “demokrasiyi kurma” adına belirli
amaçlara dönük bir “geri dönüş dönemini” çok katı bir biçimde
yaşadı.
Oysa dünyada iki kutuplu bir oluşumdan çok kutuplu yeni
bir dünyaya geçişin sancıları başlamıştı. Bloklar arasındaki
soğuk savaş ve silahlanma yarışı, ömrünün sonuna geliyordu.
Bilim ve özellikle ekonomik alanlarda geçmişten çok farklı
uluslar arası bütünleşmeler yaşanıyordu. Bütün bu gelişmeler
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içinde doğal olarak uluslar arası güçler dengesi de yeniden
biçimlenmekteydi. Bu güçler dengesinin asıl amacının, tüm
yumuşama
ve
demokratikleşme
görünümüne
karşın
dünyanın
zenginliklerinin yeniden paylaşımı olduğu açıktı.
Türkiye Sorunlarına Çözüm Bulamıyor.
Türkiye’nin siyasal ve ekonomik düzeyde bu yeni dünya
gelişiminin
doğrultusuna
ayak
uydurabilmesi
ve
çağdaşdemokratik anlamda bir toplumsal sistem olarak bu yeni oluşum
içinde yerini alabilmesi, büyük ölçüde yeni gelişmelerin,
Türkiye’de de yoğun bir biçimde tartışılmasına ve çözüm
önerilerinin yaratıcı biçimde oluşturulabilmesine bağlıydı.
Oysa Türkiye’de daha çok ekonomik nedenlere dayalı bir siyasal
katılaşma sürdürülürken, dünyadaki çok boyutlu gelişmelerin
temel
nitelikleri
gözden
kaçırılarak,
yeterli
biçimde
tartışılamadı.
Demokrasi yokluğunun yarattığı bu “tartışmasızlık” ortamı
içinde tek boyutluluk egemen oldu. Bir baskı rejiminin
koşullarının doğal sonucu olarak Türkiye, yeni dünya oluşumu
içerisinde, kendi “bağımsız varlığını” sürdürecek bir ülke
olmaktan çok, bu yeni oluşumun dinamiklerini yaratan ülkelere
bağımlı, bu ülkelerin belirleyiciliği altında süreçte yerini
alan bir “figüran” durumunda kaldı.
Dünya yeninde biçimlenir ve tüm ülkeler bu biçimlenme
içinde konumlarını güçlendirmek için yarışırken, Türkiye’nin
çağdışı bir uygulama çerçevesi içinde tutuluşu ile Türkiye
için toplumsal değişimin kalıcı bir biçimde oluşmasını
sağlayacak önemli bir dinamik daha ortadan kalkmış oluyordu.
Böylece Türkiye’deki tartışma ortamı iyice güdükleşiyor, bir
yandan
dünyadaki
önemli
gelişme
eğilimleri
gözden
kaçırılırken, öte yandan tüm dünyayı büyük ölçüde etkileyen
“Avrupa sosyalizminin çöküşü” olgusu da yeterli biçimde
tartışılamıyor ve değerlendirilemiyordu.
Çünkü bu tartışmayı sürdürecek ve Türkiye’nin toplumsal
pratiğini
geliştirebilecek
çevreler,
demokratik
güçler,
kuruluşlar yada kişiler yoğun ve olağanüstü bir baskı altında
sindirilmişti.
Sorunlar Değişmiyor
2000’li yılların başından Türkiye’ye bakıldığında değişen
çok fazla bir şeyin olmadığı görülüyor. Temel sorunlar
1980’lerde yaratılan “kaos”un ve topluma giydirilen “deli
gömleğinin”
tüm
boyutlarıyla
geçerliliğini
taşıdığını
gösteriyor. Öyle ki, toplumu çağdaşlığa açmak ve demokratik
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bir yeniden yapılanmayı sağlama çalışmaları her aşamada büyük
engellerle karşılaşıyor. Bugün yine Türkiye’de gündemin baş
sorununu temel hak ve özgürlükler oluşturuyor. Düşünce
özgürlüğü,
örgütlenme
özgürlüğü,
toplantı
ve
gösteri
özgürlüğü,
sendikal
hak
ve
özgürlükler,
yasaların
demokratikleştirilememesi,
insan
hakları
ihlallerinin
önlenmesi gibi sorunlar Türkiye’de bugün yine gündemin ön
sıralarında bulunuyor. Örgütlenme ve hak arama özgürlüğü,
sendika özgürlüğü ve toplumsal haklar yasalardaki kısıtlamalar
ile kullanılamaz duruma sokulmuştur. Ülke sorunlarının bu
sorunları yaşayan insanlar ve örgütlerce tartışılması ve
toplumun bilgilendirilerek yeni çözüm yollarına ulaşılması
adeta olanaksızlaştırılmıştır.
Öte yandan halk zorlu yaşam kavgası içinde bunalmakta ve
tek yanlı ve gerçek dışı propaganda ile yönlendirilmeye
çalışılmaktadır. Bugün için genel çerçevenin, 12 Eylül
yönetiminin doruk noktasına ulaştırdığı “siyaset dışı kılma”
(depolitizasyon)
politikasının,
sivil
parlamenter
bir
görünümle aynen sürdürülmesi olduğu söylenebilir. Türkiye’yi
siyasal ve toplumsal düzeyde böylesine dar kalıplar içinde
tutan ve çağdaş gelişmelerin dışına atan bu görünümün önemli
göstergelerinden birisi de sosyal adalet, laik cumhuriyet,
demokratik toplum, bağımsızlık ve özgürlük gibi ilke ve
kavramların giderek daha çok tartışılır hale getirilmesidir.
Başka bir deyişle, bugün yaşanan, toplumun bir bütün olarak
kendisine güveninin ve belleğinin yok edilmesidir. Bu nedenle
sendikaların, meslek örgütlerinin, derneklerin hatta siyasal
partilerin gerekli dinamizmi gösterememeleri, sadece ve sadece
bir sonuç durumundadır. Bunu yaratan gerçek neden ise,
toplumda insanları çağdaş ölçüler içerisinde yaşamaya yönelten
ortamı oluşturacak olan demokratikleşme eğiliminin yeterince
gelişmemiş olmasıdır.
Türkiye’nin ekonomik ve siyasal bakımdan geriliği bir
rastlantı sayılamaz. Bugün ortaya çıkan sorunlar yıllardır
uygulanan
politikaların
bir
sonucudur.
Egemenliklerini
gerektiğinde silah gücüyle pekiştirerek toplumu yönetmekte
olan büyük sermaye ve onun siyasal temsilcileri, bu sorunları
çözebilecek güç ve yetenekte olmadıklarını göstermişlerdir.
Aslında Türkiye’nin en önemli ve acil sorunlarını kendi
çıkarlarına
ilişmediği
sürece
görmezden
gelen
büyük
sermayenin, yeniden biçimlenen dünya güçler dengesinde, ülkeyi
çağdaşlığa açmak gibi bir hedefi de yoktur. Kaldı ki, tarihin
hiçbir döneminde büyük sermaye bu nitelikte bir uğraşın içinde
yönlendirici biçimde yer almamıştır. Ancak emekçi güçlerin ve
işçi
sınıfının,
ayrıca
onların
ekonomik
ve
toplumsal
sözcülüğünü üstlenen sendikaların ve demokratik kuruluşların
bu koşullarda çok önemli bir işlev yükleneceği açıktır.
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Sendikal Özgürlükler Alanında 12 Eylül Düzeni Sürüyor.
Kısaca “12 Eylül dönemi sona erdi mi?” diye bir soru
sorulacak olursa bu sorunun yanıtı gerçekçi biçimde hayır
olacaktır.İlk
bakışta
bir
demokratik
düzen
işler
gibi
görünmektedir. Ayrıca Avrupa Birliğine üyelik süreciyle de
bağlantılı bir biçimde bir dönüşüm süreci de yaşanmaktadır.
Ancak bir toplumsal sistemin dönüşmesi o sistemi oluşturan
kurumsal yapıların ortadan kaldırılması ile mümkündür. Kişisel
tasarruflar ya da insanların öznel durumlarına ilişkin
değişiklikler bu açıdan anlamlı sonuçlar vermeyecektir.
12 Eylül’ün ürünü olan yasakçı bir Anayasanın ve buna
bağlı biçimde ortaya çıkan kurumsal yapının ana çizgileriyle
varlığını sürdürdüğü bir Türkiye geçmiş baskıcı çerçeveyi
değiştirmiş sayılamaz. Bu durumun somut göstergeleri hergün
karşı karşıya gelinen olaylarla kendisini ortaya koymaktadır.
Özellikle sendikal haklar alanında 12 Eylül düzeninin hemen
hemen hiçbir değişiklik olmaksızın günümüzde sürdürüldüğü
açıktır. Bu çerçevede sendika üyeliği, sendikal örgütlenmenin
sağlanması, toplu sözleşme hakkının kullanılması ve grev
konularında çok büyük sorunlar bulunmaktadır.Sendikal haklar
üyeliğin
noter
koşuluna
bağlanmasından
başlayarak
toplu
sözleşmenin bağıtlanmasına dek olan süreç içinde bu hakların
kullanılmasını değil, kullanılamamasını esas alan bir sistem
içinde tanınmıştır. Yaklaşık 25 yıllık uygulama sonucunda
ülkemizde
gelişmiş
bir
endüstri
ilişkileri
ortamının
oluşmadığı açıktır. Sendika üyesi olduğu için günümüzde
işçiler
yine
işten
atılmakta,
toplu
sözleşme
hakkının
kullanımı fiilen olanaksız duruma sokulmakta, işçi sınıfı
hareketinin önünü açacak nitelikteki grev kararları arka
arkaya ertelenmektedir. Aslında Türkiye’de yapılan her grev
ertelemesi doğrudan bir grev yasaklaması niteliğindedir.
Türkiye’de,
bugün
dış
dünyada
gelişen
çağdaşlaşma,
demokratikleşme
eğilimleri
karşısında,
toplum,
içinde
bulunduğu dar elbiseleri bir ölçüde yırtmaya çalışmakta, ancak
sermayenin ve siyasal iktidarların ortaya koyduğu genel
çerçeve buna olanak tanımamaktadır.
2000’lerin
başlangıç
yıllarını
yaşarken
ülkenin
ve
emekçilerin çeşitli acılar ve baskılarla karşı karşıya kaldığı
ve daha çok da işçi sınıfı ile onun örgütlenmesine dönük yoğun
saldırıların gündeme geldiği görülüyor. Düzen içi muhalefet
unsurlarına yönelik olarak baskı rejiminin gündemde tuttuğu
uygulamaların geçici olduğu ve bir süre sonra ortadan
kaldırabildiği
gözleniyor.
Ancak
gerçek
anlamda
demokratikleşmeyi öngören işçi sınıfı hareketine vurulmaya
çalışan pranganın ne kadar güçlü tutulduğu ve bu mücadeleden
ne ölçüde korkulduğu da yine açıkça görülüyor.
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Şimdi içinde yaşadığımız koşullarda emeğiyle çalışanların,
işçilerin askeri bir yönetimle gaspedilen ve demokratik bir
görünümle
baskı
altında
tutulan
haklarını
geri
isteme
mücadelesi, demokrasiyi oluşturma kavgası, sermayenin ve
onların siyasal sözcülerinin direnişiyle karşılaşıyor. Ulusal
ve uluslar arası sermaye, ülke içinde kendilerini iyice
güçlendiren koşulları ve anti-demokratik düzeni sürdürmek
istiyorlar.
Bunun
için
en
küçük
demokrasi
isteğinin
bastırılmasını
ve
12
Eylül
baskı
yönetiminin
temel
kurallarının
korunmasını
istiyorlar.
Öyleyse,
günümüzde
ülkemizin
en
önemli
sorunu
ve
en
temel
gereksinimi
demokratikleşmedir. Bu demokratikleşme, 12 Eylül döneminin
yasal ve anayasal uzantılarının ortadan kaldırılması, işçi hak
ve
özgürlüklerinin
kurumlaştırılması,
bütün
toplumsal
sınıfların
kendilerini
özgürce
ifade
edebilecekleri,
işçilerin, çalışanların hak arama ve toplumsal konumlarını
güçlendirme
olanaklarının
tanındığı
bir
ülke
yaratma
anlamındadır. Ancak bugün ülkemizde yaşanan çatışmaların temel
kaynağı da burada yatmaktadır. Çünkü 12 Eylül’ün getirmiş
olduğu olanaklardan yararlananlar, mevcut konumlarını ve elde
ettiklerini
yitirmek
istemiyor,
direniyorlar.
Oysa
demokratikleşme ancak 12 Eylül rejiminin bütün sonuçlarıyla
ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.

Demokratikleşmede Ve AB–Türkiye İlişkilerinde Tıkanma
Bilindiği
gibi,
Türkiye
Avrupa
Birliği
ilişkileri
özellikle 1999 yılında Türkiye’nin üyelik başvurusunun kabul
edilmesinden sonra ülkemiz gündeminin en önemli konusunu
oluşturmaktadır.
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin Türkiye açısından çok
yönlü değerlendirilmesi zorunludur. Bu konu Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne üye olmasını desteklemek ya da desteklememek gibi
“kısır” bir çerçeve içinde ele alınamaz.
AB Türkiye
ilişkilerinin
toplumsal,
siyasal,
kültürel
ve
ekonomik
boyutlarıyla tartışılması zorunludur. Bu ilişkilere yalnızca
ekonomik ilişki olarak yaklaşmak ne kadar eksik bir bakış
açısı ise, yalnızca kültürel ya da siyasal boyutlarıyla
yaklaşmak da aynı ölçüde eksik bir bakış açısıdır.
Zaman içinde Avrupa Birliği aşamasına ulaşana dek Avrupa
da kendi içinde önemli değişiklikler geçirmiştir. Önce Avrupa
Ekonomik Topluluğu adını alan bugünkü Avrupa Birliği aşama
aşama ekonomik bir birlik olmaktan çıkarak, siyasi ve
toplumsal bir bütünleşmeye dönüşmüştür. Bu adımlar atılırken
sorunlar
ortaya
çıkmakta,
tıkanıklıklar
olmakta,
kararsızlıklar yaşanmaktadır. Ancak bir gelişme süreci olarak
değerlendirildiğinde Avrupa’nın son 50 yıl içinde sağladığı
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bütünleşme
göz
durmaktadır.

ardı

edilemeyecek

bir

şekilde

ortada

Avrupa Birliğinin bu gelişim süreci içinde Avrupa’daki
işçi hareketi ve sendikalar önemli bir yer almaktadır.
Özellikle
1970’lerden
başlayarak
Avrupa
çapında
sosyal
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için önemli mekanizmalar
oluşturulmuştur.
Avrupa
Sendikalar
Konfederasyonunun
1970’lerin
başında
kurulmasıyla
Avrupa’nın
hangi
yönde
gelişeceği konusunda işçilerle işverenler arasındaki tartışma
süreklilik kazanmıştır. Avrupa İşçi Hareketinin Sosyal Avrupa
modelini benimseyerek, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu içinde
bir araya gelmesi de kolay olmamıştır. İşçi hareketi ve
sendikal hareket çok yoğun tartışmalar yaparak bu bütünleşmeyi
sağlamışlardır.
Avrupa Birliği, Avrupa kıtasında toplumsal, siyasal ve
ekonomik açılardan bir bütünleşmedir. Ancak gerek Avrupa
Birliğinin
niteliği,
gerekse
geleceği
açısından
işçi
hareketini temsil eden sendikalar ile sermaye örgütleri
arasındaki mücadele Avrupa Birliği içinde de sürmektedir. Bu
anlamda Avrupa Birliği tek bir bütünden ibaret değildir.
Üyelik sürecindeki Türkiye gibi ülkelerin karşı karşıya
kaldığı
sorunlar
karşısında
da
Avrupa’daki
sendikalar,
işverenler ve belirli sosyal gruplar kendi dünya anlayışları
ve çıkarları doğrultusunda tavır almaktadırlar.
Burada önemli bir nokta Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da
da
Türkiye’nin
Avrupa
Birliğine
üye
olması
konusunda
birbiriyle çelişik düşüncelerin varolduğunun anlaşılmasıdır.
Bu niteliği ile Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği sorunu,
Avrupa Birliğinin bir iç sorunu ve çatışma alanı haline gelmiş
bulunmaktadır.
Türkiye 1960’lardan başlayan Avrupa Birliğine üyelik
sürecinde zamanı kötü kullanmıştır. Avrupa Birliği ekonomik
bir birlik olmaktan çıkarak demokrasi ve insan haklarını temel
alan bir bütünleşmeye yönelirken, Türkiye bu sürecin dışında
kalmıştır. Unutulmamalıdır ki, 1960-1980 arasında Türkiye’de
üç askeri darbe gerçekleşmiştir. Ayrıca 1990’lı yılların
sonlarında da örtülü bir askeri hareketin varlığı bugün artık
açıkça kabul edilmektedir. Özellikle 1971 ve 1980 yıllarında
gerçekleşen askeri müdahaleler, ülkemizde demokratik gelişimin
önünü kesmiş, devletin işverenlerin denetimine giderek daha
çok girdiği, sendikaların ve işçi hareketinin üzerinde
kurumsal
baskıların
oluşturulduğu
bir
toplum
modeli
doğurmuştur.
Avrupa
Türkiye’nin

Birliğine üye olma talebini ilettikten sonra
üyelik gereklerini yerine getirme süreci, çok

48

“sancılı” yaşanmaktadır. Temel insan hak ve özgürlükleri ile
ilgili
düzenlemeler,
ancak
parça
parça
yerine
getirilebilmektedir.
Sosyal
hakların
ve
işçi
hak
ve
özgürlüklerinin
geliştirilmesi
ise
bugüne
kadar
sağlanamamıştır. Örneğin Anayasada yer alan örgütlenme, toplu
sözleşme ve grev haklarına ilişkin yasaklar olduğu gibi
durmaktadır. 2821 sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası 12 Eylül askeri
yönetiminin çıkardığı biçimiyle varlığını sürdürmektedir. Oysa
Avrupa Birliği üyelik süreci içinde bu yasal düzenlemelerin
tümünün ortadan kaldırılması ve sendikal örgütlenmenin etkili
bir biçimde gelişebilmesi için adımların atılması zorunludur.
Bu adımların bir bölümü aynı zamanda Avrupa Birliğinin üyelik
sürecinde Türkiye’den talep ettiği adımlardır.
Uzun
süreli
ve
kalıcı
askeri
yönetim
uygulamaları
ülkemizde sorunların özgürce tartışılmasını engellemiştir. Bu
düşünce kısırlığının da belli ölçüde etkisiyle geleneksel
siyasal
partiler
2000’li
yılların
başında
sorunların
karşısında çözümsüz kalmıştır. Topluma geleceğe dönük umutlu
seçenekler
üretilememiş,
dışarıdan
yönlendirilen,
ithal
reçeteye dayalı ekonomik programın çökmesiyle de her alanda
bir kaos ortamı doğmuştur. Bu belirsizlik ortamında, daha önce
toplumda dar bir kitlenin temsilcisi olmaktan öteye gidememiş
akımlar
çözüm
gibi
görülebilmiş
ve
iktidar
olmayı
başarabilmişlerdir.

AKP İktidarının Politikasızlığı
AKP topluma ne Avrupa Birliği ne ekonomik kriz ne de başka
toplumsal
sorunlar
konusunda
çözümler
sunarak
iktidar
olmamıştır. Herkesin kabul ettiği gerçek varolan siyasal
yapılardan
umut
kesilmesi
sonucunda
AKP’nin
iktidara
geldiğidir. Ancak iktidara gelen siyasal hareketin özellikle
yıllardır sürdürdüğü inanç özgürlüğü talebi ile Avrupa
Birliğinin Kopenhag kriterlerinde ifadesini bulan bireysel hak
ve özgürlükler talebi çok kısa zamanda birleşmiştir. İktidarın
ilk döneminde hızlanmış gibi görünen reform süreci aslında
daha önce gerçekleştirilmemiş olan temel insan hak ve
özgürlüklerine ilişkin düzenlemeleri yerine getirmekten başka
bir şey değildir. Bu iktidarın Avrupa Birliğine üyelik
sürecinde gerçek bir demokratikleşmeyi sağlayacak bir programı
yoktur.
Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin günümüzde tam bir
tıkanma
süreci
içine
girmesinin
temel
nedeni
bu
politikasızlıktır. Başka bir ifadeyle bu tıkanma süreci
dışarıdan
göründüğü
gibi
Kıbrıs
sorunundaki
çıkmazlara
dayanmamakta, Türkiye’deki siyasal iktidarın, Avrupa Birliği
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üyelik sürecinden beklediklerini elde ederek, kendi değişim
programının sınırlarına dayanmış olmasından kaynaklanmaktadır.
Kıbrıs burada gerek Avrupa Birliğindeki Türkiye karşıtı
çevrelerin, gerekse Türkiye’deki siyasal iktidarın kendi
konumlarına meşruluk kazandırmak için kullandıkları bir araç
durumundadır.
Siyasal
iktidarın
Türkiye’yi
gerek
Avrupa
Birliği
sürecinde gerekse bölgesel gelişmelerde ileriye taşıyacak
politikalardan yoksun olduğu açıkça görülmektedir. Avrupa
Birliğine
üyelik
sürecini
kendi
siyasal
hareketini
meşrulaştırma aracı olarak gören AKP, ileride tıkanmaya yol
açacağı belli olan taahhütleri düşüncesizce verebilmiştir.
Bugün Avrupa Birliğinin müzakere başlıklarını askıya alması
sonucunu
doğuran
olay,
Güney
Kıbrıs’a
limanların
ve
havaalanlarının açılacağı konusunda AB’ye yazılı taahhüt
verilmiş
olmasıdır.
Türkiye
Cumhuriyeti
attığı
imzanın
gereğini yerine getirmeyen bir devlet durumuna düşürülmüştür.
Böyle bir sonuca sürüklenme, AKP iktidarının üyelik sürecini
gerektiği gibi kavrayamamasından ve
kendi siyasal amaçlarını
elde etmek için kullanmak zorunda olduğu bir zamanı kazanma
isteğinden doğmuştur.
Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üye olmadan ve alınacak
kararlarda hiçbir söz hakkı bulunmadan Gümrük Birliğinin devam
ettirilmesi
ülkemizi
adeta
bir
sömürge
ülke
konumuna
düşürmektedir. Avrupa Birliğine tam üyelik gerçekleşmeden özel
statüde bir gümrük birliğinin kurulmuş olması, Türkiye’nin
geride bırakılan 30 yılı gereği gibi değerlendirememiş
olmasının bir sonucudur. Aynı biçimde bugün Kıbrıs sorunu
olarak ifade edilen çıkmazın arkasında da gümrük birliği
anlaşmasına bağlı şekilde liman ve havaalanlarının açılması
sorunu yatmaktadır.
Siyasal
iktidar
tarafından
Avrupa
Birliği
süreci
Türkiye’nin çıkarlarını koruyacak biçimde geliştirilememiştir.
Ancak aynı durum Irak’ın Amerika tarafından işgali ve Orta
Doğu’nun
yeniden
şekillendirilmesi
konusu
için
de
sözkonusudur. AKP iktidarının uzun dönemli bir uluslararası
politika oluşturamaması, ülkemizi önemli tehlikelerle yüzyüze
bırakacak bir aşamaya gelmiştir.

Yeni Bir Politika Oluşturulmalıdır.
Ülkemizin bugün temel ihtiyacı, ulusal çıkarları gözeten,
demokratik ve laik Cumhuriyeti benimseyen, sosyal hak ve
özgürlükler ile insan haklarının geliştirilmesini toplumsal
bir değişim programı olarak öneren bir yaklaşımın ortaya
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çıkarılmasıdır. İnsanlığın son 200 yıllık tarihinin açıkça
ortaya koyduğu gibi böyle bir toplumsal değişim, ancak işçi
sınıfının
ekonomik,
sosyal,
demokratik
taleplerini
dile
getiren bir hareketle sağlanabilir. Türkiye’nin barış içinde
gelişmiş demokratik bir toplum olarak ve ulusal çıkarlarını
koruyarak kendisini 21.yüzyılda var etmesinin başka bir yolu
yoktur.
Demokratik ve gelişmiş bir ülke hedefine, temel hak
ve özgürlüklerin gerçekleştirilmesini ve insan onuruna yaraşır
bir düzenin oluşturulmasını rekabet gücünün önünde engel
olarak gören sermaye örgütlerinin politikalarıyla ulaşılamaz.
Aynı şekilde böyle bir geleceğe toplumun içindeki etnik,
dinsel ve kültürel farklılıkları çatışma konusu yaparak ve
yeni sorunlar yaratarak da varılamaz. Yapılması gereken sosyal
hakların
sağlandığı,
temel
hak
ve
özgürlüklerin
gerçekleştirildiği,
Avrupa
işçi
hareketiyle
bağların
güçlendirilmesi yoluyla değişimin hızlandırıldığı bir süreci
başlatabilmektir.

Ana başlıklarıyla vurgulamak gerekirse;
• AB Avrupa Ekonomik topluluğu olarak 1950’lerde başlamış
bir sürecin günümüzdeki aşamasıdır.
• Başta yalnızca ekonomik alanda yaşanan bütünleşme
günümüzde ekonomik, sosyal, siyasal kültürel alanların
tümünde geliştirilmeye çalışılmaktadır.
• 1970’lerden başlayarak Avrupa sendikal hareketi Avrupa
Birliği içinde etkili bir güç olmuştur.
• Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Avrupa Birliğinde
işveren örgütleriyle farklı çıkarları temsil etmekte,
Avrupa Birliğine de farklı yaklaşmaktadır.
• Avrupa Birliği tek bir bütünden ibaret değildir.
• Türkiye
1960’larda
başlayan
Avrupa’yla
bütünleşme
sürecinde zamanı kötü kullanmıştır.
• Türkiye’de 1960 – 1980 arasında üç askeri darbe olmuş,
demokrasi gelişmemiş giderek gerilemiştir.
• Avrupa Birliğine üyelik sürecinde toplumsal haklar ile
sendikal haklarda Avrupa Birliği talep etmesine rağmen
hiçbir gelişme yaşanmamıştır.
• Türkiye’deki
uzun
süren
baskı
ortamı
gerek
iç
sorunların gerekse uluslararası sorunların gerektiği
gibi tartışılmasını engellemiştir. Bu durum siyasal
partilerin
de
yeni
çözümler
üretmesinin
önüne
geçmiştir.
• AKP mevcut partilerin başarısızlığından dolayı iktidar
olmuştur.
• AKP topluma hiçbir değişim projesi sunarak iktidar
olmamıştır.
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AKP’nin
Avrupa
Birliği
sürecinde
attığı
adımlar
yalnızca bireysel hak ve özgürlükler alanıyla sınırlı
kalmıştır. Bu alanın dışında bir demokratik toplum
hedefi ve demokratikleşme programı yoktur.
Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin çıkmaza girmesinin
temel nedeni AKP’nin politikasızlığıdır.
Kıbrıs sorunu olarak tartışılan konu aslında Gümrük
Birliği konusudur. Bu konuda siyasal iktidar AB’ye
yazılı taahhütte bulunmuştur.
Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üye olmadan ve
alınacak kararlarda hiçbir söz hakkı olmadan Gümrük
Birliği’nin devam ettirilmesi, ülkemizi adeta bir
sömürge ülke konumuna düşürmektedir. Ancak bunun önemli
nedenlerinden birisi hem geçmiş iktidarların, hem de
AKP’nin
üyelik
sürecini
doğru
yönlendirememiş
olmasıdır.
AKP iktidarı sadece Avrupa Birliği sürecinde değil,
Orta Doğu politikalarında da Türkiye’nin çıkarlarını
koruyacak politikalar geliştirememiştir.
Ülkemizin bugünkü ihtiyacı ulusal çıkarlarımızı gözeten
demokratik
ve
laik
Cumhuriyeti
sosyal
hak
ve
özgürlükler
içinde
geliştiren
bir
yaklaşımın
oluşturulmasıdır.
Türkiye’nin
gelişmiş
bir
toplum
olması
demokratikleşmeyi rekabet gücünün önünde engel olarak
gören sermaye örgütlerinin politikalarıyla sağlanamaz.
Gelişmiş ve demokratik bir Türkiye’ye etnik, dinsel ve
kültürel farklılıkları çatışma konusu yapan, dünya
anlayışlarıyla da ulaşılamaz.
Yapılması gereken sosyal hakların sağlandığı, temel hak
ve
özgürlüklerin
gerçekleştirildiği,
Avrupa
işçi
hareketiyle bağların güçlendirilmesi yoluyla değişimin
hızlandırıldığı bir süreci başlatabilmektir.

Demokratik Bir Türkiye İçin
Bütün olarak değerlendirmek gerekirse ekonomik ve sosyal
boyutlarıyla 2000’li yılların başında Türkiye yasaklarla dolu
ve zorla gerçekleştirilen bir toplumsal çerçeveyi emekçilerin
haklarının gasp edilmesi yoluyla kurumlaştıran görüntüsünden
çıkabilmiş değildir. Önümüzdeki dönemde en önemli sorunu bu
çerçevenin aşılmasını sağlayacak olan demokratik atılımların
gerçekleştirilmesi
ve
ekonomik
hakların
elde
edilmesi
oluşturacaktır. Günümüzde yeni dünyadaki yeni oluşumları
algılama yeteneği olan ve bu oluşumlara göre tavır koyabilen
katılımcılığı ve demokrasiyi kendi içinde yaşama geçirebilen
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toplumsal bütünlük
üstünde
tutan
demokratikleşmenin
durumundadır.

içinde işçilerin çıkarlarını her şeyin
bir
sendikal
hareketin
varlığı
gerçekleşmesi
için
en
önemli
koşul

Ülkemizde yaşanan tüm olumsuzlukların ve sorunların
temelindeki neden demokratik kurumlaşmanın yetersiz oluşudur.
12 Eylül'ün yasakçı sisteminin olumsuz etkileri, başta
sendikal mücadele alanı olmak üzere toplumun her kesiminde
hala sürmektedir.
Demokrasinin ülkemizde istenen noktaya gelebilmesi için,
adil gelir dağılımı, emeğe saygı ve insan hakları için bunu
isteyen
her
kesimin,
demokratikleşmeyi
sağlamak
için
sorumluluklarını yerine getirmesi gereklidir.
Bireyler,
insan
olmalarından
dolayı,
temel
hak
ve
özgürlüklere sahiptir. Onlara bu hakkı kimse bağışlamaz.
Ayrıca hiçbir şekilde yok da edemez. Anayasa ve yasalarla
kişilerin bu hakları sadece güvence altına alınabilir.
Bu
nedenle
anti-demokratik
yasalar
demeti
ortadan
kaldırılmalıdır. Sadece işveren kesiminin istemlerini temel
alan bir
Anayasa
değil, toplumda genel bir uzlaşmayı
yansıtan bir Anayasa düzenlenmelidir.
Oysa 1982 Anayasası, temel hakların korunmasından değil
sınırlandırılmasından
söz
etmektedir.
Temel
hak
ve
özgürlükleri tanımış ama, daha çok bunların nasıl ve hangi
sebeplerle
sınırlanacağı
üzerinde
durmuştur.
Siyasal
iktidarlar,
bütün
temel
hak
ve
özgürlükleri
bu
geniş
kavramlara dayanarak sınırlayabilir.
Böyle genel bir yetki
olduğu sürece siz isterseniz işçi hakları ile ilgili o dar
elbiseyi genişletin, doğrudan doğruya
işçi
haklarını
ilgilendiren maddeleri istediğiniz şekilde değiştirin, işçi
hakları siyasal iktidarlar tarafından kolayca daraltılabilir.
Avrupa Birliğine üyelik süreci içinde zaman zaman yapılan
değişiklik ve geliştirme çabaları bu nedenle toplumsal
dönüşümü sağlamak için yetersiz kalmaktadır. Onun için önce
yeni bir Anayasa yaparak başlamak gerekir.
Yargı
reformu
gerçekleştirilerek,
bağımsızlığı güvence altına alınmalıdır.

mahkemelerin

Devletin demokratikleşmesi, her düzeyde şeffaflığın sağ
lanması gerçekleştirilmelidir.
Yerel yönetimlerin yetki ve
insiyatifleri
arttırılarak
demokrasinin
kurumsal
temelinin
yaygınlaştırılması
sağlanmalıdır.
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Memurlara ve tüm emekçilere sendika kurma toplu sözleşme
ve grev yapma hakkı mutlaka sağlanmalıdır.
Üniversite ve TRT özerkleştirilmelidir.
YÖK'ün
getirdiği,
üniversite
kavramına
ters
düşen
ezberciliğe dayalı, bilimsel ve idari özerkliği ortadan
kaldıran
sisteme son vererek, çağdaş demokratik katılımcı
üniversite kurulmalıdır.
Vergi adaleti sağlanmalıdır.
KİT'lerin özelleştirme adı altında yağmalanmasına izin
verilmemelidir.
Ulusal
çıkarlarımıza
geçirilmelidir.

zarar

veren

anlaşmalar

gözden

Türkiye'nin altına imza koyduğu insan haklarını, işçi
hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bütün uluslararası
sözleşmeler
kağıt
üzerinde
kalmaktan
kurtarılıp
uygulanmalıdır.
Çalışma yaşamının demokratikleşmesi için,
- İş Yasalarında
- Sendikalar Kanununda
- Toplu sözleşme grev ve lokavt yasalarında tümüyle yeni
bir düzenleme önkoşuldur.
Demokratik bir Türkiye'ye kavuşabilmemiz, çağdaş ve uygar
dünya ölçülerinde yaşayabilmemiz, Anayasamızın bu ölçülere
uygun bir hale getirilmesinden geçmektedir.
Toplumda
var
olan
kesimlerin
çıkarları
Anayasaya
yansımalı ve Anayasa toplumun uzlaşmasının ifadesi olmalıdır.
Demokratik bir Türkiye'nin yolu, öncelikle demokratik ve
çağdaş bir Anayasa ile özgürlükçü bir toplu iş ilişkileri
düzeninden geçmektedir.

54

3.2.TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI VE GELİŞME
EĞİLİMLERİ
1.Nüfus Ve İstihdam
Ülke nüfusu ile bu nüfus içindeki yapısal özelliklerden
bağımsız
bir
biçimde
ekonomik
bir
değerlendirme
gerçekleştirilemez. Nitekim bu durumun en somut örneği,
Türkiye'de
nüfusun uzun yıllar boyunca gösterdiği değişimin,
aynı
zamanda
ülkenin ekonomik yapısının dönüşümüne ilişkin
göstergeleri de belirlemesi olarak verilebilir.
Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk nüfus sayımı
1927 tarihini
taşımaktadır. Bu sayım sonuçlarına göre toplam
nüfus
13
milyon 600 bin kişi iken, şehirde yaşayanların toplam nüfus
içindeki payı %24.2, köyde yaşayanların toplam nüfus içindeki
payı
%75.8'dir. 1935 yılında ülke nüfusu 16 milyon 158 bine
ulaşmış, şehirde yaşayanların oranı ise %23.5'e çıkmıştır.
1935 ve sonrasında yapılan nüfus sayımlarının ortak
özellikleri nüfus artış oranının %2 ile %3
arasında
değişmesi, kentleşme oranının sürekli artarak 1990'da %59'a
ulaşması olarak özetlenebilir. 1935 sayımına göre %76.5 olan
tarımsal nüfus oranı 1990'da %41'e, günümüzde ise %30’lu
değerlere düşmüştür. Sanayi yapısının gelişmesi ve ülkenin
daha çok kentleşmesi anlamına gelen bu göstergeler gelişmiş
kapitalist ülke değerleriyle karşılaştırıldığında yine de çok
farklı
görünmektedir.
Örneğin
toplam
nüfus
içinde
köy
nüfusunun payı Yunanistan'da %20’lerde, İspanya'da %10’larda
iken Almanya'da ise %3’ler dolayındadır. Avrupa Birliği
ortalaması ise %5-6 oranında seyretmektedir.
İşyeri Durumuna Göre İstihdam Edilenler
2003
Kişi Sayısı
Kamu 3 212
Özel
17 934
Toplam 21 147
Kaynak: TÜİK

2004
Yüzde
15,2
84,8
100,0

Kişi Sayısı
2 960
18 831
21 791

Yüzde
13,6
86,4
100,0

(15+Yaş Bin Kişi)
2005
Kişi
Sayısı
Yüzde
3 027
13,7
19 019
86,3
22 046
100,0

Türkiye nüfusu son yıllarda 70 milyonu aşmış, daha önceki
dönemlerde %2.5 olan
yıllık
ortalama nüfus artış hızı son
dönemde %2'ler dolayına
inmiştir. Ölüm oranlarının giderek
azaldığı dikkat
çekmektedir. Toplam nüfus içinde 0-14 yaş
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grubundaki nüfus payının azalması, 15-64 ve 65 ve daha yukarı
yaş grupları nüfus paylarının yükselmesi beklenmektedir. Öte
yandan anne ve bebek ölüm oranlarının yüksekliği Türkiye'de
nüfus ve sağlık
politikalarının öneminin artması sonucunu
vermektedir.

Yıllar İtibariyle Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler

Çalışma Çağındaki Nüfus
İşgücü
İstihdam
Tarım Dışı İstihdam
Ücretsiz Aile İşçisi Hariç İstihdam
Tarım
Sanayi
Hizmetler
İnşaat
İşsiz
İşgücüne Katılma Oranı (Yüzde)
İstihdam Oranı (Yüzde)
İşsizlik Oranı (Yüzde)
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (Yüzde)
Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (Yüzde)
Eksik İstihdam
Eksik İstihdam Oranı (Yüzde)
İşsizlik ve Eksik İstihdam Nedeniyle Atıl
İşgücü Oranı (Yüzde)
Kaynak: TÜİK

2001
47
158
23
491
21
594
13
436
16
659
8 089
3 774
9 661
1 110
1 967
49,8
45,6
8,4
12,4
16,2
1 404
6

2002
48
041
23
818
21
354
13
896
16
899
7 458
3 954
9 942
958
2 464
49,6
44,4
10,3
14,5
19,2
1 297
5,4

2003

(15+Yaş, Bin Kişi)
2004
2005

48 912

49 906

50 826

23 640

24 289

24 565

21 147

21 791

22 046

13 982

14 391

15 553

17 009
7 165
3 846
10 136
965
2 493
49,3
43,2
10,5
13,8
20,5
1 143
4,8

17 487
7 400
3 987
10 404
1 030
2 498
48,7
13,7
10,3
14,3
19,7
995
4,1

18 519
6 493
4 280
11 273
1 171
2 520
48,3
43,4
10,3
13,6
19,3
817
3,3

14,4

15,7

15,3

14,4

13,6

Nüfus yapısına ilişkin olarak üzerinde durulması gereken
önemli bir sorun da, Türkiye'de
bağımlılık
oranının
yüksekliği dolayısıyla, çalışan kesimin ücret gelirinin düzeyi
olmak durumundadır. Kısaca elde edilen ücret geliri, gelişmiş
sanayi
ülkeleri ile karşılaştırıldığında daha çok sayıda
insanın
geçiminin sağlanması için harcanmak durumundadır.
Dolayısıyla çalışan başına ücret düzeyi incelenirken bu
noktanın önemle üzerinde durulmasında yarar vardır. Bu durum
geniş halk kitlelerinin hayat pahalılığından önemli ölçüde
etkilendiğini ortaya koymaktadır.
Nitekim gelir yetersizliği ve özellikle düşük gelir
seviyesindeki
grupların
gelirlerinin
yeterli
şekilde
arttırılamaması sonucunda, Türkiye dünyada gelir dağılımı en
bozuk
ülkeler
arasında yerini almış bulunmaktadır. İşgücü
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piyasasındaki gelişmeleri izlemek amacıyla hazırlanan Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı İşgücü Anketlerinin ortaya
koyduğu sonuçlarda güvenilir olmaktan uzaktır. Bu anketlerde
belirlenen ve 2006 yılı için
sunulan %9-10’lar civarındaki
işsizlik oranı Türkiye'de varolan gerçek işsizlik
durumunu
yansıtmamaktadır.
Sosyal
güvenlik
kuruluşlarının
faaliyetlerinde sağlanan gelişmelerle nüfusun %70'e yakını
sosyal
güvenlik kapsamına alınmış, ancak sağlık hizmetleri
yönünden sigortalı nüfusun oranı %55'de kalmıştır. Bu durum
Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısının sağlık hizmetlerinden
yararlanamadığını, önemli bir bölümünün de sosyal güvenlik
hizmetlerinin kapsamına alınamadığını göstermektedir.

İmalat Sanayi Çeşitli Verileri (2000-2005)
Yıllık

Değişim

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

%
2004

2005

89,7 89,6
105,4 93,2
102,1 92,4

93,8
104,9
102,6

95,9
116,4
112,1

95,5
131,2
123,7

97,1
138,2
129,6

-0,2
-11,6
-9,5

4,7
12,5
11,0

2,2
11,0
9,3

-0,3
12,7
10,4

1,6
5,4
4,8

107,5 114,5
116,5 113,0
114,5 113,9

132,3
123,9
124,6

144,6
133,7
133,8

162,3
145,0
144,8

177,6
151,6
151,3

6,5
-3,0
-0,5

15,5
9,6
9,4

9,3
7,9
7,4

12,2
8,4
8,2

9,5
4,5
4,5

83,6
90,3
89,1

78,2
82,5
81,7

70,9
84,4
82,1

66,3
87,0
83,7

59,0
90,0
85,3

53,9
90,6
85,0

-6,5
-8,6
-8,3

-9,3
2,3
0,5

-6,5
3,1
1,9

-11,0
3,4
1,9

-8,7
0,7
-0,4

82,8
89,2
88,1

76,7
79,6
79,0

69,1
82,8
80,7

65,2
85,3
82,3

58,9
89,0
84,6

53,1
88,8
83,6

-7,4
-10,8
-10,3

-9,9
4,1
2,1

-5,6
3,0
2,0

-9,7
4,3
2,8

-9,9
-0,3
-1,2

78,5
74,6
76,1

81,3
66,4
71,6

82,8
72,2
76,2

83,7
75,4
78,5

84,3
79,9
81,6

86,3
79,0
80,6

3,7
-11,0
-5,9

1,8
8,8
6,4

1,2
4,4
3,1

0,7
6,1
3,9

2,3
-1,2
-1,2

127,1
85,4
90,0

120,4
85,8
88,3

126,1
89,9
90,5

135,1
91,6
92,3

-11,5
-14,4
-13,8

0,5
-5,0
-6,2

-5,3
0,5
-1,9

4,7
4,8
2,5

7,2
1,9
2,0

2000
(1997=100)
İmalat Sanayi Üretim Endeksi
Kamu
Özel
Toplam
Üretimde Çalışan Kişi Başına
Verimlilik Endeksi
Kamu
Özel
Toplam
Üretimde Çalışanlar Endeksi (1)
Kamu
Özel
Toplam
Üretimde Çalışılan Saat Endeksi (1)
Kamu
Özel
Toplam
Kapasite Kullanım Oranları
Kamu
Özel
Toplam
Reel Ücret Endeksi (1)
Kamu
Özel
Toplam

142,8 126,5
105,0 89,9
111,3 96,0

(1) 2005, Üçüncü çeyrek
Kaynak: TÜİK

Kentsel nüfus artışının hızlı oluşu Türkiye de önemli
başka sorunlara da kaynaklık etmektedir. Şehir
nüfusunun
yüksek bir oranla artmaya devam etmesi sonucunda, kentlerin
varolan
sorunlarına yenileri eklenmekte, özellikle sosyal ve
teknik altyapı hizmetlerine olan gereksinim artmaktadır.
Böylece gerek ülke
içi kaynak dağılımı, gerekse çözüme
ilişkin
yaklaşımların
geliştirilmesi
sorunu
ortaya
çıkmaktadır.
Öte
yandan
kentleşmenin
artışı
konut
yönetiminde sorunlara yol açmakta ve sürekli olarak planlanan
konut
hedeflerinin
gerisinde
kalınması,
konut
açığının
giderek büyümesine yol açmaktadır.
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İstihdam ve nüfus arasında kurulabilecek ilişkilerin
birisi de işgücüne katılma oranı olarak tanımlanabilir.
Türkiye
de 1983-1985-1991 ve 2000’li yıllar baz
alınarak
yapılan
hesaplamalarda, işgücüne katılma oranının giderek
düştüğü
görülmüştür.
1983’de %60.4 olan bu oran, 1985 de
%59.1'e, 1988 de %56.1'e, 1990’da %54.8'e, 2005’de ise %48.4’e
düşmüştür. Bu durum ülke nüfusunun, çalışma çağındaki nüfus
dışında kalan bölümünün giderek çoğaldığını ve çalışanların
elde ettikleri gelirle bakmak zorunda oldukları kişilerin
giderek artma gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu
oranlardan
doğrudan çıkarılabilecek bir
başka
sonuçta,
ülkede
çalışma
çağı içinde olmakla birlikte aktif olarak
çalışma gereğini
duyanların sayısında belli bir azalmanın
olduğu gerçeğidir.

İstihdamın Sektörel Dağılımı (1000 Kişi)
Sektörel
İstihdam

Yıllık
Değişim

%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

20012000

20022001

2003-2002

20042003

20052004

20052002

Sivil İstihdam

21.540

21.536

21.473

21.295

21.712

22.086

-4

-63

-178

417

374

613

Tarım

7.831

8.109

7.630

7.393

7.415

6.602

278

-479

-237

23

-814

-1.028

Sanayi

3.801

3.768

3.914

3.821

3.955

4.272

-34

146

-92

133

318

359

Hizmetler

9.909

9.659

9.929

10.082

10.342

11.212

-250

270

153

261

869

1.283

İnşaat
15+Yaştaki
Nüfus

1.383

1.113

958

955

1.026

1.168

-269

-155

-3

71

142

210

46.210

47.150

48.041

48.917

48.829

50.810

940

891

876

912

981

2.769

İşgücü

23.036

23.469

23.946

23.790

24.191

24.595

433

477

-156

401

404

649

Sivil İstihdam
Tarım
Sanayi
Hizmetler
İnşaat
15+Yaştaki
Nüfus
İşgücü

2000
100,0
36.4
17,6
46,0
6,4

Sektörlerin
İstihdam
Payları
2001
100,0
37,7
17,5
44,9
5,2

2002
100,0
35,5
18,2
46,2
4,5

2003
100,0
34,7
17,9
47,3
4,5

2004
100,0
34,2
18,2
47,6
4,7

2005
100,0
29,9
19,3
50,8
5,3

Kaynak: TÜİK

Özellikle
son
dönemdeki
sektörel
dağılım
gözden
geçirilirse,
1983’de
%53.6
oranında
saptanan
tarımsal
istihdam, 2005’de %29.9’a gerilemiş, buna karşılık sanayi
%14.8'den %19.3’e çıkmış, hizmetler ise %31.6'dan %50.8’e
yükselmiştir. Bu değerlerin
ortaya koyduğu sonuçlar ise,
tarım kesimindeki göçün sürmekte olduğu, buna karşılık yeni
ortaya
çıkan
işgücünün
daha
çok
hizmetlerde
istihdam
edildiğidir. İmalat sanayi ve sanayi işlerinde istihdam
genişlemesinin
dar
kalışı
ekonominin
üretici
güç
kapasitesinin yeterli ölçüde büyütülemediği anlamına gelir.
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2.Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme
Türkiye’nin 2000’li yılların başından günümüze kadar olan
ekonomik
performansı
uluslararası
kuruluşlar
tarafından
olağanüstü
olarak
değerlendirilmektedir.
2001
krizinin
arkasından yaşanan gelişmelere bakıldığında ve TÜİK (Türkiye
İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan veriler tartışmasız
olarak kabul edildiğinde gerçekten de böylesi bir görüntü
ortaya çıkmaktadır. Bu görüntüyü IMF 11 Mayıs 2005 tarihli
basın açıklamasında şöyle ifade etmektedir. “………… Türkiye’nin
ekonomik başarısı bir kuşağın gördüğü en güçlü düzeydedir.
Geçen 3 yıl içerisinde ortalama yıllık büyüme hızı %8’in
üzerinde gerçekleşmiş, enflasyon son 30 yılın en düşük
değerini alarak tek haneli sayılara inmiştir. Bu etkileyici
performansın ardında bir önceki IMF destekli program gereğince
ortaya
konan
güçlü
politika-reform
uygulamaları
bulunmaktadır.”
Dünya
ekonomilerine
bakıldığında
2005
yılı
büyüme
ortalaması %4.3 oranındadır. Büyüme ortalaması en yüksek %8’le
Doğu Asya ülkeleridir. Bu ülkeleri yaklaşık %7 ortalama ulusal
gelir büyüme hızı ile Güney Asya ülkeleri ve %5.7 ile Avrupa
Birliği dışı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri izlemektedir.
Bu değerlerle birlikte ele alındığında Türkiye’nin %8’ler
dolayında seyreden büyüme hızı, hızlı bir gelişmeye karşılık
gelmektedir. Ancak dünya ortalaması olarak belirlenen %4.3
oranı da genel olarak düşük bir gelişme hızı değildir.

Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler (1,000 Kişi)

15+ Yaştaki Nüfus
Sivil İşgücü
İşgücü Katılma Oranı (%)
Sivil İstihdam
Sivil İstihdam Oranı (%)
İşsiz
İşsizlik Oranı (%)
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)
Eksik İstihdam Oranı (%)

2000
46.210
23.036
49,9
21.540
46,6
1.496
6,5
9,2
7,0

2001
47.150
23.496
49,8
21.536
45,7
1.959
8,4
12,7
5,9

2001
48.041
23.946
49,8
21.473
44,7
2.474
10,3
15,1
5,4

2003
48.917
23.790
48,6
21.295
43,5
2.495
10,5
15,0
4,8

2004
49.829
24.191
48,5
21.712
43,6
2.479
10,3
14,7
4,1

2005
50.810
24.595
48,4
22.086
43,5
2.508
10,2
13,6
3,8

Kaynak: TÜİK
Bu değerlerin beklenen sonucu ekonomik büyümeyle birlikte
istihdam
kapasitesinin
artması
ve
işsizlik
oranının
gerilemesidir. Ancak gerek Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır
süren eğilimi, gerekse dünya ekonomisinin son dönem gelişme
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yönü ekonomik büyümenin yeterli ölçüde istihdam yaratamaması
gerçeğidir. Örneğin 2005 yılı ortalaması olarak %4.3 büyüyen
ve belirli bir dönem boyunca bir denge içinde gelişen dünya
ekonomilerinin her yıl işgücüne yeni giren 40 milyon kişiye iş
yaratması gerekirken, gerçek durum böyle değildir. Daha önce
de belirtildiği gibi dünya üzerinde toplam 3 milyarı bulan
çalışanların yarısı geçinebilmek için günde 2 dolar olarak
belirlenen
yoksulluk
sınırının
altında
bir
gelirle
yaşamaktadır. 2005 yılında dünyadaki resmi olarak açıklanan
işsiz sayısı da 190 milyon kişidir. Dünya ekonomisine bakarken
üzerinde
durduğumuz
bu
eğilim
bir
“istihdam
krizinin”
yaşandığını ve “istihdamsız büyüme” olarak nitelendirilen bir
süreç içinde bulunulduğunu göstermektedir.
Türkiye ekonomisinde günümüzde ortaya çıkan gelişmeler bu
özellikleri doğrular niteliktedir. 2007 yılında da işsizlik
ülkemizin en önemli sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Bu
sorunu çözebilmek için gündeme getirilen ve yeni İş Yasası’yla
gerçekleştirilen esnek işgücü piyasası uygulamalarına ve
çeşitli yapısal reform girişimlerine karşın işsizlik giderek
artmaktadır. Aynı gelişmenin bir başka yönü ise 2005 yılı için
%50 düzeyinde olduğu belirlenen kayıt dışı istihdamdır.

Ekonomik Büyüme Yeni İşler Yaratamıyor.
Türkiye’nin 2002-2003-2004 dönemi ortalama istihdam artışı
%0.6’dır. Aynı dönemde işsizlik oranları sırasıyla %10.3,
%10.5 ve %10.3 olarak belirlenmiştir. Oysa bu dönemde ekonomi
2002’de %7.9, 2003’de %5.8, 2004 ise %8.9 oranlarında
büyümüştür. Bu değerler oldukça yüksek büyüme hızına karşılık
işsizlik oranlarının azalmadığını ve istihdamda bir artış
sağlanamadığının açık göstergelerini oluşturmaktadır.
Öte yandan genel işsizlik oranı dışında tarım dışı
işsizlik oranı dikkate alındığında sorunun daha da büyüdüğü
görülmektedir. Çünkü köyden kente göç olgusunun sürdüğü bir
ülke olarak Türkiye öncelikle kentlere göç eden yeni işgücünü
istihdama katabilmek zorundadır. Oysa 2000 yılında %9.2 olan
tarım dışı işsizlik oranı, 2002-2005 döneminde ortalama %14.5
düzeyine yükselmiştir. Bu oran yapısal uyum sağlanmaya
çalışılan Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında son
derece yüksektir.
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Kentlere Göç Hızlanıyor
Nüfus
ve
istihdam
verileri
ülkede
tarımdan
kopma
eğiliminin son dönemde yoğunlaştığını göstermektedir. Örneğin
tarım kesiminin toplam istihdam içindeki payı 2001’de %36.4
düzeyinde iken, 2005 sonunda %29.9’a düşmüştür. Bu düşüşün
sanayi işgücündeki artışa yansıması 1.7, hizmet kesimi
istihdamına yansıması ise %4.8 puan düzeyinde bir artıştır.
Ekonomik büyüme ve sanayileşme ile birlikte tarımın ekonomi
içindeki göreli ağırlığının ve istihdam payının azalması
beklenen bir durumdur. İlk bakışta ülkemizde gerçekleşen de
böyle bir yapısal dönüşüm gibi görünmektedir. Tarımsal
istihdamın topla istihdam içindeki payı azalmakta, tarımın
milli gelir içindeki payı da düşmektedir.
Ancak bu gelişmeye yakından bakıldığında dengeli bir
yapısal
dönüşüm
gözlenmemekte,
tam
tersine
kamusal
politikalarla da desteklenen bir eşitsiz ve dağınık gelişme
dikkati çekmektedir. Örneğin tarıma yönelik destekler ulusal
gelirin
%3’ünden
%0.7’sine
gerilerken,
Tarım
Satış
Kooperatifleri zayıflatılmış ve tarım net dış alımcı bir
duruma getirilmiştir. Böylece ülkemizde tarımsal yapılar hızlı
bir tasfiye sürecine sokulmuş bulunmaktadır. Ancak yukarıda da
belirtildiği gibi tarımdaki gerilemeler dolayısıyla kentlere
akan insanların istihdama katılımı söz konusu olamamaktadır.
Bu durumun açık bir göstergesi 2002-2005 döneminde tarımı terk
eden toplam yaklaşık bir milyon kişiye karşılık, sanayi
istihdamının aynı dönemde ancak 385 bin kişi artmış olmasıdır.
Ülkemizde son dönemde varlığına işaret edilen dönüşüm,
özellikle işgücü maliyetlerini bastırma politikası izleyen
sanayi kesiminin beklenen istihdam artışlarını karşılayamadığı
yapay ve sefalet üreten bir dönüşümdür.

2001 Sonrası Yeniden Yapılanma
Aslında bu noktada 2001 krizi ve sonrasında ortaya çıkan
dönemin bir başka özelliğini ortaya koymak yerinde olacaktır.
Bilindiği gibi her ekonomik kriz aşılırken başlıca iki
ilişkiyi yeniden oluşturmaktadır. İlk olarak sermayenin kendi
içindeki dengeler kriz sonrası değişimin ana ögelerinden
birisini oluşturmaktadır. Bu durumun açık örnekleri imalat
sanayi ile finans sektöründe yaşanan el değiştirmelerle
ülkemizde gözlenmektedir. Bu el değiştirme bir yandan yerli
sermaye gruplarının kendi içinde yeniden yapılanması anlamına
gelirken, öte yandan finans sektörü öncelikli olmak üzere
yabancı sermayenin mevcut kurumları ele geçirmesi biçiminde de
yansımaktadır.
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Aynı şekilde 2001 krizinin arkasından sermaye ile başta
işçi sınıfı olmak üzere çalışanlar arasındaki denge de yeniden
kurulmaktadır. Bu durumun en açık örneğini dönem içinde
verimlilik artışları ile reel ücret endeksi arasındaki
ilişkilerde görmek mümkündür. Ancak bu denge yalnızca maliyet
ve gelir dağılımı açısından kurulmaya çalışılan bir denge
değildir.
Aynı
zamanda
işgücünün
esnek
kullanımını
yaygınlaştıran, kentlere göç politikalarını gündeme getiren
dolayısıyla çok boyutlu sosyal sorunlara kapı aralayan yeni
bir değişim süreciyle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.
Bu değişimin ulusal gelirdeki kar oranlarının giderek
arttığı
koşullarda
gerçekleşebilmesi,
çalışanların
örgütsüzlüğünün
sürmesine
ve
kayıt
dışının
yaygınlığına
doğrudan bağlı olduğu gibi, bu yapıyı kurumsallaştıracak yasal
düzenlemelerin gerçekleştirilmesine de bağlıdır. Geniş insan
kitlelerinin örgütsüz oluşu ve pazarlık gücünün bulunmayışı,
giderek artan işsizlikle birleştiğinde ücretlerde sürekli bir
düşmeyi kaçınılmaz bir duruma getirmektedir. Dolayısıyla
içinde
bulunduğumuz
dönemde
milyonlarca
çalışanın
toplu
pazarlık hakkını kullanabileceği bir örgütlenme biçiminin
yaratılması ve kayıt dışının hızla daraltılması dengeli bir
toplumsal gelişme için atılması zorunlu adımlar durumundadır.
2004-2005 yıllarında 15 yaşından daha büyük nüfusta
yaklaşık bir milyon kişilik bir artış olurken, ancak 404 bin
kişi işgücüne katılabilmiş, yaratılan istihdam ise 375 bin
dolayında kalmıştır. Sanayi üretimi büyürken gereken ölçüde
bir istihdam yaratamadığı gibi, çalışanların örgütsüzlüğü ve
işsizlik baskısı altında kalması ile kayıt dışı ekonominin
yaygınlığı devam etmiştir. Sanayideki üretim artışları 20022005 yılları arasında %11, %9.3, %10.4 ve %4.8 oranlarında
gerçekleşirken, sanayi istihdamı ilk üç yıl için sırasıyla
%0.5, %1.9 ve %1.9 oranlarında artmış, 2005 yılında ise %0.4
azalmıştır.
Ekonomik Büyümeyi Sağlayan Güç : Emek Üretkenliği
Bu göstergeler dönem içinde emek üretkenliğinde önemli
artışlar yaşandığını açıkça ortaya koymaktadır. 2002-2005
yılları arasında üretimde çalışan kişi başına üretkenlik
yıllık ortalama %8.6 oranında artmıştır. Bütün bu oranlar
içerisinde asıl dikkat çekici olan ise özel imalat sanayinde
gerçekleşen üretim artış oranıdır. 2002-2005 döneminde özel
imalat sanayi artış oranı yıllık ortalama %11.9 olarak
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde kamu imalat sanayindeki artış
oranı ise %1.8’dir.
Bu son veriler değerlendirmeyi daha da ilginç hale
getirmektedir.
2001
krizi
sonrasında
yapısal
dönüşümün
gerçekten dönüştürdüğü tek eğilimin, özel imalat sanayi
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üretiminin olağanüstü geliştirilmesi olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durum bir yandan uygulanan IMF destekli politikaların özel
kesimi olağanüstü destekleyen nitelikleri sonucunda ortaya
çıktığı gibi, öte yandan kamu yatırımlarının da giderek
kısılmasından kaynaklanmaktadır.
Bir toplumsal yapının sağlıklı bir biçimde dönüşebilmesi
elbette üretim ve üretkenlik artışına doğrudan bağlıdır. Ancak
sağlıklı bir artış yatırımlara dayalı yeni üretim yöntemleri
geliştirmeyi öngören, istihdam artışı sağlayan bir yönde
oluşmalıdır.
Bir
üretkenlik
arışı
istihdamda
düşüşle
gerçekleştirilmişse ya da istihdam aynı kalsa bile çalışma
sürelerinin artışı ile sağlanmışsa bu türden bir gelişmeyi
dengeli ve sağlıklı bir gelişme saymak mümkün değildir.
Ülkemizdeki gelişmenin doğrultusuna bakıldığında üretkenlik
artışının asıl nedenini, daha uzun çalışma sürelerinde ve
işgücünün
daha
esnek
kullanımında
aramak
gerektiği
anlaşılmaktadır.
Bu
türden
bir
büyüme
toplumsal
dengesizlikleri
arttıran,
yoksulluğu
ve
açlığı
ortadan
kaldıramayan “sorunlu” bir büyümedir.
Türkiye bu dönem içinde uygulanan politikaların bir sonucu
olarak, kamunun toplumsal gelişmedeki yerini ve önemini doğru
bir biçimde değerlendirememiştir. Ülkemizin yapısına uymayan
özelleştirme
politikaları
ve
kamu
yatırım
planlamaları
dolayısıyla kamu imalat sanayi istihdamı sürekli olarak
azaltılmaktadır.
Yıllar
içindeki
gelişim
incelendiğinde
1997’den günümüze dek kamu kesiminde üretimde çalışan kişi
sayısının yarı yarıya azaldığı görülmektedir. Kamu kesiminin
yıllık
üretim
artışları
da
sözü
edilemeyecek
derecede
düşüktür. Böylece son dönemin önemli özelliklerinden birisi
kamu yatırımlarının hemen her sektörden büyük bir hızla
çekilmesidir. Bu eğilimin bir sonucu olarak kamu kesiminde
kişi başına katma değer çok yüksek gerçekleşmektedir.
Bir başka gösterge olarak çalışılan saatlerdeki artış hızı
ele alınabilir. Çalışan kişi sayısındaki değişimle, çalışılan
saatlerdeki değişim karşılaştırıldığında, çalışılan saatteki
artış hızı çalışan sayısındaki artış hızından çok daha büyük
gerçekleşmektedir. Yıllık ortalama istihdam artışı %2.9’lar
düzeyinde kalırken, üretimde çalışılan saatlerin artış hızı
ortalama %4.2’ler düzeyinde gerçekleşmektedir. Bu durumun
imalat sanayinde birim üretim başına daha az sayıda işçinin
daha uzun sürelerle çalıştırılması sonucunda gerçekleşen bir
üretim artışına yol açtığı tartışmasız ortaya çıkmaktadır.
Oysa ekonomideki önemli sorunların başında işsizliğin
geldiği
bir
toplumsal
yapıda,
“doğru”
bir
ekonomik
politikanın, daha yüksek düzeyde bir üretimin daha fazla
istihdamla gerçekleştirilmesi anlayışına dayanması zorunludur.
Bu anlayışın dışındaki her türlü ekonomik değişim ve yapısal
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dönüşüm kaçınılmaz olarak gelir dağılımının bozulduğu ve
sömürü oranlarının arttığı bir sonucu doğuracaktır. Nitekim
ülkemizde de olan budur. 2000-2005 yılları arasında imalat
sanayinde çalışan işçilerin reel ücretleri özel kesimde %11.6,
kamu kesiminde %3.3 oranında azalmıştır. Oysa aynı dönemde
toplam imalat sanayindeki üretim artışı %23.6 olmuş, kişi
başına ortalama üretkenlik ise %29.7 oranında artmıştır. Bu
değerler ücretlerin katma değer içindeki payının dönem içinde
giderek düştüğünü, kar payının ise yükseldiğini açıkça ortaya
koymaktadır.
İstihdam yapısı ile üretim arasındaki ilişki Türkiye’ye
uymayan politikalar açısından son döneme bakıldığında IMF
destekli
politikaların
da
yönlendirmesi
ile
ülkemizdeki
toplumsal yapının özelliklerine uymayan bir değişim süreci
içinde
bulunulduğu
görülmektedir.
Ülkemiz
çok
değişik
gelişmişlik düzeylerine sahip birçok bölgeden oluşmaktadır. Bu
gelişmişlik düzeyi kavramı ekonomik açıdan olduğu kadar
toplumsal
özellikler
yönünden
de
farklılıklar
ifade
etmektedir. Dolayısıyla ekonomik gelişmeyi yalnızca özel
sermaye
birikiminin
dinamikleri
doğrultusunda
sağlamayı
öngören politikalar böyle bir toplumsal yapıda uygulanabilir
nitelikte politikalar değildir.
Bilindiği gibi geleneksel olarak kamu yatırımları, piyasa
ekonomisinin ve özel girişimin kar amaçlı eğilimlerinin
yarattığı dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Aynı
amacı
sağlamaya
dönük
olarak
kamunun
gelirin
yeniden
dağıtımını öngören sosyal politika yaklaşımları da önem
taşımaktadır. Bölgesel dengesizlikleri azaltabilecek kamu
yatırımlarını ve sosyal yapıdaki uçurumları düzenleyebilecek
politika araçlarını kullanmadan böyle bir gelişme sağlanamaz.
Baskıcı ve örgütsüzlüğü genişletmeye dönük politikalarla
belirli bir süre üretim artışları sağlanabilir. Ancak bu yolla
elde edilen her üretim artışı aslında daha sonrası için yeni
bir çatışma alanını ortaya çıkarmak anlamına gelecektir. Çünkü
özel sermayenin kar dürtüsü temelinde geliştirilen ve liberal
ideolojinin sınırları içinde şekillenen bir kalkınma programı,
tüm dünyada yıllardır açıkça görüldüğü gibi,
toplumsal
dengesizlikleri
ve
çatışmaları
arttırmaktadır.
Üstelik
ülkemizde uygulanan bu iktisadi politika araçları yetersiz de
olsa bir gelir sağlayacak şekilde iş yaratamamakta, işsizliği
azaltamamaktadır.
Böylece
mutlak
olarak
yoksulluğun
ve
sefaletin arttığı bir ülkeyle karşı karşıya olduğumuz gerçeği
ortaya çıkmaktadır.
Bir kez daha belirtilmelidir ki, sermayenin özgürce
hareket
edebildiği
bir
ortamda
emek
hareketinin
de
uluslararası
düzeyde
tanımlanmış
özgürlüklerini
özgürce
kullanabilmesi gerekir. İşçi hareketinin ve sendikaların güçlü
biçimde
toplumsal
yapıda
yer
alması
eşitsizlikleri
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azaltabilmek, barış içinde bir toplumun oluşmasını sağlamak ve
kamuyu gerçek işlevlerini yerine getirmeye zorlamak açısından
kaçınılmazdır.
Dolayısıyla
içinde
bulunduğumuz
dönemde
ülkemizde demokratikleşmenin sağlanması amacı ile ekonomik
gelişmenin dengeli biçimde sürdürülmesi amacı iç içe geçmiş
bir bütünlük göstermektedir. Sendikal hareketin çalışanlar
adına
pazarlık
yapma
olanaklarının
ve
toplumun
güçsüz
kesimlerini temsil etme hakkının tanınması aynı zamanda
ülkemizin “doğru” bir ekonomik politikaya yönelebilmesinin de
ön koşulu durumuna gelmiştir.
3. Türkiye’nin Dış Kaynak Kullanımı Ve Borç Sorunu
Türkiye’de ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde dış kaynak
kullanımının da önemli bir payı olduğu yönünde görüşler öne
sürülmektedir.
Bu
değerlendirme
gerek
dış
borçların
düzeyinden,
gerekse
özelleştirmelerle
tırmanan
yabancı
doğrudan ya da dolaylı yatırımlardan çıkarılmaktadır. Ekonomik
dengelerin sağlıklı bir biçimde oluşturulabilmesi yönünden
olumlu sayılabilecek dış kaynak girişi, doğrudan yatırımlarla
sınırlıdır. Gerçi doğrudan yatırımlarında da orta ve uzun
dönemde ekonominin üretken değerlerinin dışarıya aktarılması
ve alışılmış deyimle bağımlılığı arttıran bir öğe olması
dolayısıyla ne ölçüde sağlıklı sayılabileceği tartışılabilir.
Ancak içinde bulunulan büyük sorunların kısa dönemde çözümü
açısından, dışarıdan yapılan doğrudan yatırımların üretim ve
istihdam artışına katkı yapma kapasitesinin bulunduğu göz ardı
edilemez.

Yabancıların Türkiye'de Yaptıkları Doğrudan Yatırımın
(Sermaye) Sektörel Dağılımı

Genel Toplam
Tarım
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Hizmetler
Diğer
Kaynak: TCMB

2002
622
0
2
110
442
68

2003
745
1
14
448
196
86

Yıllık
2004
1 291
6
75
214
927
69

2005
8 537
5
40
789
7 699
4

(Milyon ABD Doları)
Ocak-Ağustos
2005
2006
2 625
10 544
5
0
23
62
478
625
2 117
9 797
2
60

Borçlar
ve
doğrudan
yatırımlar
düzeyinde
Türkiye
ekonomisine bakıldığında doğrudan yatırımların 2002 yılında
622 milyon ABD doları iken, 2005 yılında 8,5 milyar ABD
dolarına yükseldiği görülmektedir. 2006 yılı için bu değer
10.5
milyar
ABD
doları
olarak
beklenmektedir.
Artış
oranlarının olağanüstü yüksekliği dikkat çekicidir. Ancak bu
artışların
nasıl
gerçekleştiği
incelendiğinde
kamu
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varlıklarının büyük ölçüde elden çıkarılmasıyla ya da özel
sektörün özellikle finans alanındaki yatırımlarının yabancılar
tarafından satın alınmasıyla oluştuğu görülmektedir. Nitekim
doğrudan yatırımın sektörel dağılımının incelenmesi, 2005
yılında 8,5 milyar dolarlık toplam tutarın 7,7 milyar
dolarının, 2006 yılında ise 10,5 milyar dolarlık toplam
tutarın 9,8 milyar dolarlık bölümünün hizmetler sektöründe
oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu tür bir el değiştirme ile
doğrudan
yatırımlardan
kısa
dönemde
beklenebilecek
olan
yararların
Türkiye’deki
uygulamada
ortaya
çıkamayacağı
açıktır. Üretim ya da istihdam artışlarına katkısı olmayan bir
doğrudan yabancı yatırım olgusuyla karşı karşıya olduğumuz
söylenebilir.

Dış Borç Stokuna Ait Bazı Göstergeler
(Milyar
Doları)

ABD

2000 2001
118,5 113,6

2002
130,1

2003
144,9

2004
162,2

2005
171,1

2006
(1)
193,6

Kısa Vadeli Dış Borçlar
Orta-Uzun Vadeli Dış Borçlar

28,3
90,2

16,4
97,2

16,4
113,7

23,0
121,9

32,6
129,6

38,2
132,8

43,7
149,9

Kamu Kesimi Dış Borç Stoku
Özel Sektör Dış Borç Stoku
Bankacılık Kesimi
Bankacılık Dışı

62,7
55,8
21,5
34,4

70,5
43,1
11,2
31,9

85,6
44,5
9,4
35,1

93,9
51,0
12,8
38,2

95,2
67,0
20,3
46,7

83,5
87,5
30,0
57,6

82,7
111,0
37,4
73,6

23,9
52,9
81,8
58,8

14,4
62,0
120,7
78,7

12,6
65,8
170,9
71,2

15,9
64,8
152,8
60,8

20,1
58,7
115,6
53,8

22,4
48,8
137,1
47,2

22,6
42,7
134,9
50,6

Toplam Dış Borç Stoku

Yüzde Oranlar
Kısa V.Dış Borçlar/Toplam Dış Borç
Stoku
Kamu Kesimi/Toplum Dış Borç Stoku
Rezerv/ Kısa Vadeli Dış Borçlar
Toplam Dış Borç Stoku / GSMH
Kaynak: TCMB, HM
(1) Haziran sonu itibarıyla

Benzer bir değerlendirme dış borçları açısından da
yapılabilir. Türkiye ekonomisinin yıllardır önemli bir borç
yükü altında olduğu ve borçların GSMH içindeki payının giderek
düştüğü görülmesine karşılık mutlak değer olarak sürekli
arttığı bilinmektedir. Türkiye’nin borç yapısına bakıldığında
merkezi yönetim iç borç stokunun 2006 yılında yaklaşık 252
milyar doları bulduğu, dış borç stoku ile birlikte toplam borç
stokunun 340 milyara ulaştığı görülmektedir. Bu borç toplamı
2005 yılına göre %2,8’lik bir artışı ifade etmesine karşın,
Türkiye’nin ulusal geliri ve merkezi yönetim bütçesi ile
karşılaştırıldığında
olağanüstü
yüklü
bir
nitelik
taşımaktadır. Bu durumu Türkiye’nin 2006 yılındaki devlet
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bütçesi gelir ve giderleri ile borçları karşılaştırdığımızda,
bütün açıklığıyla görmek mümkündür. Örneğin 2006 yılı toplam
bütçe gelirleri 171 milyar YTL’dir. Oysa 2006 yılında kamunun
toplam borç stoku 339 milyar YTL’dir. Bu rakamlar kamunun
yıllık gelir toplamının 2 katı kadar borç stoku olduğunu
göstermektedir.
Bütçe
Harcamaları-Gelirleri-Borç
Karşılaştırması

İç Borç Stoku
Dış Borç Stoku (Milyon $)
Toplam Borç Stoku
Toplam Bütçe Gelirleri
Vergi Gelirleri
İç Borç Faiz Ödemeleri
Dış Borç Faiz Ödemeleri
Toplam Faiz Ödemeleri

2005
245
65
330

Stoku-Faiz

2006
252
67
339
171
137
39
7
46

Ödemeleri

(Milyar YTL)
Değişme %
2,7
2,8
2,8

Dolar Kuru 1300 YTL üzerinden hesaplanmıştır.
Kaynak: DPT
Bütçedeki
vergi
gelirleri
ile
faiz
ödemeleri
karşılaştırıldığında da durumun önemi bütün çıplaklığıyla
ortaya çıkmaktadır. Çünkü 2006 yılında toplam 137 milyar YTL
olan vergi gelirlerine karşılık borçların faizi olarak ödenen
tutar yaklaşık 46 milyar YTL’dir. Vergi gelirlerinin 3’te
birinden fazlasının sadece faiz gideri olarak harcandığı bir
bütçenin toplam dengeleri ne olursa olsun, sağlıklı bir bütçe
sayılabilmesi mümkün değildir. Görüldüğü gibi faiz harcamaları
büyük bir tutar oluştururken aynı zamanda borç stoku da
artarak devam etmektedir.
Bütün bu göstergeler orta ve uzun dönemde bugünkü
dışarıdan kaynak sağlama ve borç politikalarıyla Türkiye
ekonomisinin temel sorunlarına çözüm bulabilecek şekilde
gelişemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Kısa vadeli ve
günlük çözümlerle sadece bugünü kurtararak ve bu anlayışla
devam etmek ülkenin birkaç yıl sonrasında çok daha büyük
sorunlarla karşı karşıya kalmasına ortam hazırlamaktadır.
Üretim ve kaynak sağlama politikalarının gözden geçirilmesi
için yeni bir tıkanmanın oluşmasını ve bir krizin ortaya
çıkmasını
beklemenin
hiçbir
anlamı
yoktur.
Bugünkü
politikalarla devam etmek sadece emek gelirlerini bastırarak
gelişmeyi sürdürmeye çalışırken hiçbir sorunu çözemeyeceği
açık olan bir politikayı devam ettirmek anlamına geldiğinden
sadece zaman kaybıdır.
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4. Enflasyon
Türkiye özellikle 2002 yılına kadar yıllık %50-%100
Aralığında değişen fiyat artış oranları ile yaşamıştır. Son
dönemde ise bu oranlardan daha düşük gerçekleşen fiyat
artışlarına bakılarak enflasyonun düşürüldüğü ve enflasyonun
denetim altına alındığı görüşleri öne sürülmektedir.
Enflasyonu
düşürebilmek
için
özellikle
2001
krizi
sonrasında ekonomi yönetimi yeniden yapılandırılmış ve Merkez
Bankası’nın
işlevleri
yeniden
tanımlanmıştır.
Uygulamaya
konulan sıkı para politikasının ve bütçe düzenlemeleri yoluyla
bu politikayı destekleyen uygulamaların gündeme getirilmesi
fiyat
artış
oranlarında
belirli
bir
gerileme
doğurmuş
bulunmaktadır. Enflasyonu düşürmeye yönelik olarak uygulanan
politikalar toplumun ücretle çalışan sabit gelirli kesimlerine
gerçek gelirlerde düşme ve yaşam standartlarının gerilemesi
olarak yansımaktadır. Buna karşılık kapitalist bir ekonomik
bir ekonomi içinde enflasyonun düşük tutulmasından beklenen
asıl yarar işsizliğin azaltılmasıdır.
Türkiye ekonomisine bu açıdan bakıldığında enflasyonun
düşürücü politikaların istenilen sonuçları doğurabildiğini
söyleyebilmek mümkün değildir. Çünkü aşağıda karşılaştırmalı
olarak
gösterilebileceği
gibi
Türkiye’de
enflasyon
bir
ekonomiyi istikrara kavuşturabilecek düzeyde düşürülebilmiş
değildir. Kaldı ki gerçekleşen düşüşün, işsizlikte bir azalma
yarattığı söylenemez.
Enflasyon ancak bir yandan talep düşürücü politikalarla
diğer yandan üretim arttırıcı politikalarla düşebilmektedir.
Oysa ilk anda fiyat artışlarını dizginleyebilmenin yolu toplam
talebi
düşürmekten
geçmektedir.
Bu
nedenle
enflasyonun
önlenmesine ilişkin bütün politikalar sıkı para politikası ve
kamu yatırımları ile bütçeden yapılan toplumsal harcamaların
kısılması
temeline
dayanmaktadır.
Böylece
bir
yandan
ücretliler için gelir düşürücü sonuçlar doğuran öte yandan ise
ülkedeki
gelir
dağılımını
ücretli
çalışanlar
dışındaki
kesimler
lehine
değiştiren
bir
süreç
yeniden
işlemeye
başlamaktadır.
Enflasyon fiyat artışları dolayısıyla sabit gelirli ve
ücretli
çalışanların
gelirlerini
doğal
olarak
azaltan,
spekülatif kazançları ve mal üreten kesimlerin gelirlerini
arttıran bir işleyişe yol açmaktadır. Bu nedenle üretim
artışını özel sektöre dayalı bir yaklaşımla gerçekleştirmeye
çalışan ülkelerde, enflasyon düşürücü politikalar, ister
istemez yeniden aynı sonucu veren uygulamalara yönelmeyi
gerekli kılmaktadır.
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Kısaca
ve
kesin
olarak
söylenebilecek
olan
şudur;
kapitalist bir ekonominin enflasyonla yaşaması, ne ölçüde
ücretlinin satın alma gücünün erimesi anlamına geliyorsa,
enflasyon düşürücü politikalara yönelmesi de aynı ölçüde satın
alma
gücünü
ve
gerçek
gelirleri
düşürücü
bir
anlam
taşımaktadır.
Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi azaldıkça enflasyon
oranının
arttığı,
gelişmişlik
oranı
arttıkça
enflasyon
oranının azaldığı tartışma götürmez bir gerçektir. Gelişmiş ve
sanayileşmiş ülke olarak görülen kapitalist merkez ülkelerde
ortalama enflasyon oranının gelişmekte olan kapitalist ülkeler
için söz konusu olan ortalama enflasyon oranından çok daha az
olduğu gözlenmektedir.
Genel olarak saniyeleşmiş ülkelerde enflasyon 2000’li
yıllarda
diğer
yıllara
oranla
bir
artış
eğilimi
göstermemiştir. Örneğin ABD’de 1989–1998 yılları ortalaması
olarak fiyat artışları %3.3 iken, 2002–2006 yılları değeri
%2.6’dır. Aynı eğilim Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere,
İtalya ve Kanada için de geçerlidir.
Gelişmekte olan ülkelerde ise 2000’li yıllar enflasyonda
keskin düşüşlerin yaşandığı yıllar olarak dikkat çekmektedir.
Örneğin, 1989–1998 yılları ortalaması olarak Brezilya’da %456,
Rusya’da %85, Polonya’da %70 ve Türkiye’de %76 fiyat artışı
gerçekleşmiştir. Aynı ülkeler için 2002–2006 yılları ortalama
değeri sırasıyla 8.2, 10.6, 1.9 ve 18.6’dır.
Enflasyon açısından en dikkat çekici sonuç fiyat artış
oranlarındaki hızlı düşüşe karşın Türkiye’nin günümüzde en
yüksek enflasyon oranına sahip olduğu gerçektir. Ülkemizde
enflasyonun yıllık %70-80’lerde seyrettiği dönemlerde örneğin
Brezilya ve Rusya’da daha yüksek fiyat artış oranları söz
konusudur. Oysa günümüzde somut oranlar üzerine yapılan
karşılaştırmalar Türkiye’deki enflasyon değerlerinin yüksek
enflasyonlu ülkelerden daha fazla gerçekleştiğini ortaya
koymaktadır. Enflasyonla mücadele programı uygulayan Polonya
ve
Meksika
gibi
ülkeler
enflasyonu
gerçekten
düşürebilmişlerdir. Oysa ülkemizde aynı iddia ile yola
çıkılmış olmasına karşın, enflasyon oranının bir kapitalist
ekonominin ılımlı fiyat artışı olarak görülebilecek değerlerin
çok üzerinde seyrettiği anlaşılmaktadır.
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20 yılı aşkın bir süre yüksek enflasyonla çalışanlardan
sermayeye ve devlete kaynak transferi yaratan ekonomik model
enflasyonu
düşürme
politikalarını
zamana
yayarak
aynı
uygulamayı sürdürmektedir. Üstelik son dönemde yıllık fiyat
artışlarının %10 düzeyinde kaldığı ve tüketici fiyatlarında
daha
düşük
bir
dengenin
sağlanamadığı
görülmektedir.
Enflasyonu düşürdüğü iddiası ile övünen Türkiye ekonomisi
dünyada en yüksek oranlı enflasyona sahip ülke olmayı da
sürdürmektedir.
Yıl Ortalaması Tüketici Enflasyonu Oranları (%)
1989-98

1999

2001

2002-06

ABD

3,3

2,2

2,8

2,6

Japonya

1,5

-0,3

-0,8

-0,3

Almanya

2,5

0,6

1,9

1,6

Fransa

2,2

0,6

1,8

2,0

İngiltere

3,7

1,3

1,2

1,7

İtalya

4,5

1,7

2,3

2,4

Kanada

2,5

1,7

2,5

2,2

Brezilya

456,2

4,9

6,8

8,2

Rusya

85,7

20,8

10,6

Hindistan

9,7

4,7

3,8

4,4

Çin

9,4

-1,4

0,7

1,5

Kore

7,1

-0,1

3,5

1,5

Polonya

70,4

7,3

5,5

1,9

Meksika

20,4

16,6

6,4

4,4

Türkiye

76,2

64,9

54,4

18,6

Kaynak: IMF, Dünya Bankası, TÜİK

Bu koşullar altında ülkemizde kayıt dışının yaygınlığı
toplu sözleşme ve endüstri ilişkileri alanının dar tutulması
sendika üyeliğinin olağanüstü zorlaştırılması gibi “yapısal”
özellikler enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bozulan gelir
dağılımının, enflasyonun düşme eğilimine girdiği yıllarda daha
da
bozulduğunu
ortaya
koymaktadır.
Türkiye
bugün
ki
görünümüyle sendikaları ve işçi hareketini denetim altında
tutarak sendikal özgürlükleri ve toplu sözleşme hakkını
kullanılamaz duruma getirerek grev ertelemelerine süreklilik
kazandırarak toplu sözleşme kapsamının olağanüstü daralmasına
yol açarak dünyada uygulanan en katı ve ücretlilerin en çok
zarar ve gördüğü bir ekonomik yapıyı kurumsallaştırmış
bulunmaktadır.
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4.TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ
OLAYLAR :
2003 - 2007
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TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ OLAYLAR (2003–2007)
2003 YILI
8 OCAK:
-THY'nin İstanbul-Diyarbakır seferini yapan RC–100 tipi
uçağı Diyarbakır'a inişi sırasında düştü, 74 kişi öldü, 3 kişi
yaralı kurtuldu.
-Susurluk skandalı sonrasında eski Emniyet Genel Müdürlüğü
Özel
Harekat
Dairesi
Başkanvekili
İbrahim
Şahin'in
de
aralarında
bulunduğu
10
polis
hakkında
açılan
''kayıp
silahlar'' davası zaman aşımına uğradı.
15 OCAK:
-Türkiye, idam cezasını kaldıran Avrupa Sözleşmesi'ni
imzaladı.
27 OCAK:
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde 6.5 büyüklüğünde deprem
oldu, 1 kişi öldü.
6 ŞUBAT:
-TBMM, kapalı oturumda, Türkiye'deki askeri üs ve tesisler
ile limanlarda gerekli yenileşme, geliştirme, inşaat ve tevsi
çalışmalarıyla ilgili olarak ABD'ye mensup teknik ve askeri
personelin üç ay süreyle Türkiye'de bulundurulmasına, bununla
ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılmasına
ilişkin Başbakanlık Tezkeresi'ni kabul etti.
1 MART:
TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı
kuvvetler unsurlarının 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına
izin verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel
Kurulu'nda yapılan kapalı oturumda, kabul edilmedi.
9 MART:
Siirt'te
milletvekilli
yenileme
seçimi
yapıldı.
AK
Parti'nin 3 milletvekilinin 3'ünü de aldığı seçimde, AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'ye girdi.
13 MART:
Anayasa Mahkemesi, HADEP'i kapattı.
15 MART:
-İş Güvencesi Yasası yürürlüğe girdi.
-Başbakan Erdoğan, görevi Abdullah Gül'den devraldı.
20 MART:
-ABD'nin
Irak
operasyonu,
Bağdat'ı
bombardıman
ile
başladı.
-Türk
askerinin
Kuzey
Irak'a
gönderilmesi
ve
ABD
uçaklarının Türk hava sahasından geçişlerine izin verilmesine
ilişkin
Başbakanlık
tezkeresi,
TBMM'de
kabul
edildi.
4 NİSAN:
-Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Manisalı gençlere işkence
davasında biri baş komiser 10 polisin 60 ile 130 arasında
değişen hapis cezalarına çarptırılmalarına ilişkin kararı
onadı.
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9 HAZİRAN:
Cumhurbaşkanı Sezer, İş Kanunu'nu onayladı.
22 HAZİRAN:
18 ay olan askerlik süresi 15 aya, 16 ay olan yedek
subaylık süresi 13 aya, 8 ay olan kısa dönem olan askerlik
süresi ise 6 aya indirildi.
4 TEMMUZ:
Süleymaniye'deki Türk Özel Timi Bürosu'nu basan 100 kadar
ABD askeri, 3'ü subay, 8 astsubay olmak üzere 11 Türk askerini
gözaltına alarak Kerkük'e götürdü.
8 AĞUSTOS:
Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Kükürtlü Maden Ocağı'nda
patlama meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçi öldü, 24
işçi yaralandı.
23 EKİM:
Cumhurbaşkanı Sezer, vatandaşın devletten istediği pek çok
bilgi ve belgeye ulaşmasını kolaylaştıran ''Bilgi Edinme
Yasası''nı onayladı.
5 KASIM:
Doktorlar
ve
diğer
sağlık
çalışanları,
''İnsanca
yaşayabilecekleri maaş artışı, iş güvencesi, ücretsiz, eşit,
ulaşılabilir sağlık hakkı'' için tam gün iş bırakma eylemi
yaptı.
11 KASIM:
Petrol Piyasası Yasa Tasarısı bazı değişikliklerle TBMM'de
kabul edildi
15 KASIM:
İstanbul Şişhane'deki Neve Şalom Sinagogu ile Şişli'deki
Beth İsrail Sinagogu önünde iki ayrı patlama oldu.
20 KASIM:
İstanbul'da yine kamyonetli ikiz intihar saldırıları
düzenlendi. Levent'teki HSBC Bankası Genel Müdürlüğü ve
Beyoğlu'ndaki
İngiltere
Başkonsolosluğu'na
yapılan
saldırılarda Başkonsolos Roger Short ile Sanatçı Kerem
Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 33 kişi öldü, 450 kişi
yaralandı.
2004 YILI
1 OCAK:
SSK ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinin
ortak kullanımına tüm Türkiye'de geçildi.
8 ŞUBAT:
''Anadolu Rock'' müziğinin öncülerinden sanatçı Cem
Karaca, kalp ve solunum durması sonucu vefat etti.
9 MART:
İstanbul Kartal'da Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Yakacık
Locası'nda 2 patlama oldu, biri ''canlı bomba'' olmak üzere 2
kişi öldü, 1'i ''canlı bomba'' 6 kişi yaralandı.
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21 MART:
Kocaeli’nde
ve
Adapazarı’nda
faaliyet
gösteren
ve
sendikamızın örgütlü bulunduğu Goodyear, Pirelli ve Brisa
işyerlerinde sendikamız tarafından alınan grev kararı Bakanlar
Kurulunca üst üste 4. kez ertelendi.
10 NİSAN:
Türkiye’nin önde gelen işdamlarından sanayici Sakıp
Sabancı vefat etti.
1 MAYIS:
1 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı.
4 MAYIS:
Air France ile Hollandalı KLM birleşerek 550 uçak ve 19
milyar euro ciroyla dünyanı en büyük havayolu şirketini kurdu.
7 MAYIS:
1982 Anayasası 9'uncu kez değişti. TBMM Genel Kurulu'nda
Anayasa'nın 10 maddesinde değişiklik yapan teklif kabul
edildi.
21 MAYIS:
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliğini
onayladı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri, kaldırıldı.
3 HAZİRAN:
TÜFE'de enflasyon 32 yıl sonra ilk defa tek haneye inerek
yıllık yüzde 8.8 oldu.
18 HAZİRAN:
İçişleri Bakanlığı, sivil toplum örgütlerinin sürekli
eleştirilerine neden olan toplantı ve gösterilerin polis
tarafından kaydedilmesine yasak getirdi. Bu tür kayıtlar,
ancak mülki idare amirinin yazılı izni ile yapılabilecek.
22 TEMMUZ:
İstanbul'dan Ankara'ya hareket eden hızlandırılmış trenin
4 vagonu Sakarya'nın Pamukova ilçesi yakınlarında raydan
çıktı. Raydan çıkan vagonlar metrelerce savrularak, üst üste
yığıldı. Kazada, 37 kişi öldü.
30 TEMMUZ:
Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
6 EYLÜL:
Sendikamızın Rıza Kuas Genel Merkez binası 7 katlı ve her
türlü ihtiyaca cevap verebilecek donanıma sahip olarak Genel
Başkanımız Abdullah KARACAN tarafından açılışı yapılarak
hizmete girdi.
8 EYLÜL:
Kastamonu'nun
Küre
ilçesinde
Etibank'a
ait
bakır
madeninde, gaz sıkışması sonucu çıkan yangında 19 işçi öldü,
19 işçi yaralandı.
6EKİM:
THY'de halka arz süreci başladı.
8 EKİM:
Fransız FCE CFDT Konfederasyonu Genel Başkanı ve heyeti
sendikamızı ziyaret ederek temaslarda bulundu.
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17-20 EKİM:
Alman IG-BCE Sendikası temsilcileri ile
gerçekleştirdiğimiz Türk-Alman yıllık toplantısı genel merkez
binamızda yapıldı.
20 EKİM:
Türkiye, Uluslararası Saydamlık Örgütü'nün 2004 yılı
raporunda Dünya Yolsuzluk Ligi'nde 77. sırada yer aldı.
25 EKİM:
DİSK
tarafından
yapılan
“SSK
Hastaneleri
Bizimdir,
Satılamaz”
kampanyası
çerçevesinde,
İstanbul/Göztepe
Hastanesi’nde yapılan basın açıklamasında Lastik-İş Sendikası
olarak aktif katılım sağladık.
20 KASIM:
Ankara’da yapılan “Sosyal Devlet Sosyal Adalet İstiyoruz”
mitinginde Genel Merkezimiz ve örgütümüzle Lastik-İş Sendikası
olarak ön saflardaydık.
2005 YILI
1 OCAK:
-Türk Lirası'ndan (TL) 6 sıfır atıldı. Yeni Türk Lirası
(YTL) tedavüle girdi.
-SEKA İzmit İşletmesi'nin kapatılma kararını protesto
için işyerini terk etmeyen çalışanlar, yeni yıla fabrikada
girdiler.
9 OCAK:
Sakarya şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
21 OCAK:
İzmit İşletmesi'nin kapatılmasını protesto için fabrikaya
kapanan SEKA işçileri, Kurban Bayramı'nı fabrikada geçirdiler.
25 OCAK:
Hakkari'de 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde 2 kişi
enkaz altında kalarak öldü.
15 ŞUBAT:
Maltepe
Cevizli
Tekel
Fabrikası
işçileri,
Tekel'in
özelleştirilmesini düdük çalarak yaptıkları yürüyüşle protesto
etti.
18 ŞUBAT:
SEKA İzmit Fabrikası çalışanlarının, işyerine kapanma
eyleminin 30. gününde polis panzerlerle fabrika bahçesine
girdi.
İşçiler
bu
gelişme
üzerine
kendilerini
mekanik
atölyesine kilitledi.
22 ŞUBAT:
İstanbul Cevizli Sigara Fabrikası'nda çalışan İşçiler
eylemlerine 24 Şubat'ta son verdiler.
27 ŞUBAT:
Kartal Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
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4-5 MART:
İşyerlerinin
kapatılmaması
için
onurlu
bir
direniş
başlatan SEKA işçileriyle, destek amacıyla Genel Başkanımız
Abdullah KARACAN önderliğinde Lastik-İş Sendikası olarak
SEKA’nın içinde dayanışma nöbeti tutuldu.
10 MART:
Hükümetin, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca kapatılması
kararlaştırılan SEKA İzmit İşletmesi'nin işletme hakkını,
çalışanlarıyla
birlikte
Kocaeli
Büyükşehir
Belediyesi'ne
devrini öngören teklifi, işyerine kapanma eylemi yapan
işçilerin oyuna sunuldu. Öneri işçiler tarafından kabul
edildi.
12 MART:
Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem
oldu. 14 Mart'ta 5.9 büyüklüğünde, 23 Mart'ta 5.5 şiddetinde
depremler kaydedildi.
19 MART:
Irak’ın işgaliyle ilgili Kadıköy’de yapılan Amerika’yı
protesto mitingine Genel Merkez Yönetim kurulumuz başta olmak
üzere üyelerimiz ve şube yöneticilerimizle kitlesel katılım
sağladık.
12 NİSAN:
Sendikalar,
okul,
hastane
ve
spor
tesisleri
ile
rehabilitasyon
merkezleri
yapabilmesine
imkan
veren
ve
Sendikalar Kanunu'nda değişiklik yapan yasa tasarısı, TBMM
Genel Kurulu'nda kabul edildi.
17 NİSAN:
KKTC Başbakanı Mehmet Ali Talat, Rauf Denktaş'ın yerine
cumhurbaşkanı seçildi.
21 NİSAN:
-Ankara Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası üyesi sağlık çalışanları bir günlük iş
bırakma
eylemi
yaptı.
-Kütahya'nın Gediz İlçesi'ne bağlı Gökler Beldesi'ndeki
bir maden ocağında meydana gelen göçükte 18 işçi öldü.
1 MAYIS:
Birlik ve dayanışma gününde Lastik-İş Sendikası olarak
kitlesel katılımımızla Kadıköy meydanlarındaydık.
22 MAYIS:
Kocaeli Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
1 HAZİRAN:
79 yıldır yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu,
yerini 5237 sayılı TCK'ya bıraktı. Yeni TCK ile birlikte
1929'dan beri uygulanan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve
1965'ten beri uygulanan 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında
Kanun da yerini yeni yasalara bıraktı.
11 TEMMUZ:
Hakkari’de teröristlerin yola döşediği mayının patlaması
sonucu yeni evli Teğmen Tuna Kara, yeni görevinin ilk gününde
şehit düştü.
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14 TEMMUZ:
İbrahim Ethem Ulagay’da çalışan üyelerimize genel merkez
konferans salonumuzda sendikalaşma sürecinde gelişen olaylarla
ilgili toplantı yapıldı.
15-16 HAZİRAN:
Büyük işçi direnişinin yıldönümünde 14-16 Haziran arasında
yapılan İzmit-Kartal arası yürüyüşündeydik.
17 HAZİRAN:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü
Kilimli İşletmesi maden ocağında meydana gelen göçükte açığa
çıkan metan gazından etkilenen 6 işçi öldü.
8 TEMMUZ:
Cumhurbaşkanı
Sezer,
Sosyal
Sigortalar
Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u onayladı.
7 HAZİRAN:
Hollandalı Rabobank, Şekerbank'ın yüzde 36.5'ini 124
trilyona satın alarak Türkiye'ye girdi.
14 TEMMUZ:
Sendikamıza üye olan ve sendikalı olmaları işverence
engellenen
İbrahim
Ethem
Ulagay
işyerinde
çalışan
arkadaşlarımızın işyerinde başlattıkları kararlı duruşa destek
amacıyla işyeri önünde kitlesel basın açıklaması yapıldı.
15 TEMMUZ:
İSO'nun 500 büyük sanayi kurulu listesinde birinciliği
TÜPRAŞ, ikinciliği ise Ford Otomotiv aldı.
18 TEMMUZ:
Cumhurbaşkanı
Sezer,
Sendikalar
Kanununun
Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun ile Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı Kanunu'nu onayladı.
21 AĞUSTOS:
Türkiye, Rusya'da kuş gribi görülmesi nedeniyle bu ülkeden
kanatlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatına yasak getirdi.
Formula 1 Türkiye Grand Prixi gerçekleştirildi.
25 AĞUSTOS:
Doğuş Holding, Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin
yüzde 25.5'ine tekabül eden Garanti hissesini, General
Electiric Consumer Finance'a satmak üzere bir hisse devir
sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
30 AĞUSTOS:
Memurlarla yapılan toplu görüşmelerde mutabakata varıldı.
2006'nın Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşları yüzde 2.5
oranında artırılacak.
1 EYLÜL:
Bakanlar Kurulu, Erdemir'e bağlı işyerlerinde alınan grev
ve lokavt kararını, ''Milli güvenliği bozucu nitelikte''
görüldüğü için 60 gün süreyle erteledi.
12 EYLÜL:
12
Eylül
darbesini
protesto
etmek
amacıyla
Taksim
meydanındaydık.
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14 EYLÜL:
Bağdat'ta El Kaide'nin üstlendiği bir dizi saldırıda, en
az 128 kişi öldü.
3 EKİM:
Türkiye-AB tam üyelik müzakereleri resmen başladı.
6–8 EKİM:
Uluslararası
EMCEF
konfederasyonuyla
ortak
yürütülen
çalışmalar kapsamında, “Avrupa Birliği Toplantısı”, İstanbul
Dedeman Otel’de yapıldı.
11 EKİM:
Ünlü şair ve yazar Attila İlhan öldü.
17 EKİM:
İtalyan Sendika heyeti İbrahim Ethem Ulagay’da sendikal
hakları için direnen üyelerimizi ziyaret ederek uluslar arası
sınıf dayanışmasının güzel bir örneğini sergilediler.
1 KASIM:
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Bankacılık Yasası ile
sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılmasına ilişkin yasaları
onayladı.
9 KASIM:
Şemdinli'de
Umut
Kitapevi'ne
yerleştirilen
bombanın
patlaması sonucu 1 kişi öldü.
28 KASIM:
DİE yerine yeni kanunla ''Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK)'' oluşturuldu. Turkcell'in yüzde 13.22 oranındaki
hissesi, Alfa'nın kontrolüne geçti. Dışbank, müşterilerini
''Fortis'' adıyla kabul etmeye başladı.
2006 YILI
5 ŞUBAT:
Trabzon'daki Santa Maria Kilisesinin Katolik Rahibi Andrea
Santoro, uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldü. Santoro'nun
katil zanlısı olarak 16 yaşındaki lise öğrencisi O.A gözaltına
alındı.
19 ŞUBAT:
DİSK tarafından düzenlenen sendikamızın da aktif olarak
katıldığı Kocaeli’de gerçekleştirilen “Yoksulluk ve Yolsuzluğa
Hayır” mitingi Kocaeli’de gerçekleşti.
18 MART:
Dış ticaret açığı, 2005 yılında yüzde 25 artarak 42,9
milyar dolara ulaştı.
4 NİSAN:
Başbakan
Erdoğan,
1987
ile
1995
yılları
arasında
çalışanlardan kesilen Konut Edindirme Yardımı’nın (KEY) hak
sahiplerine ödeneceğini açıkladı.
6-7 NİSAN:
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Dünya
örgütümüz
ICEM’in
düzenlediği
Dünya
Lastik
Konferansı İstanbul’da yapıldı.
13 NİSAN:
Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’u kaldırıp yerine Sosyal
Güvenlik Kurumu’nu getiren yasa meclisten geçti.
19 NİSAN:
Sosyal
Sigortalar
ve
Genel Sağlık
Sigortası
Kanun
Tasarısı, Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı.
28 NİSAN:
Cumhurbaşkanı
Sezer, Sosyal
Güvenlik
Yasası'nı
6.
maddesinin tekrar görüşülmesi için TBMM'ye iade etti.
28 NİSAN:
Lastik Fabrikalarında sürdürülen toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Genel Başkanımız
Abdullah KARACAN tarafından 28 Nisan 2006 tarihinde, Kocaeli
Şubesinde yapılan basın toplantısından sonra işyerlerine
gidilerek
üyelerimizle
birlikte
grev
kararı
asıldı.
1 MAYIS:
-1 Mayıs İşçi Bayramı, Türkiye'nin birçok kentinde
kutlandı. Kutlamalar, sakin geçti.
-Cumhuriyet Gazetesinin Şişli'deki binasının bahçesine
pimi çekilmemiş bir el bombası atıldı.
-İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gücü olan 1
Mayıs
2006’da
Lastik-İş
Sendikası
olarak
yine
Kadıköy
meydanındaydık.
8 MAYIS:
- Yunan EFG Eurobank, Tekfenbank'ın yüzde 70'ini 182
milyon dolara almak için anlaştı.
15 MAYIS:
-Danıştay 2. Dairesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Daire
üyeleri toplantı halindeyken düzenlenen saldırıda, üye Mustafa
Yücel Özbilgin hayatını kaybetti, Daire Başkanı Mustafa
Birden, üyeler Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile Tetkik Hakimi
Ahmet Çobanoğlu yaralandı.
-Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen İstanbul Barosu'na
kayıtlı avukat Alparslan Arslan, Danıştay binasından çıkmadan
yakalandı.
15 HAZİRAN:
Cumhurbaşkanı Sezer, “Sosyal Güvenlik Kanunu’nu onayladı.”
15-16 HAZİRAN:
Sendikamızın üyesi bulunduğu Avrupa Kimya, Maden ve Enerji
İşçileri Federasyonu (EMCEF), Lastik-İş Sendikası’nın daveti
üzerine 7. Genel Kurulu’nu İstanbul’da topladı.
21 HAZİRAN:
Cumhurbaşkanı Sezer, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali
istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.
1 TEMMUZ:
Sağlık harcamalarının ayakta tedavilerde de fiks fiyat
uygulamasına geçildi. Türkiye'nin 2007-2013 yıllarını kapsayan
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Dokuzuncu

Kalkınma

Planı,

Resmi

Gazete'de

yayımlandı.

3 TEMMUZ:
TMSF, Adabank'ın
yüzde
99,99
oranındaki
hisselerini,
Kuveyt merkezli The International Investor'a 45 milyon 100 bin
YTL'ye sattı.
22 TEMMUZ:
Irak sınırındaki Aktütün karakolunda görevli bir er
PKK’lıların açtığı ateşle şehit edildi.
28 TEMMUZ:
DİSK tarafından Ankara’da düzenlenen “İsrail’i Durdurun”
mitingine Lastik-İş Sendikası olarak katıldık.
4 AĞUSTOS:
Elazığ’ın Arıcak ilçesinde askeri araç geçerken terör
örgütü PKK’nın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 1 Albay
ve 1 Yarbay şehit düştü
10 AĞUSTOS:
DİSK'in kurucularından ve eski Genel Başkanı Kemal
Nebioğlu vefat etti.
13 AĞUSTOS:
Bolu'nun Mengen ilçesindeki bir kömür ocağında meydana
gelen grizu patlaması sonucu 2 işçi öldü.
31 AĞUSTOS:
Merrill Lynch Türkiye, Tat Yatırım Bankası'nı (Tatbank)
satın aldı.
1 EYLÜL:
-Hükümet, Lübnan'a asker gönderme tezkeresini TBMM'ye
sundu.
-Sendikamızın Başkanlar Kurulu Genel Başkanımız Abdullah
KARACAN’ın başkanlığında
genel merkezimizde yapıldı.
4 EYLÜL:
PKK terör örgütü, Van, Hakkari ve Şırnak’ta düzenlediği
saldırılarda 7 askerimizi daha şehit etti.
5 EYLÜL:
Hükümetin Lübnan’a asker gönderme kararını protesto
amacıyla
Ankara’da
düzenlenen
“Lübnan’a
Asker
Gönderme”
mitingindeydik.
12 EYLÜL:
12
Eylül
Darbesi’nin
yıldönümünde
konfederasyonumuz
DİSK’in Taksim’de düzenlediği “12 Eylül’ü Unutmayacağız,
Unutturmayacağız” etkinliğinde meydanlardaydık.
12 EKİM:
-İsveç
Kraliyet
Bilimler
Akademisi,
Nobel
Edebiyat
Ödülü'nün yazar Orhan Pamuk'a verilmesini kararlaştırdı.
-Fransa
Parlamentosunun
sözde
Ermeni
soykırımını
reddedenlere hapis ve para cezası verilmesini öngören yasa
teklifini kabul etmesi üzerine, bazı iş çevreleri ve sivil
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toplum kuruluşları
bildirdi.

Fransız

mallarını

boykot

edeceklerini

19 EKİM:
Cumhurbaşkanı Sezer, 5550 Sayılı Milletvekili Seçimi
Kanununda Değişiklik Yapan Kanunu onayladı. Milletvekili genel
seçimi Kasım ayının ilk pazar günü (4 Kasım 2007) yapılacak.
5 KASIM:
Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit, 172 gündür tedavi
gördüğü GATA'da vefat etti.
28 KASIM:
Papa 16. Benediktus, Cumhurbaşkanı Sezer'in davetlisi
olarak Türkiye'ye geldi.
13 ARALIK:
KESK'e bağlı Yapı-Yol Sen, otoyol gişelerinde ve bağlı
birimlerde 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.
15 ARALIK:
Anayasa Mahkemesi, 5510 sayılı ''Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu''nun, emeklilik yaşının kademeli
yükseltilmesi ve prim ödeme gün sayısının artırılmasına
ilişkin hükümlerinin de aralarında bulunduğu bazı maddelerini
''kamu görevlileri yönünden'' iptal etti.
30 ARALIK:
Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin idam edildi.
2007 YILI
2 OCAK:
PKK’lı teröristler tarafından bir asteğmen şehit edildi.
3 OCAK:
-Eski
Bakanlardan
Mustafa
Taşar,
kullandığı
aracın
şarampole devrilmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
-Bitlis'te, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
-SSK, birlikte çalıştığı ancak daha sonra emekli olan ya
da çeşitli nedenlerle istifa ederek kendi eczanesini açan
eczacılarla 3 yıl sözleşme imzalamama kararı aldı.
4 OCAK:
-HATAY'ın Dörtyol İlçesi'nde hemzemin geçitte yük treni,
kasasında çoğunluğu kadın 35 tarım işçisinin bulunduğu
kamyonete çarptı; kazada 7 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
-Türkiye'ye günlük 28 milyon metreküp doğalgaz taahhüdü
bulunan İran, dün sabah vanaları tamamen kapattı.
-Malatya'da 4.2'lik depremin ardından 1.5 saatte 6 artçı
meydana geldi
2 OCAK:
Asgari ücret, dünden itibaren yüzde 6’lık artışla 16
yaşından büyükler için brüt 562,5 YTL net, yaklaşık 400 YTL
oldu.
5 OCAK:
4-8 Ocak 1991 tarihleri arasında yapılan Zonguldak-Ankara
yürüyüşünün 16. yıldönümü.
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6 OCAK:
Türkiye ekonomisinin neredeyse yarısını oluşturan kayıt
dışı istihdamın parasal boyutu, TÜRMOB’a göre 2006’da 170
milyar YTL’yi buldu.
7 OCAK:
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer DİSK Genel Merkezi’ni
ziyaret ederek birlik çağrısında bulundu.
9 OCAK:
Adana'dan Irak'a giden, içinde Türk işçilerinin bulunduğu,
Moldovalı bir şirkete ait uçak düştü, kazada 34 kişi öldü.
11 OCAK:
2006’yı IMF’nin yılı olarak değerlendiren DİSK, 2007’yi
ise mücadele yılı olarak belirlediğini açıkladı.
12 OCAK:
-THY yönetimi, “Taşeron işçisi var, size ihtiyacımız yok”
diyerek Ankara Esenboğa’da görevli kadrolu 10 işçiyi işten
attı. İşçiler, eylemlerle bu karara tepki gösterdi.
-Danıştay 13. Dairesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın
(ÖİB), TÜPRAŞ'ın yüzde 14.76'lık hissesinin İMKB Toptan
Satışlar Pazarında satışına ilişkin kararını iptal eden Ankara
12. İdare Mahkemesinin kararını onadı.
13 OCAK:
İstanbul'a vize uygulanmasını isteyen Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, trafik sorunu için “İstanbul için belki plaka
sayısını belirleyerek durdurmamız lazım. İstanbul'a plaka
sayısınca araba girmeli” dedi.
14 OCAK:
İstanbul, Mersin ve Trabzon eczacı odalarınca düzenlenen
“Büyük Eczacı Mitingi”, çeşitli illerden eczacı odaları
üyelerinin katılımıyla Kadıköy Meydanı'nda gerçekleştirildi.
16 OCAK:
Sezer, 'Kurucu Rektör Kanunu'nu kendisine ikinci kez
hiçbir değişiklik yapmadan gönderildiği için onayladı, ancak
Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı.
19 OCAK:
-AGOS Gazetesi genel yayın yönetmeni, gazeteci, yazar
Hrant Dink, 19 OCAK: Cuma günü, saat 15:00 sıralarında,
gazetenin bulunduğu binaya girerken uğradığı silahlı saldırı
sonucu
öldürüldü.
-Özelleştirme mağduru yüzlerce işçi AKP Genel Merkezi
önünde yaptıkları eylemle kadro talebini dile getirdi.
20 OCAK:
Hrant Dink cinayeti zanlısı Ogün Samast Samsun yakalandı.
22 OCAK:
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, aktif çalışma hayatından
ayrılmış olanların, Dernekler Kanunu'na göre önceden izin
almadan dernek veya vakıf kurma hakları bulunduğuna, bunun
yerine yasalarla sadece çalışanlara yönelik olarak düzenleme
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altına alınmış olan “sendika”
mümkün olmadığına karar verdi.

şeklinde

örgütlenmelerinin

23 OCAK:
Adalet Bakanlığı’nın F Tipi cezaevlerinde geri adım
atmasının ardından Behiç Aşçı ölüm orucuna ara verdi.
25 OCAK:
-Gazeteci-yazar
Uğur
Mumcu,
katledilişinin
14’ncü
yıldönümünde
düzenlenen
etkinliklerle
anıldı.
-Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem, tedavi gördüğü
İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi
26 OCAK:
Acil önlemler alınmadığı takdirde, 2009 yılından itibaren
Türkiye'de elektrik enerjisi yetersizliği ile karşı karşıya
kalınmasının büyük olasılık olduğu bildirildi.
30 OCAK:
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TCK'nın 301. maddesiyle
ilgili olarak sivil toplum örgütlerinin bir araya gelip ortak
bir teklif sunamadıklarını belirtti.
30 OCAK:
Türkiye'nin geçen yılın tamamındaki turizm geliri 2005 yılına
kıyasla yüzde 7.2 gerileyerek 16.8 milyar dolara düştü. Kişi
başına turizm harcaması da yüzde 3.3 düşüşle 728 dolara düştü.
31 OCAK:
-Türk
Tabipler
Birliği
(TTB)
ve
Sağlık
Emekçileri
Sendikası (SES) üyesi sağlık emekçileri, torba yasanın
Meclis’te görüşüleceği saatlerde tüm yurtta eylem yaptılar.
-Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2005 yılına göre yüzde 16
artarak 85 milyar dolar, ithalat ise yüzde 17 artarak 137
milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin 2005 yılında 43
milyar dolar olan dış ticaret açığı, geçen yıl yüzde 19.8
oranında artarak 52 milyar dolara yükseldi. Böylece Türkiye
yıllık bazda ihracatta, ithalatta ve dış ticaret açığında en
yüksek noktaya ulaştı.
2 ŞUBAT:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde çalışan
hekimler, sağlık emekçileri ve işçileri, “ek ödemeler ile
ikramiyelerin
ödenmesi
ve
iş
güvencesinin
korunması”
talepleriyle yarım gün iş bıraktı.
3 ŞUBAT:
1961
Anayasasının
ilk
taslağını
hazırlayan
bilim
adamlarından biri olan Prof. Dr. İsmet Giritli vefat etti.
6 ŞUBAT:
Cumhurbaşkanı Sezer, Petrol Yasası'nı, bazı maddelerinin
tekrar görüşülmesi için TBMM'ye iade etti. Petrol konusunda
ulusal çıkarların gözardı edildiğini kaydeden Sezer, devletin
yetki devri ve yabancı şirketlere tanınan haklar nedeniyle
yasayı onaylamadı.
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6 ŞUBAT:
-AKDENİZ'de bu sabaha karşı Richter ölçeğine göre 4.7
büyüklüğünde
deprem
meydana
geldi.
-Haydarpaşa Garı’nda, makinistlerin, “Tren şefi olmadan
sefere çıkmama” kararı nedeniyle bazı seferler yapılamadı.
-DİSK Genel Başkanlığını ziyaret eden DTP Genel Başkanı
Ahmet
Türk,
kitle
örgütlerinin
diyalogu
geliştirmesi
gerektiğini söyledi.
7 ŞUBAT:
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, terör örgütü PKK lideri Abdullah
Öcalan'ın cezasının, yasa gereği, “ağırlaştırılmış müebbet
hapse dönüştürülürken duruşmalı yapılması gerektiği” yönündeki
istemi reddetti.
8 ŞUBAT:
GÖKOVA Körfezi bugün saat 06.54'de 3.0, Girit Adası da
saat
09.21'de
4.1
büyüklüğündeki
depremlerle
sallandı.
Depremlerde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
9 ŞUBAT:
Mükellefler 2006 yılında devlete beyan ettiği 150 milyar
304 milyon 839 bin YTL verginin 12 milyar 830 milyon 514 bin
YTL'sini ödemedi. Ülke genelinde tahsil edilen vergilerin
yüzde 57'sini özel tüketim vergisi ile katma değer vergisi
oluşturdu.
10 ŞUBAT:
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 9 bin 906 kadrolu öğretmen
atadı.
11 ŞUBAT:
Wall Street Journal ve The Heritage Foundation'ın ortak
çalışması olan Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi'nin 2007 yılı
sıralamasında Türkiye, 157 ülke arasında 83'üncü oldu.
12 ŞUBAT:
BATMAN'ın Gercüş İlçesi'nde 8 Şubat günü ortaya çıkan kuş
gribi virüsünün ardından şüpheli kanatlı hayvan ölümlerinin
yaşandığı Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde 1 köy ve 3 mezra kuş
gribi şüphesiyle karantinaya alındı.
13 ŞUBAT:
-Kuruluşunun 40. yılını kutlayan DİSK, önümüzdeki yıllarda
örgütlenmeye
ve
dayanışmaya
daha
çok
önem
verecek
12 Şubat 1967 yılında Çemberlitaş Şafak Sineması’nda Maden-İş,
Lastik-İş, Basın-İş ve Gıda-İş sendikaları tarafından kurulan
DİSK, 40 yılını geride bıraktı. 40. yıl kutlamaları kapsamında
Şafak Sineması’nda bir araya gelen eski ve yeni DİSK
mensupları,
önümüzdeki
yılların
örgütlenme
ve
dayanışma
yılları olacağını vurguladılar.
-OECD'nin yıllık "Büyümeye Geçiş 2007" (Going for Growth
2007)
raporunun
Türkiye
ile
ilgili
bölümünde,
kıdem
tazminatının
kaldırılması,
asgari
ücretin
azaltılması,
çalışmanın asgari maliyetinin azaltılması ve çalışanların
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vasıflı eleman niteliğine kavuşturulması istendi. Raporda
Türkiye'de bölgelere göre asgari ücret uygulanması da tavsiye
edildi.
14 ŞUBAT:
-Danıştay 6. Dairesi, Beykoz Belediyesi'nin Acaristanbul'a
verdiği yapı ruhsatının iptaline ilişkin yerel mahkeme
kararını onadı.
-Türkiye'nin cari işlemler açığı, 2006 yılında, bir önceki
yıla göre yüzde 37,2 artışla 31 milyar 316 milyon dolara
ulaştı.
15 ŞUBAT:
-TBMM Genel Kurulunda, yabancı doktorların Türkiye'de
çalışmasına
olanak
sağlayan;
Tıpta
Uzmanlık
Kurulu
oluşturulmasını öngören tasarı kabul edilerek yasalaştı.
-Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen
Türk Petrol Yasası'nda değişikliğe gidilerek, Sezer'in veto
ettiği 19. maddedeki, il özel idarelerine yüzde 50 pay
aktarılmasını öngören hüküm maddeden çıkarıldı.
16 ŞUBAT:
-Emek Platformu Cumhurbaşkanı Sezer’den dönen Petrol
Yasası’nda
ısrar
edilmemesini
istedi.
-DİSK ve Hak-İş, bazı işkollarındaki grev yasağı ile
toplu iş sözleşmesi yetkisi için aranan yüzde 10’luk işkolu
barajının kaldırılmasına karşı çıkan TİSK’i eleştirdi.
18 ŞUBAT:
Marmara
Depremi
nedeniyle
açılan
ve
henüz
karara
bağlanmamış ceza davaları dün zamanaşımına uğradı. Yalova,
Kocaeli ve Düzce’de hukukçular ve dernek başkanları, davaların
zamanaşımına uğramasını eleştirdi.
19 ŞUBAT:
Türkiye'deki yabancı kaynaklı sıcak para stoku ocakta 6.6
milyar dolar artarak 71.6 milyar dolara kadar yükselerek rekor
kırdı.
21 ŞUBAT:
ABD
Dışişleri
Bakanlığı
Sözcü
Yardımcısı
Tom
Casey,
Genelkurmay
Başkanı
Orgeneral
Yaşar
Büyükanıt'ın
Kuzey
Irak'taki iki grubun PKK'ya yardım ettiği ifadelerine karşın
Irak Hükümeti'nin ve Celal Talabani'nin PKK'yla mücadele
konusunda kendileriyle birlikte çalıştığına inandıklarını
söyledi.
22 ŞUBAT:
-İbrahim
Ethem
Ulagay
ilaç
fabrikası'nda
çalışan
sendikamıza üye olan yaklaşık 200 işçi geceyi zorunlu olarak
fabrikada geçirdi. 2 yıldan bu yana sendikaya üye olan
işçiler, fabrika yönetiminin sendikayı tanımaması ve toplu iş
sözleşmesi yapmaması üzerine 21 Şubat’ta saat 17.30'da eylem
yapma kararı aldılar.
-İbrahim
Ethem
Ulugay
İlaç
Fabrikası
işçileri,
iş
çıkışlarında yaptıkları eylemlerini sürdürüyor. Lastik-İş
sendikası’nda örgütlenen işçiler, patronun çoğunluk tespitine
itiraz
etmesi
nedeniyle
sürecin
uzadığını,
patron
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temsilcilerini masa başına çağırmak için eylem yaptıklarını
dile getirdiler.
24 ŞUBAT:
-İETT’nin Ayazağa Garajı’nın özel sektöre 10 yıllığına
devretme ihalesinde 108 trilyon liralık skandal ortaya çıktı.
25 ŞUBAT:
-Abdullah Gül, TCK’nin tartışmalı 301’inci maddesinin
birkaç
hafta
içinde
değiştirilebileceğini
söyledi.
-Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde özel kömür ocağında
meydana gelen göçükte 3 işçi öldü.
25 ŞUBAT:
Sendikalar Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Yasası’nda değişiklik öngören taslaklar, sosyal taraflara
sunuldu.
27 ŞUBAT:
-Oğlunu Irak işgali sırasında yitiren Amerikalı savaş
karşıtı Cindy Sheehan, Ankara'da "Hoşgeldin anne" pankartıyla
karşılandı.
-Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM), 2006'da 1.27 milyarı
aşkın alışveriş işlemiyle 98.8 milyar YTL alışveriş cirosu
gerçekleştiren Türkiye'nin, 32.4 milyon adet kredi kartıyla
Avrupa'da üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.
28 ŞUBAT:
Diyarbakır'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
1 MART:
-Topkapı Cevizlibağ’da bulunan İbrahim Ethem Ulugay İlaç
Fabrikası işçileri, işverenin 5 işçiyi işten atması üzerine iş
bırakarak direnişe geçti. 2005 yılında Lastik-İş Sendikasına
üye olan başlayan İbrahim Ethem işçileri, sendikal çalışmayı
başarıyla sonuçlandırınca işveren sendikayı tanımadı. Bunun
üzerine yaklaşık iki yıl devam eden süreç işçilerin kesintili
olarak
gerçekleştirdikleri
protestolar
ve
iş
yavaşlatma
eylemleriyle geçti. En son iş yavaşlatma eylemi sonucunda ise
işçiler atılan arkadaşlarının işe geri alınması ve Lastik-İş
sendikasının tanınması talebiyle direnişe geçtiler.
-TBMM Genel Kurulu, vergi iadesi sistemini kaldırarak,
yerine asgari geçim indirimini getirmek amacıyla hazırlanan
tasarının 19 maddesini dün gece mesaisiyle kabul etti.
3 MART:
-İbrahim Ethem Ulugay İlaç Fabrikası işçilerinin işyerini
terk etmememe eylemi, 3. gününü geride bıraktı. İşveren
işçilerin ‘sendika muhattap kabul edilsin ‘ talebine 5 işçiyi
daha işten atarak yanıt verdi. Dün akşam saatlerinde 5 işçiyi
işten atan ve fabrika duvarına astığı yazı ile işçilere işten
atma tehditinde bulunan fabrika Genel Müdürü Massimo Gaiotto,
kanun dışı olduğunu iddia ettiği eyleme son verilmesini
istedi.
-Otoyol AŞ’nin Adapazarı’ndaki fabrikasından, 115 çalışan
işten atıldı. Son 7-8 ay içinde fabrikadan atılan işçi sayısı
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325’e

ulaştı.

4 MART:
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yabancı hekimlere
Türkiye’de çalışma olanağı sağlayan kanunun bazı maddelerini
veto etti.
3 MART:
Sanayi Bakanlığı Kasım 2002-31 OCAK: tarihleri arasında
798 bin 13 esnafın işyerini kapattığını bildirirdi.
5 MART:
Türk Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı Manisa'ya 20
kilometre uzaklıktaki Sancaklı iğdecik beldesi yakınlarına
düştü. Uçağın pilotu Teğmen Barış Çakır şehit oldu.
6 MART:
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gelir Vergisi Kanununda
yapılan değişiklikle, evli, 4 çocuklu ve eşi çalışmayan asgari
ücretlinin kazandığı asgari ücretin tamamının vergi dışı
bırakıldığını söyledi. Erdoğan, evli, 4 çocuklu asgari
ücretlinin yıllık avantajının da 401 YTL yerine 861 YTL
olacağını kaydetti.
7 MART:
RİZE'nin Gündoğdu Beldesi'ndeki Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü'ne (Çay-Kur) ait yaş çay fabrikasının yerine 5
yıldızlı otel yapılmak istenmesine karşı çıkan 280 işçi, AKP
Belde Başkanlığı önünde toplanıp sloganlar attı.
8 MART:
Dünya Kadınlar günü çeşitli etkinliklerle tüm yurtta ve
dünyada kutlandı.
8 MART:
TBMM Töre ve Namus Cinayetlerini Önleme Komisyonu Başkanı
AK
Parti
Gaziantep
Milletvekili
Fatma
Şahin,
komisyon
tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de son 5 yılda
bin 91 töre ve namus cinayeti olayının meydana geldiğini
açıkladı.
12 MART:
Çukurova Grubu'na ait Genel Sigorta'nın, çoğunluk hissesi
İspanya'nın en büyük sigorta grubu Mapfre'ye satıldı.
14 MART:
Doktorların bir günlük iş bırakma eylemlerine vatandaş da
destek verdi. “AKP sağlığa zararlıdır”, “Susma sustukça sıra
sana gelecek, hasta hastane kapısında ölecek” sloganları atan
hekimlere vatandaşlar da katıldı.
15 MART:
TBMM
Genel
Kurulunda,
vergi
denetim
elemanları,
muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin, her yıl
1-20 temmuz arasında tatil yapmalarını öngören kanun teklifi
kabul edildi.
16 MART:
Petkim'de bulunan yüzde 44'ü Özelleştirme İdaresine (ÖİB),
yüzde 7'si de Emekli Sandığına ait toplam yüzde 51'lik payın
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özelleştirilmesine ilişkin
verilen ilanlarla başladı.

ihale

süreci,

bugün

gazetelere

18 MART:
Çanakkale Zaferi'nin 92. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü
dolayısıyla tüm Türkiye'de törenlerle anıldı.
NİSAN 2007
9 NİSAN
Bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda
Bingöl, Şırnak ve Bitlis’te son 3 günde dokuzu asker, biri köy
korucusu 10 şehit verildi.

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAŞAMI VE
ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ

• GENEL GÖRÜNÜM
• YENİ İŞ YASASI
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• SENDİKALAR VE TOPLU SÖZLEŞME
YASALARINDA DEĞİŞİKLİK
• SÖZDE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

1.GENEL GÖRÜNÜM: DARALAN VE ETKİSİZLEŞEN
SENDİKAL HAREKET
1.1. Türkiye’de Çalışma Yaşamının Temel Özellikleri
İster istemez yine 1980 yılının 24 Ocak ve 12 Eylül
tarihlerine dönerek bu değerlendirmeye başlamak durumundayız.
Çünkü 1980 Eylülünde Türkiye’de siyasi iktidarı devirerek ülke
yönetimini
devralan
askeri
yönetimin
yaptığı
ilk
iş,
parlamentoyu ve hükümeti feshetmek, bütün yurtta sıkıyönetim
ilan etmek, siyasi partiler ile Devrimci İşçi Sendikaları
(DİSK) ve üye sendikaların faaliyetlerini durdurmak oldu.
Faaliyetleri durdurulan sendikaların yöneticileri ve kimi
üyeleri cezaevine atıldı, mahkum edilmeye çalışıldı, grevler
yasaklandı,demokratik kitle örgütleri kapatıldı. Bir süre
sonra ise DİSK’in bütün malvarlığına el konarak DİSK üyesi
sendikaların
yönetimlerine
kayyumlar
atandı
ve
DİSK
yöneticileri tutuklandı.
24 Ocak 1980’de açıklanan ve 12 Eylül yönetimince
benimsenen ekonomik politikaların sonuçları da çarpıcı oldu.
Askeri yönetim dönemi içinde reel ücretler hızla eridi, ulusal
gelirden ücretlerin aldığı pay düştü. 1989 yılına dek
Türkiye’de
emek
gelirleri
üzerinden
sermayeye
yapılan
aktarımlarla
toplumsal
kalkınmayı
finanse
etmeye
dönük
politika
baskıcı
yönetim
anlayışı
altında
acımasızca
uygulandı. Bu politikalar aslında Uluslararası Para Fonu ve
Dünya Bankasının denetiminde uygulanan yeniden yapılanma
politikalarıydı. 1980 sonrasında daha önce geçerli olan makro
ekonomik çerçeve tümüyle değiştirildi. Sanayileşmeyi öngören
planlı ekonomik anlayış terk edilerek serbest piyasacı liberal
89

bir yaklaşımla ekonomi piyasanın kendi dinamiklerine terk
edildi. Böylece 1980 öncesinde kurumlaşmış olan emekçi
sınıflarla egemen sınıflar arasındaki ilişki sistemi de
bütünüyle değişmiş oluyordu.
Bu yeni yapıya bağlı olarak endüstri ilişkilerinin
niteliğini
belirleyen
yasal
düzenlemelerde
büyük
değişikliklere uğradı. Anayasaya sendikaların faaliyetlerine,
örgütlenmelerine ve toplu sözleşme düzeni ile grev süreçlerine
ilişkin
sınırlayıcı
ve
ayrıntılı
düzenlemeler
konuldu.
Anayasanın
öngördüğü
kurallar
çerçevesinde
2821
sayılı
Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Yasası çıkarıldı. Bu yasalarla sendikal faaliyetlere
daha önce rastlanmayan önemli sınırlamalar getirildiği gibi
toplu sözleşme ve grev hakları da kısıtlayıcı ve engelleyici
birçok düzenlemeye bağlandı.
2000’li
yılların
başlarında
tartışılan
ve
bugün
değiştirilmeye çalışılan çerçeve,12 Eylül rejimi tarafından
kurumsallaştırılan işte bu çerçevedir. Bu yeni düzenlemeler
ile emek hareketinin ve sendikaların sorunları giderek
ağırlaşmıştır. Yaklaşık 25 yıllık uygulama sonucunda gelinen
aşama sendikaların toplumsal yapıdan giderek soyutlandığı,
etki alanlarının daraldığı, faaliyetleri üzerinde devlet
denetiminin arttığı ve toplumu dönüştürme gücünü giderek
yitirdiği, üye sayılarının bir türlü arttırılamadığı bir
noktadır. 1980’li yıllarda kurulan bu yeni yapı 2000’li
yılların başlarında ülkemizin demokratik gelişme dinamiklerini
köreltmiş, endüstri ilişkilerinin toplumu dönüştürebilecek bir
güç olabilme yeteneği yok edilmiştir.
Sadece toplu sözleşme yapabilme hedefi ile sınırlı bir
sendikacılık yaratmaya dönük bu düzenlemeler, Türkiye’de temel
insan hakları, örgütlenme ve sosyal haklar için mücadele ile
sendikal
haklar
arasındaki
ilişkiyi
bulanıklaştırmıştır.
Kavramlardaki bu karışıklık mücadeleyi gerek işçi hareketinin
kendi içinde gerekse işçi hareketi ile demokratik bir toplum
hedefleyen güçler arasında bağlantıların koparılması yoluyla
dar çıkarlar için sürdürülen bir mücadeleye dönüştürmüştür.

1.2.Endüstri İlişkilerinin Tarihsel Boyutu

Bilindiği gibi insan hakları kavramı, insanların doğuştan
sahip oldukları özelliklerin toplum içinde geliştirilmesi ve
insan varlığının kendisini özgürce tanımlaması gereğinden ve
gerçeğinden doğmuştur. İşçi hakları ise, işçinin çalışma
koşulları içerisinde karşı karşıya kaldığı temel sorunların
çözüm yollarını üretebilmek için, sermaye ile işçi sınıfı
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arasındaki
çatışmanın
temel
dinamiklerinden
kaynaklanan
bireysel ve toplu iş ilişkilerinin ”sistemli” bir bütününü
ifade eder.
İnsan hakları kavramı içerisinde elbette, tüm insanların
ortak çıkar ve istemlerini ortaya koyan temel fiziksel ve
düşünsel varlıklarını geliştirmeye ilişkin hakları hiçbir
tartışma kabul etmeksizin tanınmak zorundadır. Ancak “işçi
hakları” ya da çalışanların hak ve özgürlükleri biçiminde
sorunu ortaya koyduğumuzda insan hakları kavramının “ikinci
aşamasını” ifade eden “toplumsal haklar” sorununa dönmüş
oluruz.
Toplumsal
haklar,
insanların
bireysel
varlık
özelliklerinin
ötesinde,
bir
toplum
içerisinde,
üretim
sürecinde karşı karşıya geleneklerinden kaynaklanan temel hak
ve özgürlükleri ifade eder.
Sosyal haklar bütünlüğü içerisinde öncelikle örgütlenme
hak ve özgürlüklerini, çalışma hak ve özgürlüklerini, toplu
pazarlık hak ve özgürlüklerini ve buna bağlı olarak istekleri
karşılanmadığında işi durdurma hak ve özgürlüklerini anlatmış
oluruz. Dolayısıyla bir “işçi hakkı” kavramından söz edebilmek
için öncelikle temel insan hakları yaklaşımını bir biçimde
oluşturmuş olmak gerekir. Buna bağlı olarak işçi hakları
kavramı ile, toplumsal yapı içerisinde işçi olarak çalışmaktan
doğan yada işçi sınıfının toplumsal konumunun gereklerinin bir
ifadesi olarak ortaya çıkan temel hakların kullanımını ifade
etmiş oluruz.

1.3.İşçi Haklarının Toplumsal Niteliği
İşçilerin
üretim
sürecinde
karşılaştıkları
sorunları
anlamında işçi haklarından söz etmek, aynı zamanda o toplumun
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel gelişme dinamiklerini
tanımlamak anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle bir
toplumda işçi sınıfının hak ve özgürlüklerinin ne ölçüde
kurumlaşmış, gelişmiş ve yerleşmiş olduğunu anlayabilmek,
aslında o toplum içerisinde işçi sınıfının nicelik ve nitelik
olarak ne ölçüde geliştiğini, sanayileşmenin hangi aşamasında
bulunulduğunu
ve
toplumsal
yapıların
bu
sürece
hangi
biçimlerde bütünleştiğini belirlemek demektir.
Ekonomik ve siyasal gelişmeleri bütün olarak algılamaktan
yoksun yaklaşımlarla bir toplumun işçi hakları düzeyinde
nerede bulunduğunu, toplumsal hak ve özgürlüklerin ne ölçüde
geliştiğini
kavrayabilmek
olanaksızdır.
Bu
çerçevede
bakıldığında, işçi hakları kavramını gelişme süreçlerinin
temel dinamikleri ile bağlantılı biçimde incelemek kaçınılmaz
görünmektedir.
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İşçi haklarının toplumsal gelişme süreciyle ilişkisi
aslında kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlaşması ve
yerleşmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Ücretli emek-sermaye
temeli üzerinde gelişen üretim yapısı yaygınlaştıkça işçi
sınıfı nicel olarak artmakta ve toplumsal yapıyı dönüştürmeye
yönelik
taleplerini
daha
güçlü
biçimde
ifade
etmeye
başlamaktadır. Bu durum kaçınılmaz olarak gerek işçi sınıfının
mücadelesinde gerekse sistemin verili koşullarında bir nitelik
değişimini gündeme getirmektedir. Bu nitelik değişimi işçi
sınıfı
örgütlenmesini
bireysel
talepleri
bağlı
olmaktan
çıkarak ulusal ve uluslar arası bir düzeye yükselmesi sonucunu
doğurmaktadır. Öte yandan aynı değişim sistemin kendi içinde
demokratikleşme eğilimlerine ivme kazandırmakta mutlakıyet ya
da tek parti yönetimi gibi baskıcı yönetimlerin “demokrasi”
biçiminde yeniden oluşumunu kaçınılmaz kılmaktadır.
Çok uzak geçmişe gitmeden, ülkemizde bireysel ve toplu
işçi haklarının, insan hakları tartışması bağlamında nasıl
geliştiğini anlayabilmek için bazı dönemsel ayrımlar yapmak
yararlı olacaktır. Burada belirtmeye çalıştığımız yaklaşım
içinde, biz, bu dönemsel ayrımları siyasal gelişmelerin oluşum
biçimine ve ekonomik yapının gelişme dinamiklerine paralel
olarak ilk aşamada Cumhuriyet öncesi işçi hakları olarak
inceleyeceğiz. Daha sonra ulusal Kurtuluş Savaşı süreci
içerisinde oluşan ve 1930’lara dek devam eden “liberal” dönem
içinde
işçi
haklarının
gelişimini
ele
alacağız.
Bunun
arkasından ekonomik politikaların değişik nedenlerle belli
gelişme süreçlerine evrildiği 1930–1945 dönemi ilişkileri
içerisinde işçi haklarının bireysel ve toplu haklar düzeyinde
gelişimini irdeleyeceğiz.
İkinci dünya savaşının arkasından oluşan yeni dengeler
içerisinde Türkiye deki işçi hak ve özgürlüklerini gelişimini
ise 1945–1960 dönemi olarak ele alacağız. 1960 sonrasında
ortaya çıkan süreci 1960–80 dönemi olarak inceleyeceğiz. 1980
sonrasında gerek askeri darbenin gerekse 24 Ocak 1980 ekonomik
istikrar kararlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmış yeni
dengeleri ise ayrı bir dönem olarak değerlendirmek doğru
olacaktır.

1.4.Cumhuriyet Öncesi İşçi Hak ve Özgürlükleri
Türkiye’de işçi haklarının gelişiminin genel niteliği,
ancak
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
son
döneminin
toplumsal
ilişkilerinden
başlayarak
anlaşılabilir.
Gerçekten
de
özellikle 1800’lü yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nda
sanayileşmenin
ve
Batı
ile
ilişkilerin
gelişim
süreci
değerlendirilmeden,
“işçi
hakları”
sorununun
kavranması
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olanağı yoktur. Osmanlı İmparatorluğu’nda ücretli emek-sermaye
ilişkilerinin bu dönemde kamu hizmetlerinde, madenlerde,
tersaneler başta olmak üzere savaş sanayisinde ve Anadolu’daki
küçük dokuma işyerlerinde yoğunlaştığı görülür. Ancak bu
sanayilerin daha çok yakın pazarlar için tüketim malı üreten
bir
nitelik
taşıdığı
belirtilmelidir.
1913–1915
sanayi
sayımının sonuçlarına bakıldığında 282 işyerinde gıda, dokuma
ve
kırtasiye
ürünlerinin
üretildiği,
1915
yılında
bu
işyerlerinde
toplam
14.060
işçinin
çalıştığı
ve
bu
işyerlerinde %81’inin özel %8’inin ise kamu şirketleri olduğu
anlaşılmaktadır.
1860’lı
yıllardan
başlayarak
işçilerin
çalışma
koşullarını düzenlemeyi amaçlayan hukuksal metinler ortaya
çıkar. Ancak bu düzenlemeler daha çok maden işçilerinin
durumuyla ilgilidir. 1863 Maden Nizamnamesi, 1865 Dilaverpaşa
Nizamnamesi, 1869 Madin Nizamnamesi bu dönemin bireysel işçi
haklarını
düzenleyen
temel
hukuksal
metinleri
olarak
sayılabilir. Ayrıca Osmanlı yurttaşlık yasası olarak bilinen
1876 tarihli Mecellede de işçilerle ve işçi işveren ilişkileri
ile ilgili belirli hükümler yer almıştır.
Ereğli Kömür Madenleri ile ilgili olarak çıkarılan 1869
tarihli Madin Nizamnemesinde ilk kez İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği ile ilgili hükümlerin bulunduğu görülür. Ayrıca bu
yasa
ile
madenlerde
zorunlu
çalışmada
kaldırılmıştır.
Mecellede ise “işçi nefsini kiraya veren kimse” olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, işçi, emeğini değil, kendini
ve kişiliğini kiralayan kimse durumundadır. Mecelleye göre iki
türlü işçi vardır: Birincisi yalnızca bağlı olduğu işverenin
işinde çalışarak yaşamını sürdüren kişidir. İkincisi ise bağlı
olduğu işveren dışında başka işverenler içinde çalışması
istenen kimselerdir. Günlük çalışma süresi
16–17 saati
bulmaktadır. Ücretler çok düşüktür. İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği ile ilgili hiçbir özel koruma olmadığı gibi çocuk ve
kadın işçilerin çalıştırılmasını düzenleyen ve sınırlayan bir
kurumsal yapıda yoktur. Kadın ve çocuk işçiler erkek işçilere
göre çok düşük ücret almaktadır.
Cumhuriyet Öncesi Toplu iş ilişkileri başlıca üç temel
yasal düzenleme ile değerlendirilebilir. 1845 tarihli Polis
Nizamnamesi, 1909 Tatil-i Eşgal Yasası ve 1909 tarihli
Cemiyetler Yasası. 1845 tarihli Polis Nizamnamesi’nde açıkça
“işini ve gücünü bırakarak kulların salt işlerini durdurmak
amacı taşıyan işçi ve işçi sayılan kişilerin derneklerini ve
kalabalıklarını ortadan kaldırmak ve yok etmek” biçiminde
tanımlanan görev polise yüklenmiştir. Bu çerçeve içerisinde,
Batı Avrupa ülkelerinde görülen işçi eylemlerinin Osmanlı
toprakları içinde yer almasını önlemek amacına dönük yasal
düzenlemeler
yapıldığı
söylenebilir.
Nitekim
bu
yasal
düzenlemelere bağlı olarak işçilerin toplu biçimde direnmeleri
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ve hak aramaları engellenmiş ve dönem içinde hiçbir özgürlükçü
yaklaşım ortaya çıkmamıştır. 1908’de İkinci Meşrutiyetin
ilanıyla belli bir özgürlük ortamı doğmuş ve işçiler bu ortamı
değerlendirerek belli hareketlenmeler içerisine girmişken, 8
Ekim 1908 de Tatil-i Eşgal Geçici Yasası adıyla bir yasa
çıkarılmış ve böylece imparatorluğun hemen her yanına yayılan
grevlere karşı, yabancı ortaklıkların isteği doğrultusunda
acil bir önlem olarak hukuki düzenleme gerçekleştirilmiştir.
Bu geçici düzenleme 9 Ağustos 1909 tarihinde Tatil-i Eşgal
Yasası olarak kesinleşmiştir. Yasada bir toplu sözleşme
öngörülmediği
gibi
işçilerin
belirli
talepleri
ortaya
çıktığında öncelikle kamu organlarına başvuruyla başlayan ve
işverenin sonradan kamunun çağrısı ile devreye girmesini
öngören bir uzlaştırma süreci düzenlenmiştir. Yasada asıl
olarak bir grev özgürlüğünden ve grev hakkından söz edebilmek
mümkün değildir. Yasa 8.maddesiyle kapsama giren işyerlerinde
sendika kurmayı yasaklamış ve sendika kuranların 1 haftadan 6
aya kadar hapis ile cezalandırılmasını öngörmüştür.
Dönem içinde sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımını
engelleyebilecek
türden
bir
düzenleme
de
1909
tarihli
Cemiyetler Yasası’yla yapılmıştır. 1909 tarihli Cemiyetler
Yasası
Tatil-i
Eşgal
Yasasının
kapsamı
dışında
kalan
konumlarda çalışan işçi ve hizmetlilerin örgütleme haklarının
yasal çerçevesini düzenlemiştir. Yasa sendika kurmayı fiili
olarak olanaksız hale getiren bir nitelik taşımaktadır. Bu
anlamda Cumhuriyet öncesi dönemde işçilerin örgütlenmesini
düzenleyen temel toplu iş düzenlemelerine bakıldığında, toplu
sözleşmenin
var
olmadığı,
sendikalaşma
hakkının
kullandırılmadığı,
grev
özgürlüğünün
olabildiğince
sınırlandığı, baskıcı ve dönemin liberal özelliğine uygun
olarak tüm iş ilişkilerinin işçi ile işveren arasındaki
bireysel sözleşme yoluyla düzenlenmesi ilkesine dayanan bir
yapının egemen olduğu görülecektir.
Ülkemizde gerçek anlamda bir işçi örgütlenmesinin ilk
örneği “1894’de” kurulan “Osmanlı Amele Cemiyeti”dir. Tophane
bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçiler tarafından kurulan
bu dernek ancak bir yıl kadar devam edebilmiş ve kurucularının
tutuklanmasından
ve
sürgüne
gönderilmesinden
sonra
dağılmıştır. 1895’de “Osmanlı Terakki Cemiyeti” kurulmuştur.
1910 yılı ortalarında İstanbul ve Selanik başta olmak üzere
İzmir, Kavala, Drama, Zonguldak gibi kentlerin demiryolu maden
işçileri, marangozlar, terziler, kunduracılar, tütün işçileri,
yükleme işçileri, fırıncılar, matbaa işçileri, pamuk ipliği
işçileri ve garsonlar gibi çalışanları sendikalarda ya da
sendika benzeri işçi kuruluşlarında örgütlenmişlerdir.
1908’e kadar sansür memurlarınca grev sözcüğü sakıncalı
sayılmış ve yazılı metinlerden çıkarılmıştır.
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Türkiye de ilk grev “1872 de Beyoğlu Telgrafhanesi”
işçilerince gerçekleştirilen grev olarak bilinmektedir. Yine
aynı yıl İzmit demiryolu işçileri ücret konusundaki bir
anlaşmazlık nedeniyle greve gitmişlerdir. 1873 yılı başlarında
tersane çalışanları 11 aydan beri alamadıkları ücretleri için
Sadrazama dilekçe vermişlerdir. 1875 Haziranında tersane
işçilerinin 6 aylık birikmiş ücret alacakları için bir grev
eylemine
yöneldikleri
görülür.
1876
Şubatında
Hasköy
tersanesinde çalışan makinist ve işçiler greve gitmişlerdir.
Aynı dönemde Haydarpaşa demiryolu işçilerinin ve daha sonra
1878 de duvarcıların, ayakkabıcıların, ücret arttırılması
talebiyle terzi işçilerinin grevleri görülür. İlginç olan bir
örnek, 1879 Mart’ında 500 kadar inşaat işçisinin greve
başvururken
temel
istekleri
arasında,
ücret
arttırmanın
yanında çalışma saatlerinin indirilmesine ilk kez yer vermiş
olmalarıdır.
1880
yılında
Tophane
işçilerinin
birikmiş
ücretlerini almak için greve başvurduğu, Haliç vapurları
işçilerinin belirli isteklerini ifade etmek için grev yaptığı
görülür. Ancak baskı yönetiminin giderek ağırlaştığı 1880’li
yıllarda bu tür iş bırakma eylemleri de çok büyük bir azalma
göstermiştir.
II. Meşrutiyet öncesindeki grevlerin özellikle birikmiş
ücret alacaklarının ödenmesi amacıyla girişilen ekonomik
nitelikli
eylemler
olduğu
gözlenmektedir.
1908’de
II.
Meşrutiyet ilan edildikten sonraysa ortaya çıkan özgürlük
görüntüsünün bir sonucu olarak grev sayısında çok hızlı bir
artış gözlenmektedir. “1908 grevleri” diye anılan bu grevler
İstanbul, Selanik ve İzmir gibi sanayi merkezi sayılabilecek
kentlerden başlayarak ülkenin hemen her yanına ve tüm
işkollarını kapsayacak biçimde yayılmıştır. Bu grevlerde
işçilerin işi bırakmadan önce bir yandan işverenlerine öbür
yandan ise ilgili resmi yerlere, yani hükümete, bakanlıklara
hatta kimi zamanda İttihat ve Terakki Cemiyetine başvurarak
barışçı
yollardan
uyuşmazlığı
çözme
girişimlerinde
bulundukları
görülmektedir.
Gazhane
işçilerinin,
tramvay
şirketi
memurlarının,
Anadolu
Şimendiferleri
ve
Şirketi
Hayriye işçi ve memurlarının grevleri bu tür grevlerdir. 1908
grevleri talep edilen istekler yönünden ücret artışı ağırlıklı
grevlerdir. Ancak bu grevlerde günlük çalışma süresinin
indirilmesi talebi de yer almıştır.
Bu kadar yaygın grevler ortaya çıkınca işverenlerin buna
tepkisi, hükümete başvurmak ve gerekli önlemlerin alınmasını
istemek olmuştur. Ayrıca grevci işçileri işten çıkararak
yerlerine daha düşük ücretli işçiler alınmıştır. Hükümetin
grevlere tepkisi ise doğrudan güvenlik güçlerini kullanarak
grevlerin
bastırılması
biçiminde
olmuştur.
Bu
olaylarda
özellikle Aydın şimendifer işçileri grevinde askerle işçiler
arasında çıkan çarpışmada bir kişi ölmüş birkaç kişi de
yaralanmıştır.
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Bu olaylar sonucunda ortaya çıkarılan Tatil-i Eşgal
Yasası, getirdiği düzenlemelerle amacına ulaşmış ve grevlerin
önü alınarak grev sayısı büyük ölçüde düşürülmüştür. Yasa
kapsamının dışında olan grevler arasında ise özellikle terzi
ve kunduracı grevleri dikkat çekmektedir. Ayrıca bu grevler
sırasında daha önceki eylemlerde rastlanmayan “geçerli bir
neden olmaksızın işten çıkarılmanın önlenmesi” -iş güvencesi
talebi- ile kurulan sendikanın tanınması gibi istekler yer
almıştır.

1.5.Cumhuriyetin İlk Döneminde İşçi Hakları
Cumhuriyetin ilk yıllarını oluşturan bu dönem bir yandan
kuruluş dönemi olmasından doğan öncelik farklılıkları öte
yandan
belirlenen
genel
ekonomik
ve
sosyal
politika
yörüngeleri dolayısıyla iş haklarında önemli bir gelişmenin
olmadığı süreç olarak anılabilir. Bu dönemde bireysel işçi
hakları ile ilişkili olarak yapılan düzenlemelerin başlıcaları
1921 tarihli Kömür Tozları Yasası ve Ereğli Kömür Havzası
Yasası, 1924 Hafta Tatili Yasası, 1926 Borçlar Yasası’dır.
Kömür Tozları ve Ereğli Kömür Havzası Yasaları bölgesel
niteliktedir. Hafta Tatili Yasasında, nüfusu 10000’den büyük
yerlerde geçerli olacak biçimde uygulanacağı belirtilmektedir.
Bu yasaya göre her hafta Cuma günü tatil edilmiş ancak bu
tatil
gününün
ücretli
olması
öngörülmemiştir.
Borçlar
Yasası’nda mecellede hiç yer almayan işçiyi koruma yaklaşımı
bir ölçüde yer almıştır. Örneğin işveren tarafından işçi
sağlığı
iş
güvenliği
sağlanmasını
öngören
düzenleme,
hastalanan işçiye ücretinin ödenmesi, avans ödemesi, dinlenme
hakkı, yeni iş arama izni gibi düzenlemeler bu yasada yer
verilen düzenlemelerdir. Ancak Borçlar Yasası işçiyi işverenle
eşit taraflar olarak görmekte ve sözleşme özgürlüğü ilkesine
uygun bir yaklaşım içinde düzenleme yapmaktadır.
1920-30
döneminde
özel
sermaye
birikiminin
geliştirilmesine dayalı ve liberal nitelikli bir kalkınma yolu
benimsenmiştir.
Bu
durum
1923
tarihli
İzmir
İktisat
Kongresinde açıkça vurgulanmıştır. Kongreye işçi grubu olarak
bağımsız dernek ya da sendika türü örgütlerin katılımı
engellenmiş, kongrede işçileri tüccar örgütlerinin etkisi
altında kurulan İstanbul Umum Amele Birliği temsil etmiştir.
İzmir İktisat Kongresinde tüccar ve toprak ağası ağırlığı
açıkça hissedilmektedir. Yine de bu kongrede işçi grubu
temsilcileri bazı talepler öne sürebilmiştir. Örneğin amele
yerine işçi sözcüğünün kullanılması, sendika kurma hakkının
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tanınması, çalışma süresinin 8 saat olması, çocukların çalışma
yaşının
ve
gece
çalışmalarının
düzenlenmesi,
doğum
ve
hamilelik izinleri, asgari ücret, ücretli hafta tatili ile
resmi bayram izinleri, hastalık izni, yıllık ücretli izin,
emeklilik hakları, iş teftişi, işçi çocukların eğitimi talep
olarak sürülen konuları oluşturmuştur. Bu taleplerin çok büyük
bölümünün gerçekleşmesi ve gerçek anlamda uygulanabilmesi için
1960’lı yılları beklemek gerekecektir.
Cumhuriyetin ilk döneminin toplu iş ilişkileri açısından
değerlendirilmesi ortaya oldukça baskıcı ve yasaklarla dolu
bir çerçeve çıkarmaktadır. Bu dönemde toplu iş ilişkileri ile
ilgili düzenlemeler 1926 tarihli Borçlar Yasası ile Ceza
Yasası’nda, 1925 Takriri Sükun Yasası’nda yapılmıştır. Borçlar
Yasası işçiler ile işverenler arasında bir genel mukavele
yapma hakkını getirmekle birlikte, ilk kez getirilen bu hakkın
dönem içinde kullanılmasından söz edilememektedir. Çünkü 1926
tarihli Ceza Yasası’nda sanayi ve ticaret özgürlüğü olarak
tanımlanan çalışma özgürlüğüne yalnızca işverenlerin haklarını
güvenceye alabilme noktasından yaklaşılmaktadır. Kaldı ki 1925
yılında kabul edilen ve 1929’a kadar yürürlükte kalan Takriri
Sükun Yasası da ülkedeki tüm örgütlenmeleri yasaklayan
düzenlemeler getirmiştir.
İşçi hareketlerine bakıldığında 1919 yılından başlayarak
dönem
içinde
belirli
işçi
hareketlerinin
gerçekleştiği
görülür. Ayrıca bu işçi hareketlerinin üst düzey işçi
kuruluşları oluşturma eğilimi içinde sürdürüldüğü de dikkat
çekici bir nokta olarak ortaya çıkmaktadır. Savaş yıllarında
başlıca iki işçi örgütü görülür. “Türkiye İşçi Derneği” ve
“Beynelminel İşçiler İttihadı”. Türkiye İşçi Derneği Aralık
1919’dan 1922’ye dek yaşayabilmiş, Beynelminel İşçi İttihadı
ise 1920 yılında kurulmuş 1923 Haziranında kapatılmıştır. 1923
sonlarında İstanbul’da 250 delege ile toplanan kongrede
kurulması kararlaştırılan “Türkiye Amele Birliği” ise önce
İçişleri
Bakanlığı’nca
feshedilmiş,
1924
yılında
ise
dağılmıştır. “İstanbul Umum Amele Birliği” adlı bir başka işçi
kuruluşu milli Türk Ticaret Birliği’nin yardımlarıyla kurulmuş
ve İzmir İktisat Kongresi’nde işçi grubu olarak yer almıştır.
Kapatılan Türkiye Amele Birliği’nin yerine geçmek üzere “Amele
Teali Cemiyeti” kurulmuş, ancak bu işçi örgütü de 1927’de
gerçekleştirilen yaygın tutuklamalar sonucunda kapatılmıştır.
Dernek 1928’de yeniden açılmış, ancak aynı yıl kapatılmıştır.
Örgütlenme bu türden baskılar altında kalırken, dönemin işçi
hareketleri özellikle Türkiye Sosyalist Fırkası’nın bazı işçi
kuruluşları
ile
ilişkisi
üzerinden
başarılı
grevlerin
gerçekleştirildiği görülmektedir. Kazlıçeşme Deri İşçileri
grevi, Kasımpaşa Tersane İşçileri grevi, Tramvay İşçileri
grevi bu türden verilebilecek örneklerdir. 1923 yılında önemli
bir
dönüm
noktası
olarak
Şark
Şimendiferleri
grevi
gerçekleştirilmiştir. Bu grevlerin özelliklerinin başında salt
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ücret artışı talepleri ile yetinmeyip başka istekleri de
giderek artan bir şekilde gündeme getirmeleri gelmektedir.
Çalışma sürelerinin kısaltılması, ücretli hafta tatili, resmi
tatillerde ve gece çalışmalarında iki kat ücret verilmesi,
fazla çalışmanın sınırlanması ve ücretli olması, yıllık
ücretli izin hakkı, yılda bir aylık ücret tutarında ikramiye
verilmesi oldukça sık rastlanan talepler niteliğindedir.
1.6.1930-1945 dönemi
Cumhuriyetin başından itibaren gösterilen bütün çabalara
ve liberal anlayışla sürdürülen politikalara rağmen 1930’lara
kadar istenilen ekonomik gelişmeler sağlanamamıştır. Bu durum
1920’li yılların sonlarında özel girişime dayalı bir biçimde
kalkınmanın sağlanamayacağı düşüncesine yol açmıştır. Dönem
içine denk düşen uluslar arası ekonomik bunalımında etkisiyle
1930’lu yıllar devlet eliyle sanayileşmenin ve ekonomik
kalkınmayı sağlama politikalarının uygulandığı bir dönem
olmuştur. Özellikle 1932’den sonra “devletin bir yandan
işletmeci olarak ekonomik yapıdaki önemi artmış öte yandan
devlet ekonomik yaşamı ve çalışma ilişkilerini düzenleyen
temel güç haline gelmiştir. Uygulamaya konulan sanayi planı
uyarınca, “üç beyaz - üç siyah“ sloganıyla yürütülen ekonomik
faaliyetler devleti en önemli işveren durumuna getirmiştir.
“Üç beyaz şeker, pamuk ve kağıt; üç siyah ise kömür, demir ve
petrol üretimini anlatmaktadır”.
Dönemin
genel
özelliğine
baktığımızda
sanayileşmenin
sağlanamaması dolayısıyla endüstri üretiminde çalışan işçi
sayısının düşük kaldığı görülmektedir. Geçimini yalnızca
aldığı ücret geliriyle sağlayan kişilerin oranının da yüksek
olmadığı bilinmektedir. Çok sayıda işçinin toplu olarak
çalıştığı büyük işletmelerin istihdam içindeki oranı düşük
bulunmaktadır. 1934 yılında Teşvik-i Sanayi Yasası kapsamında
3309 işyeri bulunmaktadır. Toplam işçi sayısı ise 66000
dolayındadır. Bu işçilerin üçte birinin tarımla ilgili
sanayilerde çalıştığı, üçte bire yakının ise dokuma sanayi
işçisi olduğu görülmektedir. Ayrıca kereste sanayiinde, maden
sanayiinde,
kâğıt
sanayiinde,
kimya
sanayiinde,
inşaat
sanayiinde belli yoğunlaşmalar gözlenmektedir.
Dönem içinde makro büyüklükler gözden geçirildiğinde
1930’lu yıllar boyunca kişi başına gayri safi milli hâsılanın
yükseldiği görülmektedir. Kişi başına gayri safi milli hasıla
1934’te 100 kabul edilirse 1939 yılında 114’e çıkmıştır.
İkinci Dünya Savaşının hemen öncesine rastlayan bu dönemden
1945’e kadar düşüş görülmektedir. 1945 yılına gelindiğinde
kişi başına düşen ulusal gelir 64’e inmiş durumdadır. Bu savaş
sonrasında 1945–48 arasında üretimin yeniden artmaya başladığı
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ve hızlı bir düzelmenin yaşandığı görülmektedir. Bu değerler
dönem içinde ekonominin üretici kapasitesinde önemli bir
gelişmenin olmadığını, savaş döneminde ise ulusal gelirin
büyük
ölçüde
gerilediğini
ortaya
koymaktadır.
Savunma
harcamalarının payı artmıştır. Bu koşullarda ortaya çıkan
savaş zenginleri dolayısıyla gelir dağılımının olağanüstü
bozulduğu görülmektedir. Tüm bu olgular sonucunda dönem içinde
işçi
haklarının
ekonomik
ve
demokratik
açıdan
gelişme
sağlayamadığı söylenebilir. Hatta bir geriye gidiş süreci
yaşandığı belirtilmelidir.
Dönemin işçi hakları ile ilgili düzenlemeleri başlıca dört
yasa çerçevesinde değerlendirilebilir. 1930 tarihli Umumi
Hıfzısıhha Yasası, 1936 tarihli İş Yasası, 1938 yılında
Cemiyetler Yasası’nda yapılan değişiklik ve 1940 tarihli Milli
Korunma Kanunu.
Dönemin
özellikleri
dolayısıyla
devletin
düzenleyici
etkisini gerek ekonomiye gerekse çalışma ilişkilerine yaymak
adına, sağlık koşullarını düzenleyen Umumi Hıfzısıhha Yasası
çıkarılmıştır. Ancak dönemin gerek bireysel gerek toplu iş
ilişkileri
açısından
en
önemli
düzenlemesi
Cumhuriyet
tarihinin ilk İş Yasası niteliğindeki 1936 tarihli 3008 sayılı
İş Yasası’dır. Bu yasa uzun tartışmalar sonrasında 1936
yılında 10 ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde
uygulanmak üzere çıkarılmış bir yasadır. Bu yasa çıkarılmadan
önce 1927-29-32 ve 34 yıllarında hazırlanmış dört ayrı İş
Yasası taslağı gündeme gelmiştir. 3008 sayılı yasalaşan taslak
ise 1934 yılında hazırlanan tasarıya dayanmaktadır. Görüldüğü
gibi bu yasanın çıkarılması uzun yıllar almıştır. Özellikle
savaş öncesi dönemde üretimde belli bir istikrar sağlama
amacı,
işgücü
arzının
arttırılması,
işçiler
arasındaki
huzursuzlukların bir ölçüde de olsa giderilmesi kaygısı ve
elbette tüm çalışma yaşamı üzerinde ağırlığı artmış bulunan
devletin çalışma ilişkilerindeki denetimi elinde tutmasının
bir gereklilik olarak ortaya çıkması, iş yasasının 3008 sayılı
yasa olarak 1936’da onaylanmasını sağlamıştır.
İş Yasası “işçi tanımını“ “bedenen veyahut bedenen ve
fikren çalışıp ta bedeni faaliyeti fikri faaliyetin üstü olan
çalışan kişi” olarak yapmaktadır. Bireysel işçi hakları
alanında önemli bir gelişmeyi ifade eden bu iş yasası, toplu
iş ilişkilerini yasakçı bir anlayışla düzenlemiştir. Ayrıca,
gerek 1938 tarihli Cemiyetler Yasası’nda yapılan değişiklikle
örgütlenme olanaklarının tümüyle ortadan kalkması, gerekse
1940 tarihli Milli Korunma Kanunu ile iş yasasının birçok
hükmünün uygulanamaz hale sokulması, bu yasal düzenlemenin
dönem içerisinde olumlu yönlerinin uygulamaya yansıtılmasını
çok
büyük
ölçüde
engellemiştir.
Yasa
30
yıldan
fazla
yürürlükte kalmıştır.
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Yasada sendikacılık ve özgür toplu pazarlık düzeni yer
almamıştır. Grev ve lokavtlar ise açıkça yasaklanmıştır. Yasa
işçiler arasında ayrım yaparak işçi tanımını çok dar tutmuş ve
uygulama alanını bu şekliyle daraltmıştır. Birçok hükmünün
daha
sonra
geçersiz
kılınması,
ayrıca
iş
yaşamının
denetlenmesi
ve
üst
düzeyde
örgütlenmesi
ile
ilgili
kurumlaşmanın
dönem
içinde
yapılamaması,
iş
yasasının
öngördüğü
uygulamaların
gerçekleşmesini
büyük
ölçüde
engellemiştir. Kaldı ki, iş yasasında yer alan bu baskıcı
toplu iş ilişkileri yaklaşımı, Cemiyetler Kanunu’nda 1938
yılında yapılan değişiklikle iyice güçlenmiştir. Derneklerin
kuruluşu izin sistemine bağlanmış, faaliyetleri denetim altına
alınmış ve “sosyal sınıf esasına göre cemiyet kurulamayacağı”,
açıkça hükme bağlanmıştır. Böylece 1909 yılından başlayarak
belirsiz ve dağınık yasal düzenlemeler içerisinde kendisine
yol arayan işçi hareketi, bu düzenlemelerle açıkça yasaklanmış
olmaktadır. Hemen arkasından gündeme getirilen 1940 tarihli
Milli Korunma Yasası, iş kanunu ile işçiyi koruyucu nitelikte
yapılan düzenlemeleri önemli ölçüde kısıtlamıştır.
İş yasası, örgütlenme açısından bakıldığında, aslında
işçilerin
temsilini
sağlayabilecek
nitelikte
bir
“işçi
temsilciliği” kurumu öngörmüştür. 20 ve daha fazla işçinin
çalıştığı işyerlerinde çalışan işçi sayısıyla orantılı bir
biçimde işçi temsilcilerinin seçimi yasada yer almaktadır.
20’den
az
işçi
çalıştıran
işyerlerinde
de
işçilerin
çoğunluğunun istemesi halinde işçi temsilciliği seçimine yer
verilmiştir. Ancak sendikalaşmanın ve özgür toplu pazarlığın
yasaklandığı, grev hakkının bulunmadığı, sınıf esasına göre
dernekleşmenin yasak olduğu koşullarda, örgütlenmeye ilişkin
bu tür bireysel işçi temsilini temel alan mekanizmalarla
çalışma
yaşamında
işçi
haklarını
geliştirecek
adımlar
atılamayacağı 3008 sayılı iş yasasının uygulamasında açıkça
ortaya çıkmıştır. Aslında yasanın amaçlarından birisinin de
doğrudan doğruya işçilere bireysel haklar sunarken, evrensel
anlamda işçi hareketinin gelişmesini sağlayan asıl dinamikleri
yasaklayarak bir anlamda sendikalaşma ve demokratikleşme
yönündeki gelişmelerin önünü tıkamak olduğu söylenebilir.
1.7. 1945-1960 Dönemi
2.Dünya Savaşının sona ermesinin ardından uluslar arası
düzeyde ortaya çıkan yeni gelişme eğilimleri 1960’a kadar
sürecek dönem içinde çalışma yaşamının genel doğrultusunu
belirlemiştir. Gerçekten de bu dönemde Türkiye yeni bir
aşamaya ulaşmıştır. Ancak bu aşamanın doğal gerekleri de
1960’dan sonra yapılacak düzenlemelerle gerçek niteliğine
kavuşmuştur. Yine de 1945-60 döneminin savaş sonrasında ortaya
çıkan ekonomik gelişme eğilimleriyle bağlantılı bir biçimde,
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belli bir gelişme sürecini ifade ettiği, özellikle toplu iş
ilişkileri alanında sendikalar yasasının düzenlenmesi ve buna
bağlı
olarak
işçi
örgütlenmelerinin
yasallık
kazanması
açısından çok önemli bir dönemi ortaya koyduğu söylenmelidir.
Bu
dönemde
daha
önce
uygulanan
devletçilik
politikalarından büyük ölçüde vazgeçilmeye yönelindiği, özel
girişim yoluyla kalkınmayı öngören politikalara hızlı bir
dönüş yapıldığı görülmektedir. Dış yardımlara dayalı olarak
ülkenin genel kalkınma politikasını bağımlılık ilişkileri
içerisinde oluşturmayı öngören bu yaklaşım doğası gereği
dengesiz ve eşitsiz bir gelişme süreci yarattığı için bir süre
sonra ekonomik ve toplumsal gelişmenin planlı bir biçimde
gerçekleştirilmesini zorunlu duruma getirmektedir. Bu dönemde
liberal iktisat politikasıyla birlikte
yabancı sermayenin
olağanüstü teşvik edildiğini görürüz. Dönem içinde çalışma
ilişkilerine göz gezdirildiğinde, en önemli yasal düzenlemenin
toplu iş ilişkileri alanında yapıldığını ve 1947 tarihli
sendikalar yasası ile sendika üyeliğinin ve sendika kurmanın
serbest bırakıldığını görürüz. Ayrıca hemen savaşın arkasından
önemli sigorta kollarının faaliyete geçtiği görülmektedir. İş
kazaları
meslek
hastalıkları,
analık
sigortası
(1945),
ihtiyarlık sigortası (1949), hastalık ve analık sigortası
(1950). Aynı dönemde 1950 sonrası iktidar değişikliğinin
ardından hafta tatili ve genel tatil ücreti ödenmesine ilişkin
1951 tarihli kanun, basında çalışan ve çalıştıranlarla ilgili
yasa (1952), öğle tatili kanunu (1954), deniz iş kanunu 1954
ve yıllık ücretli izin kanunu (1960) şeklinde sıralanabilecek
yasal düzenlemeler kendisini göstermektedir. Bu dönemde ayrıca
devletin çalışma ilişkilerini belli ölçüde kurumsal bir
niteliğe kavuşturmak için kendi örgütlenmesini de geliştirdiği
görülmektedir. Çalışma Bakanlığı 1946 yılında kurulmuştur.
İşçi sigortaları kurumu 1946’da, İş ve işçi bulma kurumu
1946’da, İş Mahkemeleri 1951’de kurulmuştur.
31 Ocak 1950 tarihinde “eşit işe eşit ücret” ilkesi 5518
sayılı yasa ile getirilmiştir. 1 Mart 1952 tarihinde yürürlüğe
giren hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret ödenmesi
hakkında kanun yarım gün ücret ödemesini öngörmüştür. 1956
yılında bu yarım ücret tam ücrete çıkarılmıştır. 1951 yılında
asgari ücretle ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Hafta tatili
ve genel tatillerde ücret ödemesinin öngörülmesi ve asgari
ücretin uygulanmaya başlaması çok önemli iki temel değişiklik
olmuştur. 1960 yılında yıllık ücretli izin hakkı yasayla
sağlanmıştır.
1956’da kamu işçilerine bir aylık gelirleri tutarında
ikinci bir ikramiye daha verilmesi düzenlenmiş, madenlerde yer
altında çalışanlar için yılda üç ikramiye öngörülmüştür. Öğle
dinlenmesi kanunu 1954’de kabul edilmiştir. İş güvencesi
yoktur. Ancak ihbar önelleri düzenlenmiştir. 1950 tarihli bir
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yasayla işçilerin toplu olarak işten çıkarılması durumunda bir
ay önce Çalışma Bakanlığı’na haber verilmesi zorunluluğu
getirilmiştir.
İlk sendikalar yasası 1947 yılında yürürlüğe girmiştir.
Yasanın hazırlanışı ve uygulanışı yine de devletin egemen olan
kontrol altında tutma ve baskı uygulama anlayışının çok da
fazla değişmediğini ortaya koymaktadır. Yasayı çıkarırken
üzerinde durulan ana düşünce Türkiye’nin “imtiyazsız sınıfsız
bir toplum olduğu” bu nedenle sendikaların sınıf çatışmasını
destekleyecek bir kurum olarak değil, devletle ve işverenle
işbirliği yapıp, ülkenin kalkınmasına hizmet edecek kuruluşlar
olarak kurulması gerektiğidir. Sendikalara siyasi faaliyet
yasağı getirilmiş ve grev yasakları devam ettirilmiştir. Bu
gelişmeler ve ülke içinde küçük küçük sendikaların istenen
amacı sağlayamaması işçi hareketinde 1952 yılında Türk-İş’in
kurulmasına varan önemli bir birleşme eğilimini doğurmuştur.
1945 ve 60 döneminde Türkiye’de endüstri ilişkileri sisteminin
asıl olarak baskıcı niteliğini ve yasakçı bir sistem olma
özelliğini koruduğu belirtilmelidir. Bu dönemde iş yasasının
belli
hükümleri
değiştirilerek
kapsamı
biraz
daha
genişletilmiştir. 1952 ve 56 değişiklikleri ile 50 bin ve daha
yukarı nüfuslu kentlerde 4, 9 arasında işçi çalıştıran
işyerlerinde çalışan işçilerde iş yasası kapsamına alınmıştır.
Benzer şekilde iş yasasının kapsamına 1952’de basın mesleğinde
çalışanlar katılmış 1954’de deniz iş kanunu çıkarılmıştır.
Savaş sonrası demokratikleşme eğilimleri doğal olarak
etkili olmuş, ancak tüm uygulama ve düzenlemelerde gerçekten
bir demokratik yapı sağlamaktan çok bu geçişi devletin ve
sermayenin kontrolünde yapabilmek amaçlanmıştır. Aslında dönem
içerisinde
çok
ilginç
yasal
düzenlemeler,
mevzuat
değişiklikleri görülmektedir. Örneğin Uluslararası Çalışma
Örgütünün Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı ilkelerinin
uygulanmasına ilişkin 98 sayılı sözleşmesi 8 Ağustos 1951
tarihinde onaylanmıştır. Ancak bu sözleşmelerin özüne uygun
bir
uygulama
gündeme
getirilmemiştir.
Gerek
yasaların
hazırlandığı dönemlerde gerekse 1950-60 demokrat parti iktidar
döneminde genel eğilim, sendikal hakları tanıyan ancak denetim
altında ve etkisiz kurumlar olarak tutmaya çalışan bir
davranış olarak görülmüştür. Bu durumun bir parçası olarak
sendikal hareketin uluslararası ilişkilerini
geliştirmesi
engellenmiştir. Türk-İş’in Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları
Konfederasyonu’na üyeliği geciktirilmiş, buna karşılık ABD
sendikacılarının Türkiye’deki sendikalarla ikili ilişkiler
kurarak bu sendikal yapılara yön vermesi desteklenmiştir.
Böylece
Türkiye’de
sendikal
hareket
yapılanırken
ABD
sendikacılığının
az
gelişmiş
ülkelerde
uygulanabilecek
biçimleri egemen kılınmış, işyeri düzeyinde ekonomik hakların
sağlanması biçiminde örgütlenen endüstri ilişkileri sistemi
yerleştirilmiş ve böylece siyaset dışı tutulmak istenen ve
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açıkça siyaset yasağı konulan sendikal hareketin niteliğine
uygun bir toplu iş ilişkileri alanı yaratılmıştır. Türkiye de
sendikal hareketin yeniden ortaya çıkış koşullarında Avrupa
işçi sınıfı hareketinin mücadele geleneğinden etkilenmemesi
için gereken her türlü önlemin alındığı anlaşılmaktadır.
İşçilerin taleplerinin artması, işçi örgütlenmelerinin
gelişmesi,
siyasal
iktidarın
daha
önceki
tek
parti
dönemlerinde
olduğu
gibi
baskıcı
uygulamalar
gündeme
getirmesine yol açmıştır. 1955’de Ankara’daki tüm sendikalar
kapatılmış, 1955 sonunda ise İstanbul’daki bütün sendikaların
faaliyetleri durdurulmuştur. 1957 yılında İstanbul, Güney
Anadolu, Çukurova, Sakarya, Ankara bölgelerinde kurulu olan
işçi sendikaları birlikleri 20 Nisan’da Bursa ve Marmara
birlikleri de 7 Mayıs’ta kapatılmıştır. Buna karşılık 1959
yılında
sendikal
çalışmaları
nedeniyle
işten
çıkarılan
işçilere bir yıllık ücret tutarında tazminatın işveren
tarafından
verileceği
hükmü
düzenlenmiştir.
Ancak
kamu
çalışanlarının ve devlet memurlarının bir sendikalaşma hakkı
yoktur. Toplu sözleşmelerini sendikalar yasasında yer alması
ancak grevin yasaklanmış olması ve zorunlu tahkim sisteminin
uygulanması sonucunda toplu sözleşme kurumunun gelişmediği
görülmüştür.
1.8. 1960-1980 Döneminde Türkiye’de İşçi Hakları
1960-80 dönemi Türkiye tarihinin kapitalist gelişme süreci
açısından en önemli adımlarının atıldığı bir dönem olmuştur.
1960’lı yılların başında gayri safi milli hasılada sanayiinin
payı
%17.5
iken,
bu
oran
1975-76’larda
%21
dolayına
yükselmiştir. Tarımın payı ise aynı yıllar arasında %36.5’den
%27’ye düşmüştür. Hizmetlerin milli gelirden payı %46 iken,
1975-76’da bu oran yaklaşık %52’yi bulmuştur. Böylece 1960-80
dönemi Türkiye’nin gerek üretim yapısı, gerekse nüfus yapısı
açısından nitelik değiştirdiği bir dönem olmuştur. 1960 nüfus
sayımına göre sanayiinin faal nüfus içindeki payı %9 iken,
dönemin sonlarına doğru %12.5’i bulmaktadır.
Bu göstergeler önemli bir yapısal değişimi belirtmekle
birlikte, gelişmenin sağlıklı bir kentleşme ve sanayileşme
biçiminde olmadığı da özellikle belirtilmelidir. Çünkü bu
dönem içinde ekonomik gelişme daha çok dış kaynaklarla finanse
edilmiş ve dönem boyunca sürekli dış açık verilmiştir. 1960-80
arasında
sanayileşmenin
hangi
üretim
bölümüne
dayandığı
değerlendirildiğinde burada söz konusu olan üretim alanının
dayanıklı tüketim malları sanayi olduğu görülecektir. Oysa
sağlıklı ve dengeli kapitalist bir gelişmenin yaşanabilmesi
için yatırım malları üreten sanayi dallarının toplam sanayii
içindeki payının büyümesi, zorunludur. Türkiye’de ise yatırım
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malları üreten sanayiinin toplam sanayii içindeki payı dönem
içinde %8.4’den %7.5’e gerilemiştir. Aynı dönem içerisinde
yatırım malları üreten sanayilerde çalışan işçi sayısı da
%12’den
%9.9’a
düşmüştür.
Bu
durum
sanayiinin
dışa
bağımlılığının sürdüğünü göstermektedir.
Devlet sanayii bu dönem içerisinde nitelik değiştirmiş ve
1930’lu yılların yaygın tüketim mallarında yoğunlaşan devlet
yatırımları özellikle 1980’li yıllara gelindiğinde daha çok
özel sektöre temel girdiler sağlayan alanlara yönelmiştir.
Dönem içinde gerek üretim değeri, gerekse imalat sanayiindeki
yeri açısından kamu kesiminin payı önemli ölçüde gerilemiş ve
1963’de
%44’ler
dolayında
iken
1980’de
%36
olmuştur.
Ekonominin dışa bağımlılığının belli başlı göstergeleri olarak
sayılabilecek olan gayri safi milli hasıla içinde ithalatın
payı bu dönem içinde sürekli artmış ihracatın ithalatı
karşılama oranı ise azalma eğilimi içine girmiştir.
Aynı dönem içerisinde 1963 yılından başlayan bir özgür
sendikalaşma hareketi ve buna bağlı olarak bir toplu sözleşme
düzeni görülmektedir. Gerçi grev hakkı yalnızca toplu sözleşme
sistemi içinde desteklenmektedir ama bu bile dönem içinde işçi
ücretlerinin 12 Mart 1971’i izleyen 2 yıl dışında sürekli
olarak gerçek artış göstermesini engellememiştir. Bu dönem
içinde 1963 yılında reel ücretler 100 kabul edilirse, 1976’da
175’e çıkmıştır. Ancak sanayide üretilen katma değerden
ücretlilerin aldığı pay 1963-64’den 1972’ye kadar sürekli
olarak gerilemiştir. 1973’den başlayarak ise ücretlilerin
ulusal gelirden aldığı payda artışı olduğunu görmekteyiz.
1977-79 döneminde bu oran %37’leri bulmuştur.
Genel çizgileriyle üzerinde durmaya çalıştığımız bu
dönemin temel yasal düzenlemeleri öncelikle 1961 Anayasası,
1963 yılında yasalaşan 274 sayılı Sendikalar Yasası ile 275
sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası, 1965 tarihli
Sosyal sigortalar Yasası, yine 1965 tarihli devlet personeli
Sendikalar Yasası, 1966 tarihli Deniz İş Yasası, 1967 tarihli
931 sayılı İş Kanunu ve 1971 tarihli 1475 sayılı İş Kanunu
olarak sayılabilir. Hemen belirtilmelidir ki, bu dönem
içerisinde
çıkarılan
yasaların
belirlediği
çalışma
ilişkilerini temelleri 1961 Anayasasında atılmıştır. Nitekim
Anayasada sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı oldukça yeterli
bir biçimde tanımlanmış, aynı çerçevede sosyal güvenlik
uygulamalarına yer verilmiş, anayasa açıkça sosyal devleti
oluşturma işlevinden söz etmiştir.
Bu gelişmelerin tek başına 1960 yılında gerçekleştirilen
siyasi hareketin ürünü olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir.
Bu aynı zamanda 1945’lerden başlayarak gelişen ve yetersiz de
olsa belli birikimler oluşturan işçi hareketinin ortaya
koyduğu mücadelenin bir sonucu sayılmak durumundadır. 1946’da
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başlayan
sınırlı
sendikacılık
hareketi,
kendisini
grev
hakkıyla da donatarak gerçek bir kimliğe kavuşma yönünde
talepler
öne
sürmüş
ve
çok
partili
siyasal
düzenin
olanaklarını da kullanarak başlangıçtan itibaren sendikal
hareketi ve
işçi hak ve özgürlüklerini geliştirmek için bir
mücadele sürdürmüştür. Dönemin başına bakıldığında 1960’da iş
kanuna tabi işçi sayısının 800 bini aştığı sendikalı işçi
sayısının ise 300 bini bulduğu görülmektedir. Bu sayı ve daha
önce yaşanan örgütsel gelişmeler elbette 1960’lı yıllar
boyunca gerçekleşecek olan demokratik açılımların önemli itici
güçlerinden birisi olacaktır. Nitekim 1961’de gerçekleştirilen
Saraçhane Mitingi o güne dek Türkiye’nin tanıdığı en kalabalık
işçi mitingi olma özelliği ile tarihteki yerini almıştır.
Ancak yine ülke ekonomisinin ve sosyal yapının dinamikleri bu
dönemi de gel-gitli bir dönem haline sokmuş ve örneğin 1971
yılı değişiklikleriyle kimi demokratik haklar budanmıştır.
Dönem içerisinde geçerli olan 1936 sayılı İş Yasası, bazı
açılardan önemli ölçüde yenilenmiştir. Öncelikle 1967 yılında
931 sayılı yeni bir İş Yasası çıkarılmış ve bu iş yasası 3008
sayılı
eski
iş
yasasının
en
temel
iki
noktasını
değiştirmiştir. 931 sayılı yasayla tek işçi çalıştıran
işyerlerinde bile yasanın uygulanması öngörülmüş ve kapsam tüm
işçileri içine alacak bir şekilde genişletilmiştir. Ayrıca çok
önemli ve temel bir değişiklikte yasanın işçi tanımında
yapılmıştır. 931 sayılı yasayla bugün kullanılan anlamda işçi,
“iş
sözleşmesine
bağlı
olarak
çalışan
kişi”
olarak
tanımlanmıştır. 1950-60 döneminde yürürlüğe sokulan hafta
tatili yasası ile yıllık ücretli izin yasaları iş yasası metni
içine alınarak bir bütünlük sağlanmıştır. Benzer şekilde kıdem
tazminatı uygulaması ile ilgili de önemli değişiklikler
yapılmış ve asgari ücretin düzenlenmesi daha uygun ve
uygulanabilir bir zemine oturtulmuştur.
Kıdem tazminatının son ücret üzerinden verileceği hükmü
getirilmiş, tazminatını hesabında iş yılı ibaresi yerine
takvim yılı ibaresi getirilmiştir. Asgari Ücret ise Türkiye’ye
3008 sayılı İş Yasası’nda öngörülen bir düzenleme olarak
girmiştir. 1936 yılında yasanın kabul edilmesine karşın Asgari
ücret yönetmeliği ancak 1951 yılında çıkarılmış ve bu tarihten
itibaren asgari ücret tespiti başlamıştır. Ancak 1966’da tüm
iller asgari ücret kapsamına alınabilmiştir. 1967’ye kadar
illere göre ayrı ayrı asgari ücret tespiti yapılmıştır. Ancak
30 yılı aşkın bir süre geçmeden asgari ücretin tüm ülkeye
yayılması sağlanamamıştır. Üstelik ulusal nitelikli bir asgari
ücretin tespit edilebilmesine ancak 1974’de gelinebilmiştir.
Bu dönemde sosyal güvenlik alanında da önemli değişimler
yaşanmıştır.
Ancak
yine
de
işçilerin
sosyal
güvenlik
haklarının gelişimine bakıldığından, sosyal güvenliğe devlet
katkısının
bulunmadığı
görülmektedir.
Bu
bir
sigorta
sistemidir. Bu bir sosyal güvenlik sistemi sayılamaz. Çünkü
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işverenlerin işçiler için ödediği sigorta primlerini fiyatlara
yansıtarak yeniden topluma yüklemesi mümkündür. Bu anlamda
henüz sosyal sigortalardan sosyal güvenlik sistemine geçişin
başlamadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Sosyal Sigortalar
Yasası
1965’te
yürürlüğe
girmiştir.
Tüm
bu
gelişmeler
sonucunda dönem sonunda 1980 yılında yaklaşık 2 milyon üye
işçiyi
kapsayan
bir
sosyal
sigortalar
sistemi
oluşmuş
bulunmaktadır. 1971’de bağımsız çalışanlar örgütü olarak
BAĞ-KUR’da bu sisteme dahil olmuştur. Aynı dönemde OYAK
kurulmuş ve sigorta hakları bakımından yeni bir kesim ortaya
çıkarılmıştır.
Dönemin en belirgin özelliklerinden birisi çağdaş iş
güvencesi uygulamalarının olmayışıdır. Buna rağmen özellikle
sendikaların
mücadelesi
sonucunda
dönem
içinde
gerçek
ücretlerin arttırılabilmiş olması ilginçtir.
1960–1980 arasında toplu iş hukuku ne yönde gelişmiştir
sorusunun karşılığı iki yasal düzenlemeden çıkarılabilir.
Bunlardan birisi 274 sayılı sendikalar yasasıdır. Bu yasa 24
Temmuz 1963’te 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Yasası ile birlikte yürürlüğe konulmuştur. Ülkemizde bu
gelişmeler sanayileşmenin kendi dinamikleriyle güçlendiği,
işçi sınıfı hareketinin mücadele birikiminin sonucu olarak
yaşanmış sayılamaz. Bununla birlikte gerek öncesinde gerekse
dönem içinde ortaya konan işçi sınıfı mücadelesini küçümsemek
te
doğru
bir
tutum
olmayacaktır.
Nitekim
işçi
sınıfı
hareketinin şu yada bu şekilde baskı altına alındığı 1971-72
yıllarında
ücretlerde
bir
gerilmenin
ortaya
çıktığı
görülecektir. 274 sayılı sendikalar yasası sendikal örgütlerin
kuruluşunu, yapısını, örgütlenme şekillerini tanımlamakta,
sendika yöneticiliği, faaliyetleri, sendikanın gelirleri,
denetleme
esasları
gibi
konular
düzenlemektedir.
Gerek
sendikalar yasasının gerekse Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Yasasının 1947 tarihinde Amerika’da yürürlüğe giren
TAFT
HARLEY
yasasından
önemli
ölçüde
etkilendiği
anlaşılmaktadır. Bu dönem içerisinde yaygın örgütlenme biçimi
federasyon ve işkolu düzeyinde gerçekleşmiştir. Sendikaların
uluslar arası kuruluşlara katılma bakımından bir izin alma
koşulu yasada yer almamıştır. Bu anlamda 27 Mayıs’ın hemen
arkasından
hükümet
TÜRK-İŞ’in
uluslararası
özgür
işçi
sendikaları konfederasyonuna üyeliğini serbest bırakmıştır.
Memurlara sendikalaşma hakkının kalıcı biçimde tanınmamış
olması ve dönem içerisinde yürürlüğe giren devlet memurları
sendikalar
kanununa
göre
kurulmuş
mamur
sendikalarının
varlığının çok uzun sürmemesi, ülkemizde işçi memur ayrımını
sürekli gündemde tutmuştur.
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Sendikaların
siyasal
faaliyetleri
ise
eski
doğal
gelişmelerin
bir
uzantısı
olarak
sınırlı
biçimde
tanımlanmıştır. Eski yasada olduğu gibi toptan bir siyaset
yasağı yoktur ancak bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Burada
sendikaların siyasal partilerle ilişki kuramayan, ekonomik
demokratik haklar için mücadele eden ancak siyasal amaç
gütmeyen
kuruluşlar
olarak
görülmek
istendiği
açıktır.
İşçilerin en az dörtte birinin temsil ettiğini belgeleyen
sendika
aidat
kesebilme
hakkına
sahiptir.
Sendikaların
denetlenmesi yoğun bir biçimde öngörülmektedir.
Sınıf mücadelesinin giderek yükselmesi karşısında, işçi
hareketinin gelişmesinin önünü kesmek ve özellikle DİSK’in
gelişmesini önlemek için sendikalar yasasının değiştirilmesi
yönünde yoğun bir baskı örgütlenmiştir. Bu baskı sadece
sendikalar yasası ile sınırlı kalmamış toplu sözleşme ve grev
yasasını da etkilemiştir. Toplu sözleşme ve grev konusu dönem
içerisinde 275 sayılı yasa ile düzenlenmiştir. Buna göre toplu
sözleşme birimi işkolu ve işyeri olmak üzere iki düzeyde
öngörülmüştür,
ancak
uygulamanın
çerçevesinin
doğru
çizilmemesi dolayısıyla sözleşme düzeni işyeri ve işkolunda
hangi ölçütlere göre ve nasıl düzenlendiği belli olmayan
sözleşmelere dönüşmüş, birbirini tekrar eden düzenlemeler
görülmüştür. Toplu sözleşme yetkisinin belirlenmesinde yasa,
ilgili işyerinde çalışan işçilerin yarısından fazlasını temsil
eden sendikayı yetkili saymıştır. Bu düzenleme Amerika’da
yürürlükte olan işleyişin benzeridir. Ancak yetki belirmede
uyuşmazlık çıktığında doğrudan işçilerin oyuna başvurulması
yönündeki ek çözüm bu yasada bulunmadığından sözleşme yetkisi
konusunda çok büyük uyuşmazlıklar yaşanmıştır. 1974-1975
yıllarında bazı mahkemelerin referandum ya da irade beyanı
gibi yollarla belli bir yasal uygulama oturtmaya çalıştıkları
görülse de, bu düzenlemeler kural oluşturacak nitelikte
yaygınlık kazanarak bir toplu sözleşme yetki sistemine
dönüşememiştir.
Bakanlar Kurulunun bir teşmil yetkisi vardır. Grev
yasakları ve grev tanımı yasanın en önemli noktalarından
birisini
oluşturmaktadır.
Çünkü
grev
hakkı
toplu
iş
sözleşmesinin
yapılması
ve
yürütülmesi
çerçevesinde
tanınmıştır. Siyasal grev açıkça yasaklanmış, işi yavaşlatma
ve genel greve de yer verilmemiştir. Grev erteleme yetkisi
bakanlar
kuruluna
tanınmıştır.
Grev
sonunda
varılacak
anlaşmadan greve başvuran sendikaların üyelerinin dışında
diğer
işçilerin
de
dayanışma
aidatı
ödemek
yolu
ile
yararlanabilmesi öngörülmüştür. Ancak bu yararlanma sendikanın
onayı olmaksızın gerçekleşemeyecektir. Yüksek hakem kurulunun
kararları kesindir.
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Sistemin esasları böylece tanımlanmıştır, ancak bu sistem
işçi sınıfı hareketinin gelişme eğilimlerinin önünü kesmek
isteyen güçlerce kısa zamanda ortadan kaldırılmak istenmiştir.
Bu amaçla 29 Temmuz 1970’te dönemin Adalet Partisi iktidarı
274 sayılı yasayı değiştiren 1317 sayılı yasayla sendikalar ve
grev lokavt yasasının birçok hükmünü ortadan kaldırmaya
yeltenmiştir. O dönemin yetkililerince bu değişikliklerin
amacı
açıkça
DİSK’in
varlığına
son
vermek
olarak
belirtilmiştir.
Bu
değişikliklerin
başlıcalarının
neler
olduğuna bakıldığında, öncelikle bir sendikanın ülke çapında
faaliyet göstermesi için ilgili işkolundaki işçilerin 1/3’ünü
üye
yapmış
olması
koşulunun
yasaya
eklenmiş
olduğu
görülecektir. Bu tür bir düzenlemeyi herhangi bir demokratik
ülkede bulmak mümkün değildir. Ancak bu düzenlemenin bir
benzerini 1943’te Brezilya’da Vargas diktatörlüğü sırasında
yürürlüğe konmuş olan yasada görebiliyoruz.
Benzer şekilde 1970 değişiklikleriyle daha önce özgür
bırakılmış
olan
“Birlik”
şeklindeki
örgütlenmelerin
önü
kesilmiş
ve
bu
örgütlenme
biçimi
yasaklanmıştır.
Bu
değişiklikle aynı zamanda işçi sendikası kurabilmek için
sendikanın kurulacağı işkolunda en az üç yıldır fiilen
çalışıyor olmak, şartı mevcut yasaya eklenmiştir. Ancak bu
değişiklik
anayasa
mahkemesi
tarafından
1971’de
iptal
edilmiştir. Benzer nitelikte sendikaları baskı altına alacak
bir başka düzenleme onların gelirlerine ilişkin olarak
yapılmış ve burada eğer işyerinin kurulu bulunduğu işkolunda
işkolu yetkisi almış bir sendika varsa yalnızca o sendikanın
aidat alabileceği kuralı getirilmiştir. Anayasa mahkemesi
1972’de bu değişikliği de iptal etmiş bulunmaktadır. Benzer
biçimde 1317 sayılı yasa ile Türkiye çapında faaliyette
bulunacak sendikanın kurulacağı işkolunda çalışan işçilerin
1/3’ün temsil etme koşulu getiriliyordu. Ayrıca işyeri
düzeyinde
kurulu
sendikaların
toplu
sözleşme
ve
grev
yetkilerinin kaldırılması da öngörülüyordu. Bu hükümde anayasa
mahkemesi tarafından 1972’de iptal edilmiştir. 1317 sayılı
yasa ile yapılan bir değişiklik, dayanışma aidatı ödeyen bir
işçinin yararlanması konusunda sendikadan izin alınmasının
kaldırılması olmuştur. Görüldüğü gibi 15-16 Haziran olayları
egemen güçlerin ve siyasi iktidarın gelişen işçi hareketini
yok etme isteklerinin önüne geçebilmek için bir direniş olarak
ortaya çıkmıştır.
Genel koşullarını böylece ortaya koyduğumuz bu dönem
içinde işçi hareketlerinin ve örgütlenmelerinin gelişimine
bakıldığında Türkiye işçi sınıfının temelini oluşturan asıl
örgütsel yapıların ve kurumlaşmaların bu dönemde oluştuğu
görülecektir. İşçi sınıfı içerisindeki ayrımlar bu dönemde
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ortaya çıkmıştır. Bir yandan amerikan sendikacılığı temelinde
gelişen 1950–1960 arasındaki pratik, öte yandan amerikan
sendikacılığı
deneyiminin
yoğun
etkileriyle
oluşan
1960
sonrası sendikal ve toplu iş sözleşmesi ve grev yasası
pratikleri, Sendikal hareketin alanını yalnızca işyerindeki
ekonomik faaliyetle sınırlamış, işçi sınıfının taleplerinin
yaygın biçimde yerine getirilmesini olanaksız kılmıştır. 60-80
dönemi daha öncede belirtildiği gibi özel sermaye birikiminin
güçlendiği, işçi sınıfının nicelik olarak geliştiği, köyden
kente göç olgusunun yoğunlaştığı bir dönemi ifade etmektedir.
Bu anlamda işçi sınıfı-sermaye çatışmasının en açık biçimde
yaşanmaya başlandığı koşullarda daha çok kamu işyerlerinde
örgütlenmiş
bir
sendikacılık,
“Amerikan
sendikacılığı”
anlayışıyla
yürüttüğü
faaliyetlerinde
yetersizlik
içine
düşmüştür.
Bu durum işçi sınıfı içinde değişik görüş ve eğilimleri
açığa çıkarmış ve sendikal tartışmaları yoğunlaştırmıştır.
Önce sendikalar arası dayanışma (SADA) adı verilen bir
örgütlenme ortaya çıkmış ve daha sonra 1967’de DİSK’in
kuruluşuna yol açacak gelişmeler gözlenmiştir. Bu ayrılık
temelde işçi sınıfının toplumsal rolüne ve kapitalist gelişme
içerisinde
işçi
sınıfının
hak
ve
özgürlüklerine
nasıl
yaklaşılması gerektiğine ilişkin bir ayrılıktır. DİSK, Türkiye
işçi
sınıfının
ve
Türkiye
kapitalizminin
gelişme
dinamiklerini, emek-sermaye çelişkisi üzerinden işçi sınıfının
hak ve çıkarlarını en iyi koruyabilecek bir çerçeve içinde
dönüştürmeye yönelmiş, bu yönelim pratik egemenlerin şiddetli
tepkisini çekmiştir. DİSK’in mücadelesi çok kısa zamanda tüm
işçi sınıfını kavramış üye sayısı yüz binleri bulmuş ve bu
gelişme 1970 yılında iktidarın mevcut yasaları antidemokratik
değişikliklerle kazanımları yok edecek bir biçimde değiştirme
çabasına
yol
açmıştır.
Bunun
karşılığında
Saraçhane
mitinginden sonra Türkiye işçi sınıfı tarihinin en önemli
gelişme dinamiklerinden birisi olarak görülebilecek olan 15–16
Haziran 1970 olayları patlak vermiş ve işçi sınıfı temel
örgütlenmesine, özgürlüğüne yönelik bu saldırıları ortadan
kaldırabilmenin yollarını bulmuştur. 1970 yasası ile yapılmak
istenen değişikliklerin çok büyük bölümü 1980 sonrasında 2821–
2822 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
yasalarıyla gerçekleştirilecektir.
Dönem içinde sendikal örgütlenmenin değişimi açısından
DİSK’in kuruluşu birinci öneme sahiptir. DİSK, TÜRK-İŞ’in
çizgisine karşı çıkan, toplumsal gelişmeye önderlik etmenin
sendikal hareketin vazgeçilmez görevlerinden birisi olduğu
düşüncesiyle hareket eden beş sendika tarafından kurulmuştur.
Bu süreçte işçi sınıfı hareketini, egemenlerin geliştirdiği
hukuk düzenini daraltalarak yok edebilecek devlet güvenlik
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mahkemelerine karşı geliştirilen DGM direnişleri, Faşizme
ihtar eylemleri, çok çeşitli işyeri direnişleri ve genel uyarı
eylemleri dönemin asıl karakteristiklerini oluşturmaktadır.
Türkiye işçi sınıfı tarihinin en kanlı olaylarından birisi de
1980’li yıllara yaklaşırken gerçekleşmiştir. 1 Mayıs işçi
bayramının 1977 yılında İstanbul’da kutlanması sırasında
yüzbinlerce emekçinin üzerine ateş açılmış ve 36 insan
yaşamını bu saldırıda yitirmiştir. Bu tür olaylar egemen
güçlerin işçi sınıfı
hareketinden ne ölçüde ürktüklerini
ortaya koyduğu gibi bu gelişmenin önünü kesebilmek için ne
denli
acımasız
olabileceklerinin
de
açık
örneğini
oluşturmaktadır.
Bu dönemde ayrıca
görülmektedir. Ayrıca
örgütlenmesi olmaktan
biçiminde işçi sınıfı
gözlenecektir.

1976 yılında Hak-İş’in ortaya çıktığı
dönemin sonlarına doğru bir işçi
çok bir siyasi hareketin uzantısı
içinde yer alan MİSK’inde kurulduğu

1.9. 1980’den Günümüze Toplumsal Gelişme ve İşçi Hakları
1980’lere gelinirken o güne dek gerçekleştirilen ekonomik
ve sosyal modelin tıkandığı ve artık sürdürülemez hale geldiği
gözlenmiştir. Aslında bu durum 1977’den sonra kendisini
göstermiştir. 24 Ocak 1980 kararlarıyla sanayi politikası
temelden değiştirilmiş, kalkınma stratejisi serbest
rekabet
esaslarıyla, dışa açık, ihracata dayalı büyüme modeline
oturtulmaya çalışılmıştır. Bu modelin doğal bir sonucu, dış
pazarlara sürekli, kaliteli ve ucuz mal gönderebilmek,
ihracatı sürekli hale getirebilmek için, kaçınılmaz olarak
işçi maliyetlerinin minimumda tutulması ve ucuz işgücüne
dayalı ekonomik kalkınma sürecinin oluşturulmasıdır.
Uygulanan
ekonomik
politikaların
sonucu
sendikal
örgütlenmeler yasak ve sınırlamalarla yüzyüze bırakılmıştır.
Ancak 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarının yalnızca Türkiye’de
uygulamaya konulmayan ve genel olarak uluslararası sermayenin
yeniden
yapılanma
süreci
içinde
yaygın
olarak
gündeme
getirilen
politikaların
bir
uzantısı
olduğunu
belirtmek
gerekir. Aslında benzer örneklerde de görüldüğü gibi az
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin çoğunda da bu durum
Türkiye’deki örneğine benzer biçimde gelişmiştir.
Ülkemizde 12 Eylül 1980 askeri darbesi belirli açılardan
çok yetersiz de olsa işçi haklarının gelişimine katkıda
bulunan
demokratik
yapıları
tümüyle
ortadan
kaldırmış,
parlamentoyu kapatmış, siyasi partileri sistem dışına itmiş,
sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımını yasaklamıştır. Bu
hareket toplumsal gelişmenin önünü açıcı işlevi dolayısıyla
kendine hedef olarak DİSK’i belirlemiş ve diğer sendikal
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kuruluşların faaliyetlerini durdurduktan kısa bir süre sonra
yeniden açılmasına izin verirken, DİSK’i kapatmıştır.
DİSK’in kapalı kaldığı 10 yıllık süre boyunca 12 Eylül
rejimi amaçlanan ekonomik ve toplumsal yapıya uygun kurumsal
düzenlemeleri oluşturma yoluna gitmiştir. : Bu kurumsal
düzenlemelerin ilki 1982 anayasası olarak şekillenmiştir. 1982
anayasası 1961’den farklı biçimde gerçekte sosyal devlet
amacından kopmuş, ülkenin kalkınma yol ve yöntemlerini serbest
piyasaya dayalı ucuz emek istihdamında bulan bir yaklaşımı
benimsemiştir. Anayasa’da temel hak ve özgürlükler çok sınırlı
bir çerçevede tanımlanırken, özellikle sendikal haklar, toplu
sözleşme ve grev hakkına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler
yapılmış
ve bu hakların dünyanın hiçbir anayasasında
görülmedik biçimde sınırlanması yoluna gidilmiştir. Lokavt
anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir.
1982
anayasası
dışında
dönemin
temel
kurumsal
düzenlemelerine bakıldığında, toplu iş ilişkilerini düzenleyen
sendikalar yasası ile toplu sözleşme ve grev yasasının yeni
baştan yazıldığı görülmektedir. 274 ve 275 sayılı yasalar
yürürlükten kaldırılmış, bu yasaların yerine 2821 sayılı yeni
sendikalar yasası ile 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve
lokavt yasası yürürlüğe konulmuştur. Bu dönemde 1999 yılında
4447 sayılı yasa ile
emeklilik yaşı arttırılmış, son olarak
da 1971’den beri yürürlükte bulunan 1475 sayılı iş yasası
tümüyle yürürlükten kaldırılarak yerine, 2003 yılında, 4857
sayılı yeni iş yasası konulmuştur.
1980’li yılların hemen başında özellikle kıdem tazminatına
ilişkin sınırlamalar getirilmiştir.
Kıdem tazminatına önce
günlük asgari ücret tutarının 7.5 katı sınırı, 1980 tarihli
2320 tarihli yasa ile getirilmiş, daha sonra 1982 tarih 2762
sayılı yasa ile “kıdem tazminatı ödemelerinde uyulacak tavanın
yıllık miktarı devlet memurlarına tabi en yüksek devlet
memuruna ödenecek emeklilik ikramiyesini geçemez” şeklinde
tanımlanmıştır. Bu düzenlemeler sosyal güvenlik alanında da
devam etmiştir. Örneğin 1986 tarihli 1402 sayılı yasayla belli
hizmet süresini dolduran ve belli bir yaş sınırına ulaşanların
yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için gerekli prim ödeme gün
sayısı 1800’den 3600’e çıkarılmıştır . İşçi emeklilerin aylık
oranı % 70’ten % 60’a düşürülmüştür. Ayakta tedavi ilaç
masraflarının % 20’sine katılım öngörülmüştür.
Yine 1981
tarihli 2564 sayılı yasa ile 18 yaşın altındaki çalışmaların
sigortalılıkta
dikkate
alınmaması
düzenlenmiş,
emekli
aylıklarının hesaplanmasında son üç yıl yerine son beş yılın
ortalamasının esas alınması öngörülmüştür. 1985 tarih 3246
sayılı yasa ile emeklilik yaş sınırının erkeklerde 60’a,
kadınlarda
55’e
çıkarılması
düzenlenmiştir.
Son
olarak
toplumsal mücadelelere konu oluşturan “mezarda emeklilik”
olarak adlandırılan sosyal güvenlik yasası düzenlemeleri
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gündeme getirilmiştir. Bu çerçevede devam eden oluşumlar ve
ekonomik koşullara uygun düzenlemeler, bir yandan da Avrupa
Birliğine uyum sürecinin ve Uluslar arası Çalışma Örgütü
normlarının sürekli baskısı altında kalmıştır. Bu çerçevede
1994 yılında Uluslar arası Çalışma Örgütünün 158 sayılı İş
Güvencesine İlişkin Sözleşmesi TBMM tarafından onaylanmış,
buna karşılık 2003 yılının 15 Mart’ında yürürlüğe girecek
şekilde
hazırlanan
yasaya
kadar
hiçbir
değişiklik
yapılamamıştır. Dolayısıyla bu dönemde 2003 yılına dek modelin
esasını uzun yıllardır sürdürülen iş güvencesiz çalışma
oluşturmuştur. Ancak bu yasa da 10 Haziran 2003 tarihinde
yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası ile önemli ölçüde
esnetilmiş ve iş güvencesine ilişkin temel konular büyük
ölçüde
işverenlerin
beklentileri
doğrultusunda
değiştirilmiştir.
1.10. 1980’den Günümüze Toplu İş İlişkileri Düzeni
1980 askeri darbesinin ardından 2821 sayılı sendikalar
yasası ile 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt
yasası
1983 yılında yürürlüğe konmuştur. Bu yasalar ilk iş
yasasından başlayarak düzenlenmiş bulanan yasakçı anlayışı
sürdüren bir niteliğe sahiptir. Ayrıca bu yasalar sendikal
harekete
başlangıçtan
itibaren
“Amerikan
Sendikacılığı”
niteliğini kazandırmaya yönelik yaklaşımı da geliştirmiş
durumdadır. Bu yasaların genel niteliği, sendikal örgütlemenin
ve toplu iş sözleşmesi haklarının olabildiğince dar
bir
çalışan kesimi tarafından kullanılmasını sağlamak ve sendikal
örgütlenmenin toplumsal yapıya etkisinin olabildiğince sınırlı
bir çerçevede yansımasını öngörmektir. 2821 sayılı sendikalar
yasası
yalnızca
işkolu
esasına
dayalı
sendikalaşmayı
öngörmüştür. “Meslek veya işyeri esasına göre işçi sendikası
kurulamaz” esası açıkça düzenlenmiş ve bölge esasına göre
sendikal birliklerin kurulması da yasaklanmıştır. Ülke çapında
işkolu
sendikaları
ve
konfederasyonlar
kurulması
mümkün
kılınmış, bunun dışındaki örgütlenme tipleri yasaklanmıştır.
Konfederasyonlar toplu sözleşme ve grev yapma hakkına sahip
değildirler.
Sendikaların
uluslar
arası
örgütlenmelere
üyelikleri ise izin sistemine bağlanmıştır. Sendika üyeliği ve
kuruculuğu
da
yasada
belirli
kısıtlamalar
altında
tutulmaktadır.
Sendika
kurabilme
hakkı
anayasadan
kaynaklanacak şekilde yalnızca işçilere tanınmıştır. Ancak
ayrıca memurların sendika hakkını yasaklayan bir hüküm mevcut
değildir.
Bu
noktadan
kalkarak
süreç
içerisinde
kamu
çalışanlarının sendika kurma hak ve özgürlükleri uluslar arası
kurallar çerçevesinde gündeme gelmiş ve uzun süren mücadele
sürecinin
arkasından
kamu
çalışanları
sendika
kurma
özgürlüklerini
kazanmışlardır.
Sendika
üyesi
olabilme
açısından özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar dahil
sendika üyesi olamayacakları düzenlenmiştir. Yasaya göre
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öğrenciler de sendika üyesi olamamaktadırlar. Ayrıca sendika
üyeliği kesinleşen işçinin üye fişinin bir örneğinin işverene
verilmesi
zorunluluğu
getirilmiştir.
Sendika
kurucusu
olabilmek için sendikanın kurulacağı işkolunda en az bir
yıldan beri fiilen çalışıyor olmak önkoşulu getirilmiştir.
Sendika yöneticiliği için ise en az on yıl bilfiil işçi olarak
çalışmış olmak koşulu getirilmiş, sendika yöneticiliğinin 4
olağan genel kurul süresince sürdürüleceği, aradan bir olağan
genel kurul geçmeden aynı kişinin tekrar aday olamayacağı
belirtilmiştir.
Sendikal faaliyetlere ilişkin yasaklarsa oldukça yoğundur.
En belli başlı yasak sendikaların siyasal faaliyetlerine
yöneliktir. Anayasanın 52. maddesinden kaynaklanarak yasaya
geçmiş düzenlemelere göre sendikalar siyasi amaç güdemez:
siyasi faaliyette bulunamaz, siyasi partilere destek olamaz;
derneklerle, kamu niteliğindeki meslek kuruluşları
ve
vakıflarla bu amaçla ortak hareket edemez. Ayrıca sendika ve
konfederasyon yöneticilerinin bir siyasi partinin yönetim
organlarında
herhangi
bir
görev
almaları
da
yasaktır.
Sendikaların eğitim faaliyetleri ile ilgili sınırlamalar söz
konusudur.
Sendikal
eğitimlerin
ancak
işçilerin
mesleki
bilgilerini
arttıracak,
milli
tasarruf
ve
yatırımların
gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek biçimde
gerçekleştirileceği öngörülmüştür. Toplu sözleşmeye taraf
olmayan herhangi bir sendikanın işyerindeki üyelerinden aidat
alabilmesi olanağı kaldırılmıştır. 2821 sayılı yasada üyelik
noter koşuluna bağlanmış ve üye olmanın ya da üyelikten
ayrılmanın noter kanalıyla belgelenmesi öngörülmüştür.
2822 sayılı yasaya bakıldığında ise buradaki temel
sözleşme biriminin “işyeri” veya “aynı işkoluna dahil birden
çok işyeri” ya da “işletme” olduğu görülmektedir. “İşkolu”
sözleşmesi
yapmak
olanağı
kaldırılmıştır.
Buna
karşılık
işverenlerin uzun bir dönemden beridir ifade ettikleri “grup
sözleşmesi”nin önü açılmıştır. Toplu sözleşme yapma yetkisine
sahip olan sendikalar işkolunda Türkiye çapında % 10 oranında
üyeye ulaşan sendikalar olmaktadır. Bu düzenleme aslında 1970
yılında 14-15 Haziran olaylarının gelişmesine yol açan
olayların
temel
mantığının
devamı
niteliğindedir.
Orada
başarılamayan burada gerçekleştirilmiş olmaktadır. Daha önce
de belirtildiği gibi bu tür bir sistemin demokratik ülkelerde
örneği yoktur. Bir faaliyet alanında çalışan işçilerin %
10’unu temsil eden tek bir sendikanın yaşama hakkını elde
etmesine benzer bir düzenleme 2. Dünya Savaşı öncesinde
İtalya’da uygulanmıştır.
Sözleşme yetkisinde ikinci ölçüt, sözleşmenin yapılacağı
işyerinde çalışanların yarısından bir fazlasının üye yapılması
zorunluluğudur. Uluslararası Çalışma Örgütü gerek işkolu
barajını gerekse işyeri barajını toplu sözleşme açısından
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sakıncalı bulmakta, özgür toplu pazarlık ilkesiyle çeliştiğini
belirtmektedir. Türkiye’nin 1951 yılında imzaladığı 98 no’lu
sözleşmeye de aykırılık söz konusudur. Ayrıca ILO her sözleşme
öncesinde yetki belgesi alma koşulunu da 98 no’lu sözleşmeye
aykırı bulmaktadır. Yetkili sendikayı belirleme ve yetki
belgesi verme görevi bakanlığa verildiği için, bu düzenlemenin
sendikaları siyasi iktidarın baskısı altında tutacağı açıktır.
Bu şekildeki bir yetki düzeni sendikal hareketi siyasal
iktidarın denetimi altına sokmakta ve sendikal faaliyeti de
çok büyük ölçüde toplu sözleşme faaliyetine indirgemektedir.
Sistemin getirdiği resmi arabuluculuk düzeni zorunlu bir
nitelik taşımaktadır. Bakanlar Kurulunun teşmil yetkisi devam
etmektedir. Grev yasakları genişletilerek sürdürülmüştür.
Banka
işkolu
dahil
birçok
işkolu
uluslararası
normlar
açısından kabul edilemeyecek
biçimde grev yasağı içine
alınmıştır.
Grevin tanımı yalnızca toplu iş sözleşmesi ile sınırlı
olarak belirlenmiş, bu anlamda cumhuriyet öncesinden buyana
devam eden temel yasaklamalar varlığını sürdürmüştür. Genel
grev, siyasi grev, dayanışma grevi gibi grev türleri, iş
yavaşlatmalar yasaktır. Grev konusunda, 1980 öncesinde varolan
“hak grevi” de yok edilmiş ve böylece grevlere ilişkin
düzenleme sendikal hareketin hak arama yollarını tümüyle
kilitleyecek biçimde tanımlanmıştır. Grev yasaklarının içine,
su,
elektrik-havagazı,
doğalgaz,
petrol
sondajı-tasfiye
dağıtım işleri, bankacılık, itfaiye, temizlik, şehir içi
deniz, karayolu, demiryolu toplu taşıma işleri, cenaze,
huzurevi,
tekfin,
mezarlıklar,
milli
savunma
bakanlığı,
jandarma
genel
komutanlığı,
sahil
güvenlik
komutanlığı
alınmıştır.
Bakanlar
kurulunun
karar
verilmiş
ya
da
uygulanmaya başlanmış grevi erteleme yetkisi devam etmektedir.
Erteleme sonunda grev yeniden başlamamakta, böylece grev hakkı
fiili olarak sona erdirilmiş olmaktadır. İş mahkemelerine
grevi durdurma yetkisi verilmiştir. Kanuni bir grev sırasında
hizmet akitleri askıda olan işçilere “bu dönem için ücret ve
sosyal yardımlar ödenemez, bu süre kıdem tazminatı hesabında
dikkate alınamaz, toplu iş sözleşmelerine bu hükümlere aksi
hüküm konulamaz” şeklinde daha önce varolmayan çok sınırlayıcı
bir başka hüküm eklenmiştir. Yüksek hakem kurulu bir tahkim
organı olarak varlığını sürdürmektedir.
Görülüyor ki 12 Eylül’ün hemen arkasından ortaya konan ve
günümüze dek temel ilkeleri değişmeyen yasal düzenlemeler,
toplu iş hukuku alanında olağanüstü sınırlayıcı ve baskıcı,
sendikal
hareketi
toplumsal
işlevini
yerine
getirmekten
uzaklaştırıcı
bir nitelikte düzenlenmiştir. Dönem içerisinde
sendikalar yasası ile toplu sözleşme grev ve lokavt yasasında
zaman zaman değişiklikler yapılmıştır. Sendikalar yasasında
1983 tarihli 2882 sayılı yasa, 1988 tarihli 3449 sayılı yasa,
1995 tarihli 4101 sayılı yasa, 1997 tarihli 4277 sayılı yasa,
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2002 tarihli 4773 sayılı yasa ile çoğu olumlu yönde, askeri
darbenin
baskıcı
koşullarını
hafifletmeye
yönelik
değişiklikler yapılmıştır. On yıl fiili olarak çalışma
zorunluluğu, 10 yıl SSK’ya bağlı çalışma zorunluluğuna
dönüştürülmüş; kuruculardaki 1 yıl kaldırılmış; yöneticilerin
4 dönemden fazla seçilemeyeceği ile ilgili hüküm kaldırılmış;
genel kurulların 3 yılda değil 4 yılda yapılacağı hükmü
düzenlenmiş; işverenlere üye fişlerini gönderme zorunluluğu
kaldırılmış,;uluslar arası kuruluşlara üyeliklerde ön izin
koşulu kaldırılmış;
sendikaların temsilci tayin edebilmek
için sözleşme yapma zorunlulukları yerine yetki belgesinin
kesinleşmesi yeterli sayılmış; sendikaların siyasi yasakları
ile ilgili önemli ölçüde değişiklik yapılmış ve özellikle 1995
yılında yapılan değişiklikle anayasadaki 52. madde tamamen
kaldırılmış, buna bağlı olarak sendikalar yasasındaki siyaset
yasağı yeniden düzenlenmiş ve 2002 tarihli değişikliklere
bağlı
olarak
temsilci
teminatları
ilgili
düzenlemeler
yenilenmiştir. Benzer şekilde sendika üyesi olamayacaklarla
ilgili yasaklar da özellikle 1988 tarihli 3449 sayılı yasayla,
1995 tarihli 4700 sayılı yasayla büyük ölçüde daraltılmış,
askeri kişiler dışında tüm yasaklar kaldırılmıştır. Ancak
mevcut yasada üyelikte noter koşulu ve sendikal hareketin
temel örgütlenmesi, faaliyetleri ve çalışma düzenine ilişkin
yasaklar devam etmektedir.
Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt yasasında da dönem
içinde 1986 tarihli 3299 sayılı yasa ile ve 1988 tarihli 3451
yasa
ile
değişiklikler
yapılmıştır.
Bu
değişikliklerde
özellikle yetki alınmış işyerlerinde veya yetki tespiti
istenmiş
işyerlerinde
teşmil
yapılamayacağı,
arabulucu
uyuşmazlıkta
tarafların
görüşmeye
gelmemesi
durumunda
arabulucu başvurusu için 60 gün beklemenin gerekli olmayacağı,
grev gözcülerinin çalışmalarının bir ölçüde rahatlatılması
gibi, sistemin esasını etkilemeyecek nitelikte değişiklikler
söz konusu olmuştur. Bu yasa açısından da temel barajlar,
yetkiye ilişkin ayrıntılı düzenlemeler devam etmektedir. Bu
şekildeki bir toplu sözleşme düzeniyle özgür toplu pazarlık
düzeninin
oluşturulabilmesi
mümkün
değildir.
Dolayısıyla
ülkemizde bugün 2821 ve 2822 sayılı yasaların yeniden ele
alınıp
özgürlükçü
bir
anlayışla
yeniden
düzenlenmesi
zorunluluğu en temel gereksinim olarak ortada durmaktadır.
1.11. 1980’den Sonra İşçi Örgütleri ve Eylemler
1980’den günümüze işçi örgütlerinin gelişme çizgisine
baktığımızda
ise
TÜRK-İŞ
ve
HAK-İŞ’in
80’li
yılların
ortalarından başlayarak faaliyetlerini sürdürebildikleri, 80
öncesinde varolan MİSK’in birara faaliyete geçer gibi olmasına
rağmen varlığını sürdüremeyip yok olduğu görülmektedir. DİSK
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1991 yılında beraat ederek yeniden sendikal alanda faaliyet
göstermeye başlamıştır. Kamu çalışanlarının örgütlenmeleri
belli aşamalara gelmiş ve değişik kamu çalışan örgütleri
ortaya çıkmıştır. Şu anda “toplu görüşme” olanağını elde etmiş
bulunan kamu çalışanları grevli toplu sözleşmeli sendikal hak
arayışlarını ve mücadelelerini sürdürmektedir. Dönem içinde
işçi mücadelelerine bakıldığında özellikle 1988’e kadar olan
süreçte bir toparlanma çabasının bulunduğu, zaman zaman
grevler ve toplu sözleşmeler görülmekle birlikte, ücretlerin
giderek düştüğü, 1988’e kadar geçen on yıl içinde gerçek satın
alma gücünün yarı yarıya azaldığı anlaşılmaktadır.
1989’den başlayan süreçle birlikte yaygın tepkiler ve işçi
eylemleri sonucunda satın alma gücünde artışlar yaşanmıştır.
Burada 1989 bahar eylemlerinin özel bir anlamı vardır. Daha
sonra ortaya çıkan yaygın grevlerle birlikte çalkantılı bir
dönemin arkasından 1989-1990-1991-1992 yılları boyunca işçi
ücretlerinde önemli bir gelişme gözlenmektedir.
Ancak
sistemin
doğal
bir
sonucu
olarak
sendikal
örgütlemenin genişleyememesi, toplu sözleşme faaliyetlerinin
sadece işyeri düzeyinde üyelerle sınırlı bir çerçeve içinde
sınırlı kalışı, zaman içinde değişik çalışan gruplarının ve iş
ilişkisi biçimlerinin giderek yaygınlaşması ve böylece geçici
çalışan
işçilerle
taşeron
işçilerin
çok
yoğun
biçimde
kullanılmaya başlanması, giderek eve iş verme, kısmi zamanlı
çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi birtakım türlerin artması
ve yoğun işsizlik baskısı bu sürecin kesintiye uğramasına yol
açmış, elde edilen kazançların 1960-1980 döneminde olduğu gibi
ulusal gelir içerisinde ücretlilerin payını sürekli olarak
arttıracak bir çerçeveye dönüşmesini önlemiştir. Günümüzde
yeni oluşturulan iş yasasının da etkisiyle
ortaya çıkacak
çerçeve ulusal gelirin dağılımında yeni bir dengesizlik ve
emek
gelirleri
aleyhine
yeni
bir
bozulma
sürecinin
başlangıcını oluşturabilecek niteliktedir.
Bu süreç boyunca özellikle 1990’lı yılların sonlarına
doğru enflasyon yüksek düzeyde devam etmiş, T.C. tarihinin en
yüksek fiyat artışlarının yaşandığı bir dönem gerçekleşmiştir.
Zaman
zaman
gerilemekle
birlikte
sendikal
hareketin,
üyelerinin satınalma gücünü belli ölçüde de olsa koruyabildiği
anlaşılmaktadır. Ancak üretimden, katma değerden alınan payın
arttırılması
anlamında
çok
büyük
sorunların
yaşandığı
gözlenmektedir. Ulusal gelirin dağılımına ilişkin veriler,
giderek düşük gelir gruplarının daha az pay aldığını ortaya
koymaktadır. Bugün yürütülen tüm mücadelelere, özellikle
DİSK’in açılmasının arkasından sendikal harekette oluşan
dinamizm ve ivmeye, değişik zamanlarda ve değişik gerekçelerle
gündeme getirilen Ankara Yürüyüşü gibi etkinliklere, işyeri
düzeyindeki yaygın direnişlere, mitinglere ve gösterilere
rağmen istenilen sonuçların elde edilmesinde çok büyük
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zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu noktada özellikle 1990
yılında Körfez Krizi ile birlikte yaygınlaşan grev erteleme
uygulamaları,
ücret
gelirleriyle
sendikaların
toplumsal
etkinliğinin belli sınırlar içinde kalmasını doğuran temel
nedenlerin başında gelmiştir. Gerçekten de 1990 yılında körfez
krizi gerekçe gösterilerek yayılma eğilimi gösteren grevler
ertelenmiştir. Lastik sözleşmeleri sonucunda ortaya çıkan
uyuşmazlıklara bağlı grevler tam üç kez ertelenmiştir. İşkolu
düzeyindeki
ertelemelere
çok
çeşitli
örnekler
vermek
mümkündür. Ülkemizde bugün fiili olarak grev ertelemenin
uygulanması dolayısıyla grev yapmak olanaksız durumdadır.
Yalnızca toplu sözleşme düzeni içinde hapsedilmiş bir grev
hakkı, grev erteleme mekanizması yoluyla fiili olarak ortadan
kaldırılmakta ve böylece sendikaların en temel ekonomik ve
demokratik
haklarını
geliştirmek
için
kullanabilecekleri
birincil araç kullanılamaz hale sokulmaktadır.
Bugünün temel
görevi çalışma ilişkilerinin asıl belirleyici yönünü oluşturan
toplu iş ilişkisi sistemlerinin özgürlükçü ve demokratik bir
çerçevede yeni baştan oluşturulmasıdır.
Endüstri ilişkileri sistemi sendikaların işkolu düzeyinde
kurulmasını öngören ancak toplu sözleşme düzeyini işyeri
olarak tanımlayan çelişkili durumdan kurtarılmalıdır. Sendikal
hareket belli bir sistem içerisinde yalnızca üyelerine dönük
hak ve talepler elde etmeye yönelik sendikacılık anlayışından
çıkmalı,
mevcut
endüstri
ilişkileri
sistemini,
sendikal
hareketin hedeflerini genişletebileceği bir çerçeve içinde
tanımlanması mutlaka sağlanmalıdır. Gerek Uluslararası Çalışma
Örgütünün gerekse Avrupa Birliğinin değişik belgelerinde bu
konuda neler yapılabileceğinin ve sendikal hareketin işçi
sınıfını kucaklayacak biçimde bir çalışma düzenine nasıl
ulaşacağının ipuçları ve gerekli açılımları belirlenmiştir.
Türkiye’de sendikal yapı 12 Eylül sürecinin arkasından
getirilen serbest piyasa ekonomisi anlayışı içinde, bireysel
sözleşme özgürlüğünü tanıyan ancak örgütlenme özgürlüğünü
ekonomiyi
bozan
bir
faktör
olarak
görüp
sendikaları
kısıtlamaya çalışan niteliğinden bir an önce kurtarılmak
zorundadır.

1.12. Toplu Pazarlık Sürecinin Ücretlere Etkisi
Bu
sınırlı
ve
baskıcı
çerçeveye
rağmen
sendikal
örgütlenmenin gerçekleşebildiği ilk yıllardan itibaren Gayri
Safi Yurtiçi Hasıladan ücretlerin aldığı pay yükselmeye
başlamıştır. Bu pay 1990 yılında %27,7’ye yükselmiştir. 1991
yılında ise bu oran %31.9 olmuştur. Arkasından gelişen 1994
krizi ile işgücü ödemelerinin payının %25.5’e, 1995 yılında
ise %22.2’ye gerilediği görülmüştür. Bu dönemde kırılma
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noktasını 1989 yılında gerçekleşen yaygın işçi eylemleri,
yüksek talepler ve o yıldan başlayarak bağıtlanan toplu
sözleşmeler oluşturmuştur.
Ancak bu eğilimin 2000 yılından başlayarak yeniden düşmeye
başladığı gözlenmektedir. %10’ları geçmeyen bir toplu sözleşme
kapsamına
rağmen,
toplu
sözleşmelerde
ortaya
çıkan
gelişmelerin genel ücretlerin değişimini bir ölçüde de olduğu
etkilediği anlaşılmaktadır. Toplu sözleşmeli işçilerin ücret
gelirlerini
yükseltmeleri
ile
birlikte
diğer
ücret
gelirlerinde de belirli düzeylerde bir gelişme gözlenmektedir.
Bu eğilimin bir sonucu olarak siyasal iktidarların ücret
artışı sağlayacak nitelikteki toplu sözleşmelere doğrudan
müdahale
ettikleri
sıklıkla
görülmüştür.
Yasadaki
açık
sınırlamalara karşın Danıştay tarafından hukuka aykırılığı her
defasında ortaya konulan grev erteleme kararları siyasal
iktidarlarca üst üste alınabilmiştir. Bu dönem içinde lastik
işkolunda sendikamız tarafından alınan grev kararları üst üste
4 sözleşme döneminde aralıksız ertelenmiştir. Son erteleme
dönemi ise lastikle birlikte cam işçilerinin grevinin de
ertelenmesiyle
sonuçlanmıştır.
Üstelik
bu
erteleme
de,
erteleme
kararının
yasadışılığı
aynı
grevin
Danıştay
tarafından erteme kararın yürürlüğünün durdurulmasına rağmen
2.kez ertelenmesiyle açıkça ortaya çıkmıştır.
Bu aşamada artık temel bir insan hakkı olan örgütlenme
hakkının ihlaline dönüşen siyasal iktidarın tasarrufuna karşı
demokratik bir tepkinin yaygın bir biçimde ortaya konulamaması
ilginçtir. Ülkemizde sendikalarda örgütlenmiş işçilerin temel
haklarını kullanmada bu denli sorunlarla yüz yüze kaldığı göz
önüne alınırsa, örgütlenmemiş geniş emekçi kitlelerin kayıt
dışılık ve yasa dışılık açısından ne durumda olduğunu
düşünebilmek zor olmasa gerektir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine göre
ülkemizde toplu pazarlık kapsamındaki işçi sayısı yaklaşık 900
bin
dolayındadır.
Bu
işçilerin
500
bini
kamu
işçisi
niteliğindedir. Özel sektörde toplam pazarlık sürecindeki işçi
sayısının 400 bin dolayında olduğu görülmektedir. Özel sektör
çalışanlarının bir bölümü tek tek işverenlerle sendikalar
arasındaki toplu sözleşmelerin konusunu oluştururken, bir
bölümü de işveren sendikaları ile sendikalar arasındaki toplu
pazarlıklar kapsamına girmektedir. Bu oranın da yaklaşık yarı
yarıya olduğu söylenebilir.
Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektördeki toplu
sözleşmeler açısından son dönemde ve 2001 krizinden başlayarak
hızla gelişen gerilemelerden söz edilebilir. Öncelikle Türkiye
ekonomisi incelenirken belirtildiği gibi son 4-5 yılda gerçek
ücretler ciddi oranda gerilemiştir. Toplu sözleşmeler bu
gerilmeyi ortadan kaldıracak etkiyi gösterememiştir.
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İkinci olarak yeni kabul edilen İş Yasası’yla da geniş bir
uygulama alanı bulan esneklik uygulamaları, toplu sözleşmeli
işyerlerinde de önlenememektedir. Son dönemde sendikalar daha
İş Yasası’nın kabul edilmesi için tartışmalar yapılırken, İş
Yasası’yla getirilmesi düşünülen esneklik uygulamasını önceden
toplu
sözleşmelere
koyabilmişlerdir.
Bu
durum
işyeri
düzeyindeki ve yalnızca üyelerinin mevcut haklarını korumakla
sınırlı sendikacılık hareketinin belirli koşullarda ne ölçüde
geri
bir
konumda
kalabileceğinin
açık
göstergesini
oluşturmuştur.
Bugün
ülkemizde
yasayla
öngörülmüş
esnek
çalışmanın hemen bütün biçimleri bir ikisi hariç bırakılırsa
büyük ölçekli grup sözleşmelerinin tümünde yer almaktadır.
Gerçek
ücretlerdeki
gerilemeyle
birlikte
esneklik
uygulamalarının
toplu
sözleşmelerde
yer
alması,
varolan
sistemin hiçbir şekilde işçilerin haklarını ve sendikaların
toplumsal konumunun koruyucu bir fonksiyonunun kalmadığının
açık işareti durumundadır.
Aynı dönem içinde ekonominin yaklaşık yarısını oluşturan
kayıt dışı çalışma devam etmiştir. Bu anlamda gerek ücretlerin
gerekse yaşama koşullarının iyileştirilmesi üzerindeki büyük
baskı sürmektedir. Aynı biçimde işsizlik oranının yüksek
biçimde
seyretmesi
de
kayıt
dışının
yarattığı
etkiyi
yoğunlaştırmaktadır.
Bu
gelişmelerin
tümü
örgütsüz
işçi
kitlelerinin çalışanların 90’ına varan oranlara ulaşmasından
kaynaklanmaktadır.

1.13. Toplu Sözleşme Kapsamındaki İşçi Sayısı Azalıyor.

Dönem içinde toplu pazarlık süreci kapsamındaki işçi
sayısı da gerilemektedir. 1985-86 döneminde yaklaşık 1 milyon
600 bin işçi toplu sözleşme kapsamında iken, son dönemde bu
sayının 900 binlere gerilediği saptanmıştır. Son 20 yıl içinde
%40’ları aşan bir sayı azalması dünyanın hiçbir ülkesinde
karşılaşılamayacak ölçüde büyük bir değerdir.
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1985-2004 Dönemi Toplu Sözleşmeli
İşçi Sayıları

Kaynak: T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1999-2000-2005

Krizlerin toplu sözleşmeli işçi sayılarında önemli etkiler
yarattığı hemen görülmektedir. 1994 öncesi 1 milyon 500 bin
olan toplu sözleşmeli işçi sayısı 1994 krizi ile 990 binlere
düşmüştür. Aynı şekilde 2000 yılında 1 milyon dolayına inmiş
bulunan toplu sözleşmeli işçi sayısı krizin hemen arkasından
keskin
bir
düşme
ile
900
binler
dolayında
seyretmeye
başlamıştır. Bu durum krizlerin çalışma yaşamı üzerindeki çok
yönlü
etkilerini
ne
kadar
çabuk
ortaya
çıkabildiğini
göstermesi açısından ilgi çekicidir.
Krizlerle de körüklenerek taşeronlaşma eğiliminin artması,
işçi
sayısının
düşüşünde
önemli
nedenlerden
birisidir.
İşyerleri içinde çekirdek işçi sayılabilecek nitelikteki
grubun dışında kalanlar hızla sendikasızlaşmakta ve toplu
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sözleşme
kapsamı
dışına
atılmaktadır.
Buradaki
yönetsel
mekanizmanın ağırlıklı taşeron sistemi yoluyla kurulduğu
açıktır. Bu biçimiyle taşeronlaşma işyerlerinde sendikaların
pazarlık güçlerini de doğrudan etkilemekte ve asıl işverenle
yürütülen toplu pazarlıklarda örgütlü gücü zayıflatmaktadır.
Benzer nitelikte etki doğuran bir başka düzenleme de
sendikal hareketin kendi içinde de belli ölçüde meşruluk
kazanmış bulunan kapsam dışı personel uygulamasıdır. Bu
uygulamayla toplu sözleşme kapsamında yer alabilecek önemli
sayıda çalışan Anayasadan kaynaklanan örgütlenme ve toplu
sözleşme yapma hakkını fiili olarak kaybetmektedir. Bu durum
yıllar içinde sendikalı işçiler ve sendikasızlar arasındaki
katılaşma ve kast ilişkisini yoğunlaştırmakta, çalışanları
birbirinden giderek koparmaktadır. Kapsamı dışı personelin
dönem içinde oran olarak önemli ölçüde arttığı gözlenmektedir.
Türkiye
İşveren
Sendikaları
Konfederasyonu
(TİSK)
verilerine göre kapsam dışı personelin oranı 1990 yılında
%22.3 olarak belirlenmişken, 2000 yılında %33’ü geçmiştir. 10
yıl içinde ortaya çıkan ve mevcut orana göre %50’ye yakın
artış gösteren kapsam dışı personel uygulamasının toplu
sözleşmelerin kendi içinde toplu sözleşme düzenine yöneltilen
en önemli tehditlerden birisini oluşturduğunu açıkça belirtmek
gerekir.
Kapsam
dışı
personel
ve
taşeron
işçiliği
birlikte
düşünüldüğünde, işyerlerinde çalışanların en az %50’sinin daha
başlangıçta toplu sözleşme kapsamı dışına itildiği açıkça
ortaya
çıkmaktadır.
Bu
durum
sendikal
hareketin
kendi
yapısının
da
katkısıyla
içine
düştüğü
açmazı
bütün
çıplaklığıyla ortaya koymaktadır.
Gerçekten de Türkiye’de taşeron işçinin yaygınlaşması daha
çok ekonomik koşullarla bağlantılı sayılabilirken kapsam dışı
personel konusunda aynı değerlendirmeyi yapabilmek mümkün
görülmemektedir. Nitekim sendikalarla işverenler arasında
taşeron uygulaması konusunda sürekli ve yoğun tartışmalar
yaşanırken benzer bir durumun kapsam dışı personel konusunda
yaşanmadığı bilinmektedir.
Sendikalar taşeron uygulamasının varlığına karşı çıkarak
açık bir tavır alırken kapsam dışı konusunda bütünsel bir
yaklaşım geliştirmekten uzak durmaktadırlar. Bu görünüm zaman
zaman kapsam dışı personelle ilgili tartışmaları gündeme
getirmekle birlikte kapsam dışı personelin sendikal örgütler
içinde
yer
almasını
sağlayacak
bir
tartışma
düzeyine
çıkılamamaktadır.
Aslında böyle bir gelişmenin sendikal hareketi doğuş ve
kurumlaşma süreci dikkate alındığında anlaşılması mümkündür.
Ancak
buradaki
sorun
sendikaların
çeşitli
nedenlerle
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çalışanların önemli bir bölümünü örgütsüz bırakan kapsam dışı
uygulaması konusunda bu nitelikteki çalışanları sendika üyesi
yaparak
toplu
sözleşmeden
yararlanma
hakkını
kazandırma
konusunda gereken adımları atamamasıdır.
Önümüzdeki dönemde sendikal örgütlenmenin yaygınlaşmasını
sağlayabilecek
adımlardan
birisi
kapsam
dışı
personel
niteliğindeki çalışanların sendika üyesi yapılmasıdır.
Gelişmeler temel olarak belirtilen nitelikte seyrederken,
grevlerin gelişimine bakıldığında giderek etkisizleşen,
daralan ve küçülen bir kapsam dikkati çekmektedir. Genel
olarak yükselen ve çalışanların yaşam koşullarının iyileştiği
bir ortamda elbette grevlerin olmaması doğal karşılanacaktır.
Ancak gerçek ücretlerin düştüğü, toplu sözleşme kapsamının
daraldığı, sendikaların çok büyük örgütlenme sorunlarıyla yüz
yüze kaldığı koşullarda, greve katılan işçi ve işyeri
sayılarında
olağanüstü
düşüşler
gerçekleşmesi
üzerinde
düşünülmesi gereken bir durumdur. Bu durum ancak greve
gidilmesi halinde kazanılmış hakların ve eldeki olanaklarında
ortadan kalkacağı şeklindeki bir algılamanın yaygınlaşmış
olmasıyla
açıklanabilir.
Gerçekten
de
ülkemizde
geniş
kitlelerin
örgütsüzlüğü,
örgütlü
işçilerin
kazanılmış
haklarının örgütsüzlere göre belli bir düzeye ulaşmış olması
ile birleşince ortaya var olan durumu korumayı amaçlayan bir
politika çıkmaktadır.

1984-2004 Dönemi Grev Uygulamaları
Greve Katılan
Yıllar
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

İşçi Sayısı
561
2.410
7.926
29.734
30.057
39.435
166.306
164.968
62.189
6.908
4.782
5.461
7.045
11.482
3.263
18.705
9.911
4.618
1.535

Kaybolan
İşgünü
Sayısı
4.947
194.296
234.940
1.961.940
1.892.655
2.911.407
3.466.550
3.809.354
1.153.578
574.741
242.589
274.322
181.913
282.638
229.825
368.475
286.015
43.885
144.772
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2004
2005

3.557
3.529

93.161
176.824

Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Türkiye’nin
bugün
içinde
bulunduğu
koşullarda
grev
uygulamaları açısından doğal eğilim artış yönünde olması
beklenmelidir. Ancak sendikal hareketin örgütlenme düzeyi ve
yapısal özellikleri ile grev hakkının yasal çerçevesi bu doğal
gelişmenin yaşanmasına izin vermemektedir. Grev hakkının etkin
bir biçimde kullanılamadığı koşullarda ise aslında toplu
sözleşme
ve
toplu
pazarlık
süreçleri
de
etkinliğini
yitirmektedir. Ülkemizin endüstri ilişkileri içindeki her
türlü uygulamayı göstermelik duruma düşüren 12 Eylül sonrası
endüstri ilişkileri yapılanmasının hızla ve kökten aşılmaktan
başka çaresi yoktur. Geniş yığınların örgütsüzlüğüne son
verebilecek,
sendikal
hakların
özgürce
kullanımını
sağlayabilecek,
örgütsüz
işçilerin
sendikalar
tarafından
temsil edilmesine yol açabilecek demokratik ve katılımcı bir
sistemin oluşturulması kesin zorunluluktur.

2. İŞ YASASI’NDA DEĞİŞİKLİK

2.1. 1475’den 4857’ye: Kural dışılığın Hukuksal Çerçevesi

10 Haziran 2003 tarihinde 4857 sayılı yeni bir İş Yasası
yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile 1475 sayılı İş Yasası bir
maddesi dışında tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. 1475
sayılı yasanın Kıdem Tazminatını düzenleyen 14.maddesi ise
yeni yasada Geçici Madde 6 olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.
Bilindiği gibi iş yasaları bir ülkenin endüstri ilişkileri
sistemini oluşturan iki ana hukuksal düzenlemeden birisidir.
Endüstri ilişkileri sistemi, bireysel iş ilişkileri ile toplu
iş ilişkileri düzeninin bir bileşimi sayılabilir. Genel olarak
iş yasaları, bireysel iş ilişkilerini düzenleyen hukuksal
metinlerdir. Toplu iş yasaları ise, sendikalar ve toplu iş
sözleşmesi-grev konularını ele almaktadır.
Bireysel iş yasaları ekonomik düzenin katı koşulları ve
“rasyonelliği”
içinde
çalışanların
en
temel
hak
ve
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özgürlüklerini güvenceye kavuşturmak amacından doğmuşlardır.
Gerçekten de salt piyasanın işleyişine bırakılan bir toplumsal
iş düzeni gerek tek tek çalışan insanlar, gerekse bir bütün
olarak emekçi sınıflar için insan onuruyla bağdaşmayacak
ölçüde olumsuz bir çalışma ortamı doğurur. Bu durumun açık
örneği 19.yüzyılda “vahşi kapitalizm” adı verilen dönemde
yaşanmıştır. O günlerden günümüze çağdaş ve insanca bir toplum
düzeni oluşturabilmek için, emekçi güçler ve örgütlerince bir
yandan çalışma düzenini öte yandan devlet örgütlenmesini
dönüştürebilmek için çetin bir mücadele verilmektedir.
Ülkemizdeki iş yasalarının geçmişine bakıldığında farklı
bir durum gözlenmemektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze
yürürlüğe giren yada girmeyen iş yasası örneklerinin tümünün
yasalaşma sürecinde önemli toplumsal çatışmalar yaşanmıştır.
Bu durum 1924 tarihli yasalaşmayan İş Yasası Tasarısı için de,
1936 tarihli İş Yasası için de, Anayasa Mahkemesi’nce
yürürlükten kaldırılan 1967 tarihli İş Yasası için de, 1975
yılında yürürlüğe giren ve 2003 yılına dek uygulanan 1475
sayılı İş Yasası için de geçerlidir.
Ülkemizde
İş
Yasalarını
sermaye,
kendi
çıkarları
doğrultusunda
şekillendirmeye
çalışmıştır.
Devlet
ise
uygulanan ekonomik politikalara uyumlu bir çalışma ortama
yaratılması
için
kullanılacak
araçlar
olarak
görmüştür.
Türkiye’de gerek bireysel gerekse toplu iş yasalarının gündeme
getirilişi tümüyle devletin işçi hareketini denetim altına
alma amacından doğmuştur. 1924’de meclise sevk edilen ilk İş
Yasası
Tasarısı’nın
gerekçesinde
“Türkiye’nin
yakın
bir
gelecekte milli bir endüstriye kavuşacağı, bu endüstriyi
güçlendirmek ve işçilerden azami verimi alabilmek için çeşitli
işkollarını kanunla kontrol altına almak ve sermaye ile emek
arasındaki çatışmaları önlemek gerektiği” belirtilmiş ve bu
amaç günümüze dek hazırlanan tüm iş yasalarının temel
mantığını oluşturmuştur. Bu nitelikteki denetleyici ve baskıcı
bir yaklaşım elbette ne bireysel olarak işçi haklarına ne de
örgütlenme özgürlüğü, toplu sözleşme ve grev hakkı gibi temel
demokratik kurumlara olumlu yaklaşabilmiştir. Dönem dönem
değişen biçimler almakla birlikte değişmeyen temel nitelik;
işçi
haklarının
ve
işçi
sınıfının
örgütsel
gelişimini
engelleyerek sermaye birikimini emeğin güvencesiz ve ucuz
kalmasından doğacak kaynaklarla sağlamak olmuştur.
Karşı karşıya bulunduğumuz 4857 sayılı yasa, benzer
nitelikteki anlayışların bir örneğini oluşturmaktadır. Bu
yasa,
piyasa koşullarının gereklerini hukuksal dayanağa
kavuşturmak anlayışı içinde tarihsel gelişim ve birikimlere
aykırı düşen düzenlemeler içermektedir. Gerçekte çok dağınık
ve esnek bir uygulama süreci içinde olan ülkemizin iş yaşamı
bu
yasayla
varolan
dengesizliklerin
ve
eşitsizliklerin
hukuksal kimliğe kavuşturulduğu bir konuma
gelmektedir.
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Yasanın özellikle iş sözleşmesinin türlerine ilişkin olarak
sınırları belirsiz düzenlemeler öngörmesi ve iş güvencesini
“esneten”
değişiklikler
içermesi
bu
durumun
somut
kanıtlarıdır.
Elbette böyle bir yasa küresel koşullarda işletmelerin
rekabet
gücünün
korunması
ve
verimliliğin
arttırılması
gerekçeleri ile savunulabilir. Ancak bir iş yasasından
beklenen sınırlamaların gerekli olduğu yer tam da burasıdır.
Ekonomik gelişmeyi sağlamak için gerekli görülen uygulama ve
politikaların
insanın
bireysel
ve
toplumsal
gelişimini
engellemeyecek bir bütünlük içinde düşünülmesi ve tanımlanması
zorunludur. Ülkemizde bugüne dek olduğu gibi bu yasada da
gözardı edilen bu zorunluluktur.
Genel anlamda ilk önce belirlenmesi gereken, çalışanların
toplumsal örgütlenmesinin önündeki engeller yok edilmediği
sürece belirtilmeye çalışılan çağdaş bir toplumsal yapının
oluşturulamayacağı
gerçeğidir.
Bu
anlamda
toplu
iş
ilişkilerini düzenleyen yasal çerçeve demokratik bir nitelikte
yeniden oluşturulmadıkça, bireysel iş yasalarının bıraktığı
boşlukların ve boşluklardan doğacak sorunların önüne geçmek
mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla günümüzde en önemli sorun
2821 ve 2822 sayılı toplu iş ilişkileri yasalarının çağdaş ve
demokratik bir toplum düzeni oluşturacak şekilde yeni baştan
hazırlanmasıdır. 4857 sayılı yasanın ortaya çıkarabileceği
sorunların önüne geçebilmenin temel yolu budur.
2.2. Yasanın Temel Amacı
1475 sayılı İş Yasası’nı büyük ölçüde değiştiren ve 10
Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren yeni İş Yasası, Türkiye’deki çalışma yaşamına önemli
değişiklikler getirmektedir. Bu yasanın düzenlemeleri gözden
geçirildiğinde, temel kaygının işletmelerin maliyet yapısını
daha ucuz işgücü çalıştırma yönünde etkileyerek rekabet gücünü
arttırma amacı olduğu açıkça görülmektedir. Bu çerçevede
yasanın başlıca üç özelliğinden söz edilebilir:
a)Bu yasa ülkemizde 25 yıla yakın bir süredir uygulanan,
“ucuz emek istihdamına dayalı” ekonomi politikasının hukuki
alt yapısını tamamlayan bir yasadır. Yasada bu özellik yeni
düzenlenen Geçici İş İlişkisi, Belirli Ve Belirsiz İş
Sözleşmeleri, Kısmi Süreli İş Sözleşmesi, Çağrı Üzerine
Çalışma, İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi, Telafi Çalışması gibi
maddelerle açıkça ortaya konulmaktadır. Ayrıca 15 Mart 2003
tarihinde yürürlüğe giren İş Güvencesine ilişkin hükümlerin
esnetilmesi,
Fazla
Çalışma
ile
ilgili
hükümlerin
değiştirilmesi, Toplu İşçi Çıkarma, Hafta Tatili, Yıllık İzin,
Çalışma
Süresi,
Ara
Dinlenmesi
konularında
yapılan
değişikliklerle de benzer amaç gözetilmektedir.
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b)Yasanın bir başka özelliği, istihdam ilişkileri ve
işçilerin çalışma koşulları açısından piyasada varolan tüm
uygulamaların hukuksal düzenleme konusu yapılmasıdır. Bu
anlamda bu yasa ile toplumsal dengesizlikler ve yüksek
işsizlik dolayısıyla piyasada işçiler aleyhine oluşmuş bulunan
tüm dengeler yasa hükmü haline dönüştürülmektedir. Böylece
yeni İş Yasası piyasa ekonomisinin önündeki tıkanıklıkları
tümüyle emek gelirleri üzerinden yapılan tasarruflarla aşmaya
çalışan hukuki bir metin özelliği taşımaktadır.
c) 4857 sayılı yasanın, işçilerin örgütlenme özgürlüğü
üzerinde yaratacağı etkiye bakıldığında, örgütlenme düzeyi çok
düşük olan ülkemizde, bu yasanın emek örgütlenmesini büyük
ölçüde geriletecek sonuçlara yol açma olasılığı yüksektir.
Düzenli ve tam süreli çalışan işçilerin örgütlenmesinin bile
sağlanamadığı ülkemizde, yeni getirilen istihdam türlerinin
bir örgütlenme altında toplanması neredeyse olanaksızdır. Bu
çerçevede Ödünç İş İlişkisi, Kısmi Süreli Çalışma, Belirli
Süreli
Çalışma,
Çağrı
Üzerine
Çalışma
gibi
şekillerde
çalıştırılan işçilerin sendika üyesi olabileceğini düşünmek
mümkün değildir. Kaldı ki, çalışma saatleri esnekleştirilerek
ve Hafta Tatili, Fazla Mesai ve Yıllık İzin gibi düzenlemeler
kazanılmış hakları yok edecek bir şekilde düzenlenerek
bağıtlanmış toplu sözleşmeler ve örgütlü işyerleri üzerinde de
bir baskı oluşturulmaktadır.
Öte yandan yasanın kayıt dışı ekonomiyi önleme konusunda
etkili hiçbir yaptırım öngörmediği de görülmektedir. Üstelik
kayıt dışını önlemeye yönelik eski yasada yer alan teftiş
hükümleri yeni düzenlemeyle esnetilmiş bulunmaktadır.
2.3.Yasanın Yapısı
10 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren 4857 sayılı yeni İş Yasası 9 bölümde
düzenlenmiş 122 madde ile 6 geçici maddeden oluşmaktadır.
Bölümler yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı yasanın aynısıdır.
Ancak eski yasada yer alan “Sosyal Sigortalar” başlıklı
8.bölüm yasa metninden çıkarılmıştır. Böylece yeni yasanın
yürürlükten kaldırılan yasanın sistematik yapısını koruduğu
anlaşılmaktadır.
Bu
yasa
ile
yaklaşık
20
yeni
madde
düzenlenmiştir. Ayrıca ceza hükümleri hariç eski yasanın 40’ı
aşkın maddesi de çok önemli ölçüde değiştirilerek yeni madde
gibi düzenlenmiştir. Ceza maddelerinde yapılan değişiklikler
ile bu maddelerin günün koşullarına uyarlanması amacıyla ceza
miktarları arttırılmıştır. Geri kalan maddelerde ise ya hiç
değişiklik yapılmamış, ya da maddelerin özünü etkilemeyecek
nitelikte değişiklikler yapılmıştır.
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2.4.Yasanın İçerdiği Temel Hükümler ve Özellikleri
a)Yasada İş Güvencesine İlişkin Yapılan Değişiklikler
Bu yasa ile, 15 Mart 2003 tarihinde yürürlüğe giren başka
bir deyişle bu yasanın yayınlanmasından yaklaşık 3 ay önce
uygulanmaya başlanmış iş güvencesine ilişkin hükümler bile
değiştirilmiş ve güvenceler geriletilmiştir. İş güvencesinin
altını boşaltabilecek nitelikteki temel değişiklikler 4 başlık
altında toplanabilir.
a) Yasanın Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması
başlıklı 18.maddesinde iş güvencesinin kapsamı daraltılmıştır.
15 Mart 2003 tarihinde “10 veya daha fazla işçi çalıştıran
işyerleri” iş güvencesi kapsamına alınmışken, 3 ay sonra
çıkarılan bu yasayla “30 ve daha fazla işçi çalıştıran
işyerleri” iş güvencesi kapsamına sokulmuştur. Bu durum işten
çıkarmaya karşı koruma altına alınan işçilerin sayısında çok
önemli bir azalış yaratmaktadır. Yasada öngörülen geçici
işçilerin ve 6 aylık kıdemini doldurmayan işçilerin de iş
güvencesi kapsamı dışında tutulmaları dikkate alındığında,
yeni biçimiyle çalışanların çok küçük bir azınlığının iş
güvencesine sahip olabileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır.
b) Yasada Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü başlıklı
20.maddeye yapılan ekle feshin geçerli bir sebebe dayandığını
ispat
yükümlülüğü
işverenden
işçiye
doğru
kaydırılmış
olmaktadır. Ayrıca bu hüküm yasaya yeni eklenen 5.maddedeki
“aykırılığın işçi tarafından ispat edilmesi gerektiğini”
öngören
hükümle
birlikte
değerlendirildiğinde,
ispat
yükümlülüğü çok büyük ölçüde işçiye ait olmaktadır. Oysa bir
iş güvencesi uygulamasından gerçek anlamda söz edebilmek için
temel koşullardan birisi işçiyi işten çıkaran işverenin,
çıkarma
gerekçesinin
geçerli
olduğunu
ispat
yükümlülüğü
altında
olmasıdır.
Geçersiz
nedenle
işten
çıkarıldığını
işçinin
ispat
etmek
zorunda
kaldığı
düzenlemeler
iş
güvencesini
büyük
ölçüde
ortadan
kaldıran
bir
nitelik
taşımaktadır.
c)
Yasanın
29.maddesi
ile
toplu
işçi
çıkarmanın
ölçülerinin
genişletildiği
görülmektedir.
15
Mart
2003
tarihinde düzenlenen yasa hükmünde 30 günlük süre içinde 10
işçinin işten çıkarılması toplu işçi çıkarma sayılırken, yeni
düzenlemeyle 101’den daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde
toplu çıkarma sayılması için çıkan işçilerin sayısında artış
düzenlenmiştir. Gerçi bu düzenleme konuyla ilgili Avrupa
Birliği yönergeleri doğrultusunda yapılmış bir düzenlemedir.
Ancak çok daha önemli ve temel konularda Avrupa Birliği
standartlarını gözönüne almayan anlayışların bu konuda Avrupa
Birliği’ni gerekçe olarak öne sürmeleri ciddiye alınabilecek
bir yaklaşım sayılamaz. Çünkü ülkemizin işletme büyüklüğünün
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Avrupa Birliği ölçülerine göre küçük olduğu bir gerçektir.
Sonuç olarak toplu çıkarmayla ilgili hükümler iş güvencesinin
kapsamını daraltan bir çerçevede değiştirilmiş durumdadır.
d) İşçiyi mahkeme kararına karşın işe başlatmayan işverene
işveren için öngörülen tazminat tutarları eski yasada “en az 6
aylık en çok 1 yıllık” ücret tutarı olarak belirlenmiştir. Bu
yasa sözkonusu miktarları düşürmüş ve “en az 4 aylık en fazla
8 aylık” ücret tutarı olarak belirlemiştir. Böylece eski
yasada varolan caydırıcılık ögesi zayıflatılmıştır. Burada
sözkonusu olan ödenecek tazminatın tutarı değil, yasal
düzenlemenin
işvereni,
işçiyi
yeniden
işe
başlatmaya
zorlayacak biçimde gerçekleştirilmesidir. Bu açıdan yeni
düzenleme geçersiz nedenle işten çıkarılan işçinin, işe
başlatılmasını değil, başlatılmamasını özendiren bir nitelik
taşımaktadır.
b)Yasayla Yeni Düzenlenen Hükümler
Yukarıda da sayılan ve bu yasayla yeni getirilen maddeler
gözden geçirildiğinde başlıca 2 tür düzenleme ayrılabilir.
İlk olarak yeni istihdam ilişkileri düzenleyen maddeler
söz konusudur. Bu başlık altında Geçici İş İlişkisi, Türü ve
Çalışma Biçimlerini Belirleme Serbestisi, Kısmi Süreli İş
Sözleşmesi, Çağrı Üzerine Çalışma maddeleri toplanabilir.
Geçici işçi olarak bilinen Belirli Süreli İş Sözleşmeleri
konusunda
yapılan
değişikliklerde
bu
çerçevede
değerlendirilebilir. Bu hükümlerin ortak özelliği
işçiler
için çalışma ve gelir elde etme konusunda sürekliliği ortadan
kaldırmasıdır. Bu iş ilişkileri ile çalıştırılan işçilerin
yaşamlarını sürdürebilecekleri bir gelir düzeyine ve bu düzeyi
sağlayacak bir işe sürekli olarak sahip olmaları mümkün
değildir. Ülkemizin koşulları dikkate alındığında bu sorun çok
büyük sakıncalar yaratabilecek boyutlar kazanmaktadır. Örneğin
Geçici İş İlişkisi, Çağrı Üzerine Çalışma ya da Kısmi Süreli
İş Sözleşmesi ile çalışan işçilerin sosyal güvenlik ve
emeklilik sorunları çözümsüz bir biçimde ortada durmaktadır.
Türkiye’de geçerli olan sosyal güvenlik düzenlemeleri dikkate
alındığında bu şekilde çalışan işçilerin emekli olabilmek için
gereken prim ödeme gününü tamamlaması bir yana, işsizlik
sigortasından ya da sağlık sigortasından yararlanmak için
gereken
gün
sayılarını
tamamlamaları
bile
büyük
sorun
oluşturacaktır.
Ayrıca
bu
nitelikteki
işlerde
çalışan
işçilerin haklarını elde edebilmek için örgütlenme eğilimleri
de düşük düzeyde olmaktadır. Bilindiği gibi geleneksel olarak
toplu halde ve tam zamanlı çalışan işçilerde örgütlenme
eğilimi artmakta, buna karşılık düzensiz bir biçimde ya da
küçük topluluklar halinde çalışan işçilerde örgütlenme eğilimi
zayıflamaktadır. Dolayısıyla bu tür çalışma ilişkilerinin

128

yaygınlaşması hem sendikalar, hem de bu işçiler için çok büyük
kayıplar anlamına gelmektedir.
İkinci olarak yeni getirilen hükümlerin Telafi Çalışması
ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği örneklerinde olduğu
gibi çalışma saatlerinin ve günlerinin esnekleştirilmesi
yönünde
düzenlemeler
içerdiği
görülmektedir.
Aşağıda
değinilecek olan Hafta Tatili, Yıllık İzin, Fazla Çalışma,
Çalışma Süresi gibi hükümlerle birlikte değerlendirildiğinde
Telafi Çalışması ile Kısa Çalışma daha çok ve düzensiz çalışma
yapma anlamına gelmektedir. Burada temel amacın işyerlerinin
iş yoğunluğuna bağlı olarak çalışma düzeninin ayarlanmasını
sağlamak ve fazla çalışmaya ilişkin parasal yüklerin ortadan
kaldırılması olduğu açıktır.
c)4857’nin Önemli Ölçüde Değiştirdiği Maddeler
Yukarıda
değinilen
iş
güvencesine
ilişkin
hükümler
dışında, yeni yasa Türkiye’de çalışma ilişkilerinde oturmuş
uygulama niteliğinde bulunan birçok temel hükmü esastan
değiştirmiştir. Deneme Süreli İş Sözleşmesi, Fazla Çalışma,
Hafta Tatili, Yıllık İzin, Çalışma Süresi, Ara Dinlenmesi bu
hükümlerin başlıcalarıdır. Bu değişikliklerle fazla çalışmayı
düzenleyen
sınırlamalar
büyük
ölçüde
kaldırılmış,
fazla
çalışmayla ilgili yeni kavramlar getirilmiş, fazla çalışma
belli zamanlar için ucuzlatılmış ve bazı alanlarda ortadan
kaldırılmıştır. Yıllık izinin üç parçaya bölünebilmesi olanağı
yaratılmış, hafta tatili işverenin belirleyeceği bir günde
kullanılmayı mümkün kılan bir şekle dönüştürülmüş, ara
dinlenmelerinde işçilerin topluca dinlenme yapma hakları
sınırlanmış, çalışma süreleri büyük ölçüde esnekleştirilerek
denkleştirme adı altında tam zamanlı çalışan işçiler içinde
düzensiz bir çalışma ortamı öngörülmüştür. Bu düzenlemelerin
sendikal örgütlülük altındaki işyerlerinde toplu sözleşmeli
işçilerin çalışma koşulları üzerinde bir baskı yaratması ve
yasanın yeni hükümlerine uyum yönünde bir zorlamaya dönüşmesi
kaçınılmazdır.
d)Kıdem Tazminatı
Yeni yasa kıdem tazminatını 1475 sayılı yasadaki şekliyle
korumuş, ancak bağımsız bir madde olarak düzenlememiş, Geçici
Madde 6 olarak öngörmüştür. Bu madde ile kıdem tazminatı için
bir kıdem tazminatı fonu kurulacağı ve bu fon kurulana kadar
eski hükümlerin uygulanmaya devam edileceği öngörülmektedir.
Bunun anlamı kıdem tazminatı konusunun çok yakın zamanda Kıdem
Tazminatı Fonu Yasası şeklinde yeniden gündeme geleceği ve bu
konuda
yeni
düzenlemelerin
yapılmaya
çalışılacağıdır.
Dolayısıyla yasayla eski hükmün korunmuş olması gerçekte kıdem
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tazminatının eski şekliyle
şeklinde anlaşılmamalıdır.

sürdürülme

iradesinin

varlığı

e)Ceza Maddeleri
Yeni
yasa,
yasanın
hükümlerine
aykırılık
durumunda
öngörülen ceza miktarlarını arttıran düzenlemeler öngörmüştür.
Genel olarak eski yasada 200 bin ve 300 bin lira olan cezalar
50 milyon TL’ye, 1 milyon olan cezalar 100 milyon TL’ye, 1
milyon
500
bin
lira
olan
cezalar
500
milyon
TL’ye
çıkartılmıştır. Toplu İşçi Çıkarma ile ilgili 500 bin liralık
ceza 200 milyon TL’ye, Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmaya
ilişkin 448 milyonluk ceza 750 milyon TL’ye, Ücretlerle ilgili
200 bin TL’lık cezalar 100 milyon TL’ye, 300 bin liralık
cezalık 200 milyon TL’ye, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine
ilişkin cezalar 1 milyon TL’den 500 milyon TL’ye, İş Hayatının
Denetimi ve Teftişine İlişkin cezalar 200 bin ve 1 milyon
TL’den 5 milyar TL’ye çıkarılmıştır.
Ceza miktarlarını günün koşullarına göre ayarlayan bu
hükümler konusunda ceza belirleme sistemi eleştirilebilirse de
söylenecek fazla söz yoktur. Ancak yasanın nasıl bir anlayış
içinde düzenlendiğini ortaya koyan birkaç temel nokta üzerinde
durulmalıdır.
İlk olarak 1475 sayılı yasının 107.maddesi tümüyle yasa
metninden çıkarılmış ve böylece “bu kanunda cezası özel olarak
gösterilmemiş
yasaklara
aykırı
hareket
eden
veya
zorunluluklara uymayan işveren ve işveren vekillerine ceza
yaptırımı” ortadan kaldırılmıştır. Örneğin 1475 sayılı yasada
35.madde olarak düzenlenen Fazla Çalışma hükümlerine aykırı
davranan işverenlere uygulanacak cezaları gösteren 99.maddenin
b
fıkrasının
2.bendi
değiştirilmiştir.
Böylece
yasada
öngörülen süreler dışında işçiyi fazla mesai yapmaya zorlayan
ve fazla mesai süresini bu yolla yasaya aykırı şekilde
arttıran
işverenlerin
bu
eylemlerinin
yaptırımsız
kalma
olasılığı doğmuştur.
Yasanın hazırlanış mantığını ortaya koyabilecek ikinci
örnek kıdem tazminatına ilişkindir. Kıdem tazminatı konusunda
yasa hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının
öngörülen esaslar dışında ödenmesi durumunda işverenler için
öngörülen 6 aydan 2 seneye kadar hapis ve para cezası ile
ilgili hüküm de yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Böylece
kıdem tazminatı ile ilgili hüküm geçici madde olarak durmakta
ancak bu hükme aykırı davranılması durumunda bir yaptırım
uygulanamaz duruma gelmektedir.
Benzer şekilde eski yasada varolan kaçak
işçinin sağlığı için tehlike oluşturduğunun

işyerlerinin
belirlenmesi
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halinde kapatılmasını öngören hükümde,
ile
yasa
metninden
çıkarılmış
ve
öngörülmüştür.

bu yasanın 79.maddesi
sadece
para
cezası

f)Yasanın Olumlu Sayılabilecek Düzenlemeleri
Genel olarak sermaye birikimini sağlamak için işçinin
bireysel
ve
toplu
hak
arama
olanaklarını
kısıtlayan
nitelikteki bu yasanın getirdiği olumlu düzenlemeler de söz
konusudur. Bu düzenlemelerin bir bölümü Avrupa Birliği
hukukuna uyum zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Bir bölümü
ise, bazı izin sürelerinin arttırılması şeklinde kendisini
göstermektedir. Yasanın 5.maddede düzenlediği Eşit Davranma
İlkesi, 6.maddede yer alan İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri,
29.maddede
düzenlenen
Toplu
İşçi
Çıkarmada
bildirim
zorunluluğu, 34.maddede yer alan Ücretin Gününde Ödenmemesi
durumunda işçinin çalışmama hakkını getiren hükümler Avrupa
Birliği yönergelerine uyum için yapılan değişikliklere örnek
olarak verilebilir.
Yasada olumlu yönde değişiklik sayılabilecek hükümler
şöyle sıralanabilir:
1- Yeni düzenlenen 5.madde ile İş İlişkisinde din, ırk,
cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, iş
sözleşmesinin türü gibi nedenlerle işçiler arasında ayrım
yapılamayacağı hükmü açıkça düzenlenmiş bulunmaktadır. Gerçi
bu nedenlerle işverenin iş akdini feshetmesi durumunda ispat
yükümlülüğü işçiye yüklenmiş bulunmaktadır ve bu açıdan önemli
bir olumsuzluk söz konusudur. Ancak madde genel olarak olumlu
bir düzenlemedir.
2- İşçinin hizmet akdinin feshedilmesi sırasında işverenin
geçerli bir neden göstermesi konusunu düzenleyen 18.maddede
asıl olarak olumsuz bir şekilde
iş güvencesinin kapsamı
daraltılırken olumlu yönde bir değişiklik yapılmıştır.Buna
göre iş güvencesinin uygulanması için belirlenen 30 işçi
sayısı “bir işverenin aynı işkolunda yer alan işyerlerinin
tamamı
dikkate
alınarak”
belirlenecektir.Bu
hükümle
işyerlerini bölerek iş güvencesi hükümlerinden kurtulmaya
çalışan işverenlere bir sınırlama getirilmiş olmaktadır.
3- İşverenin işçiyi çıkarırken mutlaka yazılı bildirim
yapması gerektiğini düzenleyen 19.maddede daha önce varolan
istisnai hüküm kaldırılmış ve “savunması alınmadan hiçbir
işçinin iş akdinin feshedilemeyeceği” hüküm altına alınmıştır.
4- Yeni getirilen “Çalışma Koşullarında Esaslı Yönde
Değişiklik” olması durumunda, iş sözleşmesinin işverence nasıl
sona erdirileceğini düzenleyen 22.madde de genel olarak

131

olumludur. Ancak aynı nedenle işçinin sahip olduğu bildirimsiz
fesih hakkı ortadan kaldırıldığından uygulamada işverenin
kararına
uygun
sonuçlar
ortaya
çıkması
kaçınılmaz
görünmektedir.
5İşçinin Haklı Nedenlerle İş Sözleşmesini Feshini
düzenleyen
24.maddede,
sağlık
sebepleriyle
fesih
hakkı
genelleştirilmiş ve işçi için olumsuz olan durumlara ilişkin
“sözleşme sırasında bilinmemesi” şartı kaldırılmıştır. Böylece
işçinin sağlığı için tehlikeli bir durum ortaya çıktığında
hizmet akdini fesih hakkı, her an için hükme bağlanmış
olmaktadır.
Ancak
işçilerin
hakları
başlıklı
83.maddede
yapılan
düzenleme
ile
bu
hakkın
kullanımı
yeniden
sınırlanmakta ve böylece yapılan bu olumlu değişikliğin işçi
yararına sonuçlar doğurması zorlaşmaktadır.
6- İşverenin Haklı Nedenlerle Fesih Hakkını düzenleyen
25.maddede yapılan değişiklikle, işçinin herhangi bir nedenle
yaratacağı zararın miktarı 10 günlükten 30 günlük ücret
tutarına yükseltilmiştir. Böylece işverenin işçinin hizmet
akdini bu nedenle sona erdirmesi konusunda işçi lehine bir
değişiklik yapılmış olmaktadır.
7- Toplu Çıkarma başlıklı 30.maddeye çıkarılan işçilerin
yerine aynı işleri yapmak üzere 6 ay içinde başka işçi
alınmasını sınırlayıcı bir düzenleme eklenmiştir.
8- Yeni İş Arama İznini düzenleyen 27.maddeye, işverenin
bu izni kullandırmadığı durumlarda bu sürelerin ücretlerinin
%100 zamlı ödemesi hükmü eklenmiştir.
9- Yeni düzenlenen 34.madde ile Ücretin Gününde Ödenmemesi
Halinde işçilerin iş görme borcunu yerine getirmemeleri yasal
bir hak olarak tanınmaktadır. Ancak burada sözü edilen 20
günlük gecikme süresi çok uzundur ve uygulamada bu hakkın
işverenlerin istismarına yol açabileceği gibi işçi yararına
kullanımını da engelleyecek bir nitelik taşımaktadır.
10- Ücret Kesme Cezasını düzenleyen 38.maddede yapılan
değişiklik ile, işçi ücretlerinden yapılabilecek kesinti
miktarı en çok 3 gündelikten 2 gündeliği düşürülmüştür.
11- Hafta Tatili Ücretinin düzenlendiği 46.maddede, bu
ücrete hak kazanmak için çalışılmış gibi sayılan süreler
işçinin anne, baba, eş, kardeş ve çocuklarının ölümünde 2
günden 3 güne yükseltilmiştir.
1253.madde
ile
Yıllık
İzin
Süreleri
2’şer
gün
arttırılarak hizmet sürelerine bağlı biçimde 14, 20 ve 26 gün
olarak düzenlenmiştir.
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13- Yıllık İzinlerle ilgili 55.maddede çalışılmış gibi
sayılacak haller düzenlenirken, işçinin yakınlarının ölümünde
öngörülen 2 günlük izin süresi 3 güne çıkarılmıştır.
14- Gece çalışmalarını düzenleyen 69.madde ile, gece
çalıştırılacak işçilerin çalışmadan önce sağlık durumunun bu
çalışmaya
uygun
olup
olmadığının
sağlık
raporu
ile
belgelenmesi öngörülmektedir.
15Çalıştırma
yaşı
ile
ilgili
71.maddede
yapılan
düzenleme ile, minimum çalışma yaşı 13’den 14’e çıkarılmıştır.
16- Analık halinde çalışma ile süt iznini düzenleyen
74.maddede yapılan değişiklikle kadın işçilerin doğumdan önce
ve doğumdan sonraki izin süreleri 6 haftadan 8 haftaya
çıkarılmıştır. Maddeye ayrıca çoğul gebelik hallerinde doğum
öncesi izin süresinin 10 haftaya kadar uzatılabileceği hükmü
eklenmiştir.
17- Üçlü Danışma Kurulu başlıklı yeni bir düzenleme ile
hükümet, işveren ve çalışanların temsilcilerinden oluşan bir
kurul öngörülmektedir. Yalnızca danışma niteliği taşıyan bu
kurul,
yasaya
göre
çalışma
hayatı
ile
ilgili
mevzuat
çalışmalarının
ve
uygulamalarının
izlenmesi
amacıyla
oluşturulmakta ve çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin
değiştirilmesine
katkı
yapması
beklenmektedir.Bu
kurulun
oluşum
ve
çalışmasına
ilişkin
demokratik
bir
çerçeve
belirlenmesi zorunludur. Kurulun salt danışma işlemini görecek
olması da önemli bir eksiklik sayılabilir. Dolayısıyla bu
oluşumun yasada öngörülen amaçlarına ulaşabilmesi düzenlendiği
biçimiyle mümkün görünmemektedir. Yine de yeni ve katılımcı
bir
organ
olarak
yasada
yer
verilmiş
olması
olumlu
karşılanmıştır.
2.5. 4857’nin Genel Değerlendirmesi
Bir bütün olarak bakıldığında yeni yasanın işçi sınıfının
onlarca yıldır sürdürdüğü mücadele ile elde ettiği birçok
kazanımı ya ortadan kaldırdığı ya da esnek bir hale
dönüştürdüğü görülmektedir. Yasanın mantığının bir yandan
ülkemizde
uygulanan
ekonomik
politikalara,
öte
yan
küreselleşme
sürecinin
dinamiklerine
uygun
bir
biçimde
oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Buna göre sosyal koruma mümkün
olduğunca azaltılmalı, işçilerin bireysel hak ve özgürlükleri
piyasadaki arz ve talep dengesine göre şekillenmeli ve
sendikalar
aracılığıyla
işçi
örgütlenmelerinin
ekonomiye
müdahalesi engellenmelidir.
Dolayısıyla yasanın Avrupa Birliği hukukuna uyum ve iş
güvencesinin getirilmiş olmasından kaynaklanan olumlu yönleri
dışında tek başına örgütsüz işçiler üzerindeki etkisi olumsuz
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olacaktır.
Çünkü
örgütsüz
işyerlerinde
yasayla
işçilere
verilmiş olan hakların kullanılamadığı bilinmektedir. Yasa
hükümleri esnetilerek işverenlerin işçileri büyük ölçüde
istismar etmesinin önü açılmış durumdadır.
Örgütlü ve sendikalı işyerleri açısından ise, aynı bütünün
bir parçası oldukları için bu durumun olumsuz yansımaları bir
sorun olarak durmaktadır. Bağıtlanmış olan toplu sözleşmelerde
ya da yeni sözleşme görüşmelerinde birçok sözleşme hükmünün bu
yasadaki
düzenlemelere
paralel
şekilde
değiştirilmesi
talebinin işverenlerce öne sürülmesi beklenmelidir. Ayrıca
yasa ile düzenlenen yeni iş ilişkisi biçimleri ile çalışan
işçilerin örgütlenmesi çok büyük zorluklar gösterecektir.
Çünkü genel olarak bu nitelikteki esnek çalışma içinde olan
işçilerin örgütlenme eğilimleri tüm dünyada çok düşük düzeyde
kalmaktadır.
En genel çerçevede ise, çalışma yasaları ve endüstri
ilişkileri sistemi, bireysel ve toplu iş hukukunu düzenleyen
hükümleri ile bir bütündür. Bu yasada getirilen ve işçi için
olumsuz sonuçlar doğurabilecek hükümlerin önüne ancak 2821
sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Grev Lokavt Yasalarının
yeniden ve özgürlükçü bir anlayışla düzenlenmesi sonucunda
geçilebilir. Toplu iş ilişkilerini düzenleyen ve sendikaların
örgütlenme
ve
faaliyet
alanlarını
belirleyen
yasalarda
demokratikleşme ihtiyacı günümüzün en temel sorunlarından
birisidir.

3. SENDİKALAR YASASI VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
YASASI DEĞİŞİKLİK TARTIŞMALARI
“Bir Demokratikleşememe Öyküsü”
3.1. 2821 ve 2822 Sayılı Yasaların Temel Özellikleri
Türkiye’de 2821 sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası yürürlüğe girdikleri
1983 yılından başlayarak sürekli tartışma konusu olmuştur. Bu
tartışmalar zaman içinde yasaların sendikal özgürlükleri ve
hakların
kullanımını
engelleyen
niteliklerinin
iyice
belirginleşmesi ile giderek daha da artmıştır.
Ancak bu yasalara ilişkin sorunları anlayabilmek için
yasaların genel yapısına ve bu yasaları oluşturan anlayışlara
bir göz gezdirmek zorunludur. Bu yasalar 1980 öncesinde zaman
zaman
denenmiş,
ancak
kural
haline
getirilememiş
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düzenlemelerin
12
Eylül
askeri
yönetimi
olgunlaştırılıp uygulamaya konulmasının bir sonucudur.

altında

Yasalar konusunda hemen herkesin kabul ettiği bir özellik
uzun, ayrıntılı ve katı kurallara bağlı bir çalışma hayatı
öngören nitelikleridir. Ancak bu nitelikler rastlantı biçimde
ortaya çıkmamış, yasalar hazırlanırken egemen olan anlayışın
bir sonucu olarak gerçekleşmiştir.
Yasaların
niteliği
son
değişiklik
tasarılarının
gerekçelerinde yer alan bazı değerlendirmelere bakılarak daha
açık bir biçimde görülebilir. 2822 sayılı yasa değişikliğinin
genel gerekçesinde “Yetersiz sanayileşme nedeniyle endüstri
ilişkileri geleneklerinin yerleşemediği ülkemizde bu alanı
ayrıntılı yasalarla düzenleme zorunluluğu ortaya çıkmış ve bu
durum
yasalarda
sık
sık
değişiklikler
yapılmasını
gerektirmiştir”
ifadesi
yer
almaktadır.
Bu
yasaların
“endüstri ilişkileri geleneğini” yaratmak için çıkarılmış
olduğu düşüncesinden hareket edildiğinde, artık, bir eleştiri
yapmanın olanağı kalmamaktadır. Bu durumda yapılması gereken
zaman
içinde
gerçekleştirilecek
“küçük”
değişikliklerle,
yasaların öngördüğü ana yapının bozulmadan sürmesini sağlamak
olmaktadır.
3.2. Değişiklik Tasarılarının Genel Değerlendirilmesi
Sorunun
özünü
ortaya
koyabilmek
açısından
sorulabilir: Bu yasalarla yerleştirilmek istenen
ilişkileri geleneğinin” özellikleri nelerdir?

şu
soru
“endüstri

Yasaları hazırlayanlar ve savunanlar tarafından da açıkça
belirtildiği gibi, bu yasaların sendika üyeliğine, sendikal
faaliyetlere,
toplu
sözleşme
düzenine,
grev
hakkının
kullanımına
ilişkin
hükümlerinde,
Uluslararası
Çalışma
Örgütünün
sözleşmelerine,
sendikal
özgürlüklerle
ilgili
evrensel kurallara ve Avrupa Birliği koşullarına uyumsuzluk
gösteren çok sayıda ve ayrıntılı düzenlemeler sözkonusudur.
Ülkemizde “endüstri ilişkileri geleneği” yaratmak gerekçesiyle
Uluslararası Çalışma Örgütünün yıllık konferanslarında Türkiye
Cumhuriyetinin sık sık gündeme alınmasına ve sendikal hakların
özünün
yok
edilerek
kullanılmaz
hale
sokulmasına
yol
açılmıştır.
Bu
yasalarla
öngörülen
sistem
içinde,
sendikalaşma
hakkının özgürce kullanılması, sendikal faaliyetin bağımsız
bir biçimde sürdürülmesi, toplu sözleşme düzeninin gerçek
anlamda yerleştirilebilmesi ve grev hakkının demokratik bir
özgürlük olarak uygulanabilmesi mümkün değildir. Zaman zaman
değişiklikler olmakla birlikte yasaların
uygulandığı 20 yılı
aşkın süre, bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Bu dönem
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içinde sendika üyelerinin sayısı çok sınırlı kalmış, sendikal
hareketin hedefleri daralmış, toplu sözleşme ve grev hakları
kullanılamamış, sendika üyeleriyle diğer çalışanlar arasında
yüzeysel ve yapay ayrımlara dayalı çelişkiler yoğunlaşmış,
üstelik hiçbir ilişkisi olmamasına karşın ekonomik ve sosyal
yapıdaki birçok olumsuzluğun nedeni olarak da sendikalar
gösterilmeye başlanmıştır.
Bu sonuçlar, 1983 ve sonrasında 2821 ve 2822 sayılı
yasalarla öngörülen amacın büyük ölçüde gerçekleştirildiğini
ortaya
koymaktadır.
Sendikalar
devlet
denetimi
altına
sokularak, sadece üyelerinin sözcüsü olan ve toplu sözleşme
ile sınırlı bir alanda faaliyet gösteren örgütler olarak
ortaya çıkarılmıştır. Sendikalara siyaset yasağının Anayasa
ile getirildiği bir ortamda yasaların uluslararası normlara
aykırılılığı açıkça bilinen düzenlemeleri de içinde taşıyarak
uygulanması, çalışanların genel olarak örgütsüz bir duruma
itilmesi sonucunu doğurmuştur.
Gündemde olan değişiklik tasarılarının gerekçelerinin de,
yürürlükteki yasaların genel sistematik ve doğrultularının
aynen korunduğu açıkça belirtilmektedir. Oysa bu yasaların
öngördüğü temel yapıların aynen korunması ile Türkiye’de
sendikal özgürlüklerin genişletilmesi mümkün değildir. Bu
durumun en açık örneğini değişiklik tasarısında yer alan yetki
tespitine ilişkin öneriler ortaya koymaktadır. 2822 sayılı
yasa
değişikliğinin
genel
gerekçesinde
“Özellikle
yetki
tespitinde
öngörülen
birden
çok
sınırlayıcı
kriterler,
kapsamlı grev ve lokavt yasakları, hükümetin ertelediği
grevlerin süre sonunda yüksek hakem kuruluna gitmesi, ILO’nun
yetkili organlarında sık sık dile getirilmiş ve Türkiye
Cumhuriyetinin
gündeme
alınmasına
neden
olmuştur”
denilmektedir. Aynı gerekçede ayrıca; “2822 sayılı yasada yeni
değişiklikler
öngören
bu
yasa
ile
bir
yandan
Türkiye
Cumhuriyeti tarafından onaylanmış olan 87 ve 98 sayılı
sözleşmelere daha iyi uyum sağlamak amaçlanırken öte yandan da
uygulamada
karşılaşılan
sorunlara
çözüm
bulunmaya
çalışılmıştır” denilmektedir. Ek olarak, madde gerekçelerinde
“Bilindiği gibi bu düzenlemeyi UÇÖ çifte baraj olarak
nitelendirilmekte ve özellikle 98 sayılı örgütlenme ve toplu
sözleşme hakkı ilkelerinin uygulanmasına ilişkin sözleşmenin
4.maddesine aykırı bulmaktadır” değerlendirmesi yer almıştır.
Bu kadar açık vurguların yapıldığı bir konuda, değişiklik
tasarısında yalnızca ülke çapında toplu sözleşme yapabilme
yetkisine ilişkin %10’luk baraj %5’e indirilmekte, işyeri
düzeyinde önemli hak kayıplarına ve büyük sorunlara yol açan
işyeri barajında ise hiçbir değişiklik yapılmamaktadır. Bir
yandan çifte baraj sisteminin uluslar arası normlara aykırı
olduğu kabul edilmekte, öte yandan değişikliklerin asıl
amacının
uluslararası
normlara
uyum
sağlamak
olduğu
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belirtilmekte,
buna
karşılık
çifte
baraj
sistemi
korunmaktadır. Yalnızca bu örnek bile değişiklik tasarılarının
sendikal özgürlüklerin geliştirilmesi kaygısını taşımayan,
kendi içinde çelişkilerle dolu ve biçimsel değişikliklerle
yetinen niteliğini açıkça ortaya koymaktadır.
Değişiklik tasarılarında benzer çelişkileri, sendikaların
giderlerine
ilişkin
yeni
düzenlemelerde,
sendikaların
denetimine ilişkin değişikliklerde, genel kurulların süresini
düzenleyen hükümlerde, sendika üyeliğinin noter aracılığıyla
sağlanmasında, geçici madde de yer alan üyelikleri yeniden
bildirim zorunluluğu ve grev ertelemelerine ilişkin değişiklik
önerilerinde
de
açıkça
görmek
mümkündür.
Uluslararası
sözleşmeler
ve evrensel sendikal özgürlük anlayışı ile,
sendikaların iç işleyişine, tüzüklerine ve organ kararlarına
bırakılması gereken birçok konu, mevcut yasalardaki anlayışı
aynen koruyacak şekilde, özde hiçbir değişiklik yaratmayacak
“değişikliklere” uğratılmaktadır.

3.3.Sendikalar Yasası Değişiklikleri
Genel Değerlendirme
Çalışma ekonomisi ile ilgili alanların temelini oluşturan
genel yasal düzenlemeler, günümüzde, ülkemizdeki iş barışını
ortadan kaldıracak bir düzey içinde tartışılmaya başlanmıştır.
Bu durumun en son örneklerinden birisini, uzunca bir süredir
sürdürülmekte
olan,
İş
Yasası’na
ilişkin
tartışmalar
oluşturmaktadır. İş Yasası tartışmaları işverenlerin esneklik
ihtiyacının karşılanması zorunluluğundan başlayarak gelişmiş;
ancak,
ister
istemez
ülkemizdeki
endüstri
ilişkileri
sisteminin
yeni
baştan
tanımlanması
boyutuna
kaçınılmaz
biçimde ulaşmıştır.
Bu durumun bir sonucu olarak, önümüzde 2821 sayılı
Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Yasası’nı yeniden düzenlemeye yönelik hazırlanmış bir
öneri durmaktadır. Oysa bu konu sendikamız tarafından çok
önceden
gündeme
getirilmiş,
tartışmalar
başlatılmış
ve
bunların sonucunda, konfederasyon düzeyinde yasa önerilerinin
hazırlanmasına dek uzanan bir gelişme sağlanabilmiştir. Şu
anda, DİSK’in, çalışma yasalarının önümüzdeki dönemde nasıl
düzenlenmesi gerektiğine ilişkin olarak ortaya koyduğu, gerek
Sendikalar, gerekse Toplu İş Sözleşmesi Yasası taslakları
önümüzdedir.
Bu yasa taslaklarının genel gerekçelerinde de açıkça karşı
karşıya
kaldığımız
temel
sorunun,
2821
ve
2822’nin
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sistematiğinin tümüyle değiştirilmemesi olduğu ve bu yasalarda
kısmen yapılacak değişikliklerle hiçbir şekilde çağdaş bir
endüstri ilişkileri sistemini yaratmanın mümkün olmadığı
vurgulanmalıdır. Bu anlamda, şimdi bilim kurulu kararıyla
gündeme getirilen değişiklik önerilerinin, genel niteliğiyle
ülkemizde çağdaş bir endüstri ilişkileri sistemi oluşturma
isteğinden çok, 2821 ve 2822 sayılı yasalarda yapılması
kaçınılmaz değişikliklerin “en azını” yaparak, bu süreci
gerçekleştirme anlayışına dayandığı söylenebilir. Nitekim bu
konunun en belirgin göstergelerinden birisini tasarılarının
genel gerekçeleri oluşturmaktadır. Örneğin Sendikalar Yasası
ile ilişkili düzenlemelerin genel gerekçesinde açıkça “2821
sayılı Sendikalar Kanununun genel sistematiğini bozmadan Türk
Mevzuatını ILO ve Avrupa normlarına yaklaştırmak” gibi bir
ifade kullanılmakta ve böylece temel mantığı reddedilmeyen 12
Eylül uzantısı yeni bir sendikal yapı ortaya çıkmaktadır.
Oysa aynı yasanın genel gerekçesinde daha önceki yasal
düzenlemelerden
söz
edilirken,
1963
yılından
bu
yana
başlatılan düzenlemelerin gerçek anlamda özgürlükçü ve çağdaş
düzenlemeler niteliği taşıdığı vurgulanmaktadır. Burada aynı
şekilde, gerek 1982 Anayasası’nın zorunlu bazı sonuçlarından,
gerekse 2821 sayılı Sendikalar Yasası’nın bazı hükümlerinden
dolayı Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü
arasında bazı sorunların doğduğu ve bu uygulama döneminde
Normların
Uygulanması
Komisyonu’nda
Türkiye”nin
çok
sık
gündeme geldiği ifade edilmektedir. Genel gerekçesinde bu
şekilde
değerlendirmeler
bulunan
bir
yasa
değişikliği
önerisinin, kısmi ve çok yetersiz düzenlemelerle yetinmek
yerine, geniş kapsamlı ve sendikal örgütlenme özgürlüğünü
genişleten
değişikliklere
yönelmesi
gerekirdi.
Oysa
bu
yapılmamıştır.
Sendikalar Yasası’nda Öngörülen Temel Değişiklikler
Sendikalar Yasası ile ilgili olarak yapılan değişiklikleri
gözden geçirmek gerekirse, genel gerekçede bu değişikliklerin
yapılma nedenleri başlıca dört başlık altında toplanmıştır.
Birinci amaç olarak, sendikal örgütlenmenin önündeki tüm
engellerin kaldırılması için bu değişikliklerin yapıldığı
belirtilmekte ve bu tür bir çabaya örnek olarak da, özel okul
öğretmenleri
ile
güvenlik
hizmetlerinde
çalışanların
sendikalara
üye
olma
yasaklarının
kaldırılması
gösterilmektedir. Aynı türden bir başka gerekçe ise bu tür
düzenlemelerle
87
sayılı
Uluslararası
Çalışma
Örgütü
Sözleşmesi’nin 2. maddesine aykırılıkların önüne geçilmesi
olarak gösterilmekte ve bu anlamda da sendikaların kendi
faaliyetlerini serbestçe düzenleme hakkı çerçevesinde üyelik
ödentilerine konulan sınırın kaldırıldığı belirtilmektedir.
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Yasanın amaç olarak belirlediği ikinci adım, Avrupa
normlarına uyumun sağlanması kavramıdır. Bu anlamda da Avrupa
Sosyal Şartının 19.maddesine uyum sağlamak amacıyla, “sendika
kurucusu olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı
öngören yasağın” kaldırıldığını belirtmektedir.
Yasa değişikliklerinin üçüncü bir amacı sendika içi
demokrasinin
daha
iyi
işleyebilmesini
sağlamak
olarak
belirtilmektedir. Bu türden değişikliklere örnek olarak ise
şube genel kurullarına katılacak delege seçimlerine mahkeme
yoluyla itiraz yolunun açılması ve tüm genel kurulların genel
kurul dönemlerinin 3 yıl olarak belirlenmesi gösterilmekte,
ayrıca genel kurula katılan delegelerle ilgili
yapılan
harcamalara
ilgili
bazı
sınırlamaların
getirildiği
de
vurgulanmaktadır.
Bir başka amaç uygulamada karşılaşılan sorunları çözüme
kavuşturmak olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda yapılan
değişikliklerden birisi, herhangi bir nedenle sendikal görevi
sona eren sendika yöneticilerinin yeniden işe dönüşleri ve
kıdem
tazminatı
haklarının
güvenceye
alınmasına
ilişkin
değişikliklerdir. Burada profesyonel sendika yöneticilerinin
sendikaya
seçildikleri
tarihten
sonra,
ayrıldıkları
işyerindeki hizmet akitlerinin askıda kalması şeklinde bir
düzenleme yapılmış ve bu anlamda uygulamada zaman zaman
tereddütler oluşturan kıdem tazminatı konusundaki belirsizlik
giderilmeye çalışılmıştır.
Öte
yandan,
sendika
yöneticilerine
ödenecek
Hizmet
Tazminatlarının, İş Yasası’ndaki kurallara
bağlandığı ve
tavanı aşamayacağı hükmü getirilmektedir. Bu düzenlemenin,
değişikliklerin yapılma gerekçeleri ve kazanılmış hakları geri
götürücü niteliği gözönüne alındığında, değişiklik metninden
çıkarılması gerektiği açıktır.
Ayrıca sendikaların denetiminin, 87 sayılı Ulusalarası
Çalışma
Örgütü
Sözleşmesi’ne
uyum
sağlamak
ve
sendika
özgürlükleri komitesinin içtihatlarına aykırı düşmeyen bir
yöntemle yapılması amacıyla, sendikaların denetiminde yeminli
mali müşavirlerin görev alması öngörülmüştür. Benzer bir
uygulama sorunu olarak işkollarının yeniden düzenlenmesi
gösterilebilir. Yeni değişikliklerle toplam işkolu sayısı
17’ye indirilmekte ve uygulamada açıklanması güç çelişkiler
taşıyan bazı işkollarının varlığına son verilmektedir.
Sendikalar Yasası Değişikliği Konusunda Genel
Değerlendirme.
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Değişiklikler
ile
belirtilen
amaçların
ne
ölçüde
sağlandığı konusunda çok önemli kuşkular öne sürülebilir.
Öncelikle, sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engelleri
kaldırma düşüncesi ile yapılan bir yasal çalışmanın, 2821
sayılı Sendikalar Kanunu’nun genel sistematiğini bozmadan
gerçekleştirilmesi mümkün görülmemektedir. Nitekim, bu anlamda
sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırma iddiası,
mevcut yasal değişikliklerden sonra bile, yasanın niteliği
gözönüne
alındığında
gerçekçi
durmamaktadır.
Çünkü
bazı
çalışan gruplarının sendika üyesi olmalarının engellenmesi
konusundaki
yasakların
kaldırılmasını,
sendikal
faaliyet
üzerinde
fiili
ve
yasal
engeller
sürerken
sendikal
örgütlenmenin
genişletilmesi
olarak
görmek
gerçekçi
bir
yaklaşım sayılamaz.
Sendikaların üyeliklerini arttırmak için noter koşulunun
devamı, anlaşılıyor ki, yasa koyucular açısından notere ödenen
ücret ve diğer ödemelerin miktarının düşürülmesi gibi, çok
basit bir soruna indirgenmiş bulunmaktadır. Bir yandan işi
sendikal özgürlükleri genişletme noktasından ele aldığını
söyleyip, öte yandan sendika üyeliğinin noterden geçmesi
uygulamasına
devam
etmek,
gerçek
anlamda
örgütlenme
özgürlüğünü
sağlamayı
amaçlayan
bir
yaklaşımla
bağdaşmamaktadır. Kaldı ki, notere giden üyelik fişlerinde
veya istifa ile ilgili işlemlerde herhangi bir usulsüzlük
durumunda, bu usulsüzlükle görevlilerinin ilişkilendirilmesi
sendika
ve görevlilerine 6 ay ile 1 yıl arasında hapis
cezasını öngören bir düzenlemenin yer alması, aslında, yapılan
değişikliklerle örgütlenme özgürlüğünü daraltan bir yaklaşımın
egemen olduğunun açık göstergesidir.
Sendikalar Yasası’nda profesyonel yöneticilerin yeniden
görevlere dönüşüyle ilgili değişiklikler de benzer bir nitelik
taşımaktadır. Çünkü burada sözkonusu olan kıdem tazminatı
hakkının kaybolmasının önüne geçmektir. Ancak bu sağlanmaya
çalışılırken çok önemli bir başka amaç gözden kaçırılmış
bulunmaktadır. Asıl olan, sendikadaki görevi herhangi bir
şekilde sona eren yöneticinin ayrıldığı işyerine dönmek
istemesi durumunda işine geri dönmesinin sağlanmasıdır. Oysa
yapılan
değişiklikte
“işveren
işe
almak
zorundadır”
denildikten
sonra,
“işe
alınmaması
durumunda
kıdem
tazminatının ödeneceği” hükme bağlanmakta ve geri dönüş
neredeyse olanaksız hale getirilmektedir. En temel olarak,
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Birliği normlarına uyum
amacıyla yapıldığı belirtilen bu düzenlemeler temelde şu
soruyu sormamaktadır: Sendikaya üye olmanın noter koşuluna
bağlandığı başka bir Avrupa Birliği ülkesi var mıdır?
Görülecektir ki, bu tür düzenlemeler Avrupa Birliği’nde
sözkonusu değildir. Bu anlamda Uluslararası Çalışma Örgütü ve
Avrupa Birliği normlarına uygunluk kavramını dar ve çok
kısıtlı bir çerçeve içinde ele almak ve sorunun özünü
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atlayarak bir takım biçimsel değerlendirmeler çerçevesinde
özgürlük arayışı gerçekleştirmek, şu anda Türkiye’de çağdaş
bir endüstri ilişkileri sisteminin gerektirdiği açıklık,
özgürlük ve sağlıklı düzenleme gereksinimiyle örtüşmemektedir.
Varolan
yasada,
sendikaların
hangi
faaliyetlerde
bulunabileceği
tek
tek
sayılarak
sınırlanmışken,
bu
değişikliklerle
2821 sayılı yasanın Uluslararası Çalışma
Örgütü ve Avrupa Birliği normlarına uyumla hale getirildiğini
söyleyebilmek mümkün değildir. Kaldı ki önemli olan biçimsel
açıdan bazı değişikliklerle yasaların görünürde uyumluluk
içinde bulunması değil, gerçekten özü itibariyle sendikal hak
ve özgürlüklerin kullanımını kolaylaştıran, özendiren ve bu
hakları güvenceye alan bir çerçeve niteliği taşımasıdır. 2821
sayılı yasa yasalaştığı 1983 yılından bu yana 1988’de, 1995’de
ve 1997’de çeşitli hükümleri ile yenilenmiş bir yasadır. Şimdi
yeni bir takım değişiklikler getirilmektedir; ancak öyle
anlaşılıyor ki, bu da yasanın son değişikliği olmayacak ve
önümüzdeki dönemde demokratikleştirilmesi için, yeniden çoğu
hükümlerinin
yürürlükten
kaldırılması
ya
da
içeriğinin
değiştirilmesi gerekecektir.
Yasa değişiklikleri içinde en olumlu sayılabilecek olan
işkollarının bir düzene konulması olmuştur. Gerçekten de
Türkiye’deki işkolu sistemine bakıldığında mevcut yapısıyla bu
işkollarının hiç bir gerçekliği olmadığı, ne Türkiye pratiğine
ne de uluslararası işkolları belgelerine uyum sağladığı
açıktır. Bu anlamda, 17’ye inerek sadeleşmiş, sendikal
örgütlenmeyi biraz da olsa toparlama olasılığı bulunan bu
işkolu değişikliği yerinde bir düzenleme sayılabilir. Ancak,
yasada yer alan,
genel kurulların 3 yılda bir yapılması
değişikliği bilindiği gibi eski uygulamanın geri getirilmesi
anlamını taşımaktadır. Sendikaların 4 yıla uyum sağlamaya
çalıştığı bir dönemde yeniden 3 yıllık bir sürece geri dönmek,
sorunların azalmasına değil, artmasına yol açacaktır. Bu
anlamda bu değişiklik uygulamada zorlukları arttıracak bir
değişiklik gibi görünmektedir.
Yasanın asıl üzerinde durulması gereken özelliği ise, kamu
organlarının sendikalar üzerindeki denetiminin asıl aracı
niteliğindeki üye sayısı belirlemenin sıfırdan başlatılarak
yapılması
konusundaki
düzenlemesidir.
Bütün
üyeliklerin
yenilenmesi
ve
yeniden
istatistik
düzenlenmesi
öngörülmektedir. Bu tür bir kırtasiye içine girerek bazı
zorlamalarla
sendikal
yaşantıyı
düzenlemek
ve
sendikal
özgürlükleri
genişletmek
mümkün
değildir.
Bu
tür
düzenlemelerin
tamamen
kaldırılması,
sendikal
özgürlüğün
gerçekleştirilmesi açısından tek çıkar yol gibi görünmektedir.
Çünkü nasıl bakanlığın şu andaki kayıtlarının gerçek dışı
olduğu açıkça biliniyorsa, bir güncellemede de bu gerçek
dışılık
kısmen
ortadan
kaldırılsa
bile,
tümüyle
yok
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edilemeyecek ve kısa zamanda da yeniden bugünkü duruma geri
dönmemesi
konusunda
hiçbir
güvence
bulunamayacaktır.
Dolayısıyla bir süre sonra aynı duruma dönecek bir uygulamayı
bugün gündeme getirmek, sendikalara “aba altından sopa
gösterme” anlamına gelecek bir uygulamayla karşı karşıya
olduğumuzu göstermektedir. Ayrıca genel kurul süresine ilişkin
değişiklikler
gereksiz
gibi
görünmektedir;
yöneticilerin
yeniden işe dönmesi ile ilgili değişiklik gerekli ama
yetersizdir; noterle ilgili işlemlerin usulsüzlüğü durumunda
sendikacılara
ceza
öngören
hükümler
mutlaka
değişiklik
metninden çıkarılmalıdır. Sendikal örgütlenmenin önünü açmak
adına yapılan bir yasal düzenlemede, temel baskı aracı
niteliğinde
olan
üyelik
bildirimlerinin
yenilenmesi
düzenlemesinin olması anlaşılır bir mantık değildir; bu
nedenle
de
değişiklik
metninden
çıkarılmalıdır.
Sendika
yöneticilerinin
kıdem
tazminatı
haklarını
sınırlayan
değişiklikten de vazgeçilmelidir.
4.TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT YASASI DEĞİŞİKLİKLERİ
Genel Değerlendirme
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası’nı
değiştirmeyi
öngören
düzenlemeler,
genel
niteliği
ile
ülkemizde uzun yıllardır uğrunda mücadele verilen özgür toplu
iş sözleşmesi düzenini sağlamaktan oldukça uzak bir
nitelik
taşımaktadır.
Değişikliklerin
genel
özelliklerine
bakıldığında, 2822 sayılı yasanın temel niteliklerini ve özünü
koruyarak bir takım düzenlemeler yapıldığı anlaşılmaktadır.
Oysa
2822
sayılı
yasanın
temel
mantığını
ve
endüstri
ilişkilerine yaklaşımını değiştirmeden ve bu yasada düzenlenen
temel kurumları yeni bir biçimde oluşturmadan, Türkiye’de
özgür
toplu
pazarlık
düzeninin
gerçekleşmesi
mümkün
görünmemektir.
Değişiklik tasarısının genel gerekçesinde, aslında bir
toplu iş sözleşmesi yasasının nasıl olması gerektiği ve 2822
sayılı yasanın hangi doğrultuda değiştirilmesi gerektiği
yönünde çok yerinde saptamalar söz konusudur. Ancak ilginç
olan, genel gerekçesinde doğru yaklaşımlar gösteren bu yasa
değişikliklerinin,
gerekçeye
aykırı
bir
nitelikte
oluşturulması ve varolan sistemi sürdürme yaklaşımı içinde
gündeme getirilmesidir.
Şu ifadeler yasa değişikliklerinin genel gerekçelerinden
alınmıştır: “Ayrıca 12 Eylül 1980 döneminde özgür toplu
pazarlık düzeninin askıya alınması, aynı dönemde hazırlanan
1982 Anayasası ile 2821 ve 2822 sayılı yasaların kısıtlayıcı
hükümleri
daha
sonraki
yıllarda
bu
yasalarda
ciddi
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değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu
durumun bir nedeni de Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yıllık
konferanslarında
Türkiye
Cumhuriyeti’ni
sık
sık
gündeme
almasıdır. Özellikle yetki tespitinde öngörülen birden çok
sınırlayıcı kriterler, kapsamlı grev ve lokavt yasakları,
hükümetin ertelediği grevlerin süre sonunda Yüksek Hakem
Kuruluna gitmesi çalışma örgütünün yetkili organlarında sık
sık
dile
getirilmiş
ve
Türkiye
Cumhuriyetinin
gündeme
alınmasına neden olmuştur.”
Görülüyor ki, aslında yasa değişikliklerini hazırlayanlar
2822
sayılı
yasada
varolan
yetersizliklerin
fazlasıyla
farkındadırlar. Ancak yapılan değişikliklere bakıldığında,
bunların sözü edilen genel gerekçedeki sakıncaları gidermekten
uzak
ve
çok
yetersiz
kaldığı
görülmektedir.
Örneğin,
Uluslararası Çalışma Örgütünün sürekli eleştirdiği söylenen,
yetki tespitinde birden çok sınırlayıcı kriterler aynen
korunmaktadır. Burada yapılan tek değişiklik %10’luk ülke
barajının %5’e indirilmesidir. Ancak %5 de olsa, baraj
korunmakta ve işyeri özelindeki yarıdan bir fazla üye yapma
zorunluluğu sürdürülmektedir. Yine grev ertelemelerinde yüksek
hakem kuruluna gidilmesi eleştiri konusu olurken ve bu
gerekçede vurgulanırken, yapılan değişiklikler bu durumu
düzeltmemekte,
yalnızca
grev
ertelemesine
karar
verilme
aşamasında hükümetin Danıştay’dan görüş alması zorunluluğu
getirilmektedir.
Bu tür bir tutarsızlığın neden ortaya çıktığı sorusunun
karşılığı da, yine genel gerekçede vurgulanmıştır. Bir başka
ifadede genel gerekçede şöyle denilmektedir: “2822 sayılı
yasanın temel doğrultularını koruyarak, bir kısım maddesinde
değişiklik yapma amacını taşıyan bu kanun öncelikle Türk Toplu
Pazarlık düzeninde daha özgürlükçü ve uluslar arası normlara
daha uyumlu bir yasal çerçeveyi hedeflemiştir.” Görüldüğü
gibi, bu ifadeyle amacını tanımlayan yasa koyucu, aslında
kendisini, 2822 sayılı yasanın temel yapısını koruma gibi,
özgür ve çağdaş toplu sözleşme düzenine ulaşmayı engelleyen
bir açmaza sokmuş bulunmaktadır.
Örneğin bu değişikliklerle, sözleşme sistemi ve yapısı
demokratikleştirilemediği gibi, çağdaş bir endüstri ilişkileri
sisteminde
bulunması
kaçınılmaz
olan
yeni
kurumlar
oluşturulamamaktadır. Oysa, gerçekçi ve sağlıklı bir endüstri
ilişkileri sisteminin yer alacağı toplu sözleşme düzeni, 2822
sayılı yasanın tümüyle mantığının ve özünün değiştirilmesinden
geçmektedir. Burada öncelikle, sendikaların toplu sözleşme
yapma yetkisi ile üyelik arasındaki bağlantıyı yok eden yeni,
çağdaş
ve
Avrupa
normlarına
uygun
düzenlemelerin
kaçınılmazlığı vurgulanmalıdır.
Tek tek sendikaların sahip
oldukları üye sayısına bakarak toplu sözleşme yetkisini
belirlemeye çalışmak, sendikacılığın genel amaçlarıyla, toplu
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sözleşme kurumunun genel niteliğiyle ve ülkenin gerek duyduğu
demokratikleşme
hedefleriyle
bağdaşmamaktadır.
Oysa
2822
sayılı yasanın temel mantığı bu ilişki üzerine oturmuştur. Bu
ilişkiyi
sürdererek
gerçek
bir
sendikacılık
hareketini
yaratmak mümkün olmadığı için de, önümüzdeki değişiklik
paketiyle Türkiye’de çağdaş bir endüstri ilişkileri sistemi
oluşturmak mümkün görünmemektedir.

Toplu Sözleşme Yasasındaki Başlıca Değişiklikler
Madde düzeyinde ne tür değişikliklerin
incelenecek
olursa,
asıl
belirleyici
değişiklikleri şöyle sıralamak mümkündür:

gündeme
olan

geldiği
önemli

Toplu iş sözleşmesi türleri arasına grup toplu iş
sözleşmesi katılmaktadır. Daha önce “işyerleri sözleşmesi”
biçiminde ifade edilen bu konu, tek bir yetki belgesi altında
farklı
tür
bir
toplu
iş
sözleşmesi
tipi
olarak
tanımlanmaktadır. Bunun özellikle tekstil, gıda ve metal
işkollarında fiili uygulamayı yasaya geçirmek anlamında bir
kolaylaştırıcı yanı olabilir. Ancak, asıl yapılması gerekenin,
tek tek sözleşme türlerini saymak yerine, değişik sözleşme
türleri yapmak konusunda sendikal hareketi özgür bırakmak
olduğu burada açıkça vurgulanmalıdır. Yasanın izin verdiği
sözleşme türleri, pratikte ortaya çıkan ve yasanın arkadan
takip ettiği sözleşme türleri olmamalı, yasal düzenleme
ülkemizde
sendikal
hareketin
gelişmesine,
örgütlenmenin
genişlemesine ve demokratikleşmenin güçlenmesine yol açacak
bir çerçevede düzenlenerek ülkenin sosyal yaşantısına katkıda
bulunmalıdır. Burada sözleşme düzeylerinin büyük önemi vardır.
Yasanın düzenlemeye yöneldiği ikinci konu, baraj sistemi
ile ilgilidir. Ancak burada yapılan tek değişiklik ülke
çapında varolan %10 barajının %5’e indirilmesi olmuştur. Bu
şekilde
bir
değişiklikle
sendikaların
üzerindeki
kamu
baskısının ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Oysa %5 de olsa
sözleşme yetkisini sınırlayan bu tür barajlar sendika üyesi
işçilerin
toplu
sözleşme
yapma
hakkını
elinden
alan
sınırlayıcı düzenlemelerdir. Kaldı ki, işyeri düzeyindeki
yarıdan bir fazla üyeye sahip olma engeli de korunmuştur. Bu
anlamda pratikte hiçbir sonuç doğurmayacak olan ve mevcut
sistem üzerinde geliştirici hiçbir etkisi bulunmayacak olan
bir düzenlemeyle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.
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Sistemin esasına ilişkin bir başka değişiklik arabuluculuk
kurumunun
oluşturulması
ve
çalışma
sistemi
konusunda
gerçekleştirilmiştir.
Mevcut
arabuluculuk
kurumuna
güven
duyulmadığı varsayımından hareket eden yasa koyucular burada
tarafların
görüşmenin
başlamasından
itibaren
aralarında
anlaşarak, belirlenmiş liste içinden veya dışından bir
arabulucuyu
seçme
olanağını
tanıyan
değişiklikler
yapmışlardır. Mevcut toplu sözleşme düzeni içinde arabuluculuk
sisteminin bulunması doğal göründüğünden böyle bir esneklik
uygun bulunabilir. Ancak, arabulucunun çalışma süresinin
yasada belirlenmeye devam etmesi ve buna bağlı sonuçların var
olması, arabulucunun uyuşmayı sağlayamayacağının belli olduğu
koşullarda da hala sürenin devam ediyor olması, temel
eksikliklerden birisi olarak durmaktadır.
Bir başka önemli nokta, grev yasaklarıyla ilgili olan
düzenlemelerdir.
Burada
gerçekten
de
dünyanın
hiç
bir
ülkesinde görülmeyecek ölçüde geniş tutulan grev yasaklarının
bir miktar daraltıldığı anlaşılmaktadır. Banka sektörü ve bir
çok ekonomik faaliyet alanı grev yasakları kapsamından
çıkarılmıştır.
Belki
de
yasanın
en
önemli
sonuçlar
doğurabilecek yenilikçi yanı bu maddede yapılan düzenlemedir
denilebilir.
Grev ertelemesinin kullanılış biçimi ve ertelemenin
sonunda
uyuşmazlığın
Yüksek
Hakem
Kurulu’nda
çözülme
zorunluluğunun
varlığı,
genel
gerekçede
eleştiri
konusu
yapılmış ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün normlarına aykırı
bulunmuştur. Ancak yapılan düzenlemeler bu konuda çok yetersiz
bir iyileşme sağlamaktadır. Erteleme öncesinde Danıştay’dan
görüş alma zorunluluğu getirilmekle, yasaya aykırı bir
erteleme kararının oluşmasının önüne geçmek ve erteleme
kararlarının üzerinde biraz daha ciddiyetle düşünülmesini,
sağlanmak amaçlanmaktadır. Ancak, erteleme süresi sonunda
Yüksek Hakem Kuruluna gidilmesinin nedeni hala anlaşılabilmiş
değildir. Bu uygulama devam etmektedir. Erteleme sonunda
mutlaka
grevin
yeniden
başlaması
olanağının
tanınması
kaçınılmazdır. Grevin sona eriş prosedürleri, ilan ve duyuru
noktasından esnetilmiştir, ancak, gerçekte grev hakkının
kullanılmasını kolaylaştıracak hiç bir değişiklik yapılmış
değildir. Grev hakkı, hala toplu sözleşme uyuşmazlığının son
aşamasında söz konusudur ve bu hak yine hiç bir değişiklik
olmaksızın şu andaki mevcut sınırlamalarla kullanılmaktadır.
Bekleme süreleri, önceden bildirim süreleri devam etmektedir.
Bu anlamıyla bu değişikliklerin grev hakkına ilişkin hiçbir
iyileşme yaratmadığı rahatlıkla söylenebilir.
Yasada
teşmille
işverenin
toplu
sözleşmeye
çağrı
yapmasının kaldırılmasıyla ilgili ve benzeri bazı noktalarda
da
değişiklik
yapılmaktadır.
Ancak
bu
değişikliklerin
hiçbirisi 2821 sayılı yasayı özgür toplu pazarlık düzeni
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sağlayabilecek bir yasa yapmaya ya da öyle bir yasa haline
getirmeye yetecek nitelikteki değişiklikler değildir.

5.SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT YASASI
DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ GENEL SONUÇLAR
Gerek
Sendikalar
Yasası’nda,
gerekse
Toplu
İş
Sözleşmesi,Grev ve Lokavt Yasası’nda öngörülen değişikliklerin
temel özelliği, her iki yasa değişikliğinin genel gerekçesinde
de açıkça vurgulandığı gibi, mevcut sistemin sürdürülmesi
esasına dayanmasıdır. Bu değişiklikler, gerek 2821 sayılı,
gerekse 2822 sayılı yasaların temel kurumlarına, işleyiş
mekanizmalarına ve özüne dokunmamaktadır. Ancak uluslararası
normlara aykırılığı artık hiçbir şekilde inkar edilemez duruma
gelmiş olan çok katı düzenlemelerde, kısmen ya da çok yetersiz
bazı esneklikler gündeme gelmektedir.
Sendikalar Yasasında yapılan değişikliklere rağmen üyelik
üzerindeki baskı ve noter koşulu devam etmekte, sendikaların
faaliyetleriyle ilgili sınırlamalar sürmekte, sendikaların
Bakanlığa bir kez daha üye bildirimiyle kayıtların yenilenmesi
öngörülerek,
sendikaların
üzerindeki
baskı
yeniden
hissettirilmektedir.
Grev
ve
Toplu
İş
Sözleşmesi
Yasası’nda
yapılan
değişikliklerle
ise
sözleşme
sisteminin
esaslarına
dokunulmamakta, ülkenin toplu sözleşmeden bir bütün olarak
yararlanmasının yolunu açacak,
çağdaş anlamda toplu sözleşme
düzeyleri getirilmemekte, mevcut toplu iş sözleşmesi düzeni
içerisinde bu hakkı kullanabilmek için karşılaşılan çok yoğun
engellerde hiçbir iyileşme ve özgürleşme gündeme gelmemekte,
barajlar sürmekte, grevle ve grev hakkının kullanımıyla ilgili
yoğun,
sınırlayıcı
ve
yasaklayıcı
düzenlemeler
devam
etmektedir. Bu anlamda önümüzdeki değişiklik önerileri ile
gerçekten yasalarda görünürde ve biçimsel değişikliklerinin
yapılması yolunun seçildiği anlaşılmaktadır. Öyle görünüyor
ki, bu değişikliğin nedeni İş Yasası’nın yasalaşması konusunda
sendikalardan ve işçi sınıfından gelen direnci kırabilmek için
toplu sözleşme ve grev ve lokavt yasasında bir demokratikleşme
gerçekleştiği yönünde, yanıltıcı bir görünüm sağlayarak,
kamuoyunu
İş
Yasası’nın
yasalaşması
yönünde
oluşturmaya
çalışmaktır.
Oysa, nasıl İş Yasası gerçekten temel bir yasa olarak
ülkemizdeki
işçi-işveren
ilişkilerini
ve
sendikaların
üyeleriyle
ilişkilerini,
örgütlenme
düzeylerini
ve
örgütlenmeyi yayabilme özelliklerini doğrudan etkileyecek
nitelikteyse, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasaları da,
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aynı şekilde ülke genelinde önemli sonuçları doğurabilecek,
sendikaların
faaliyetleri
ve
toplu
sözleşme
pratikleri
açısından önemli sonuçlara yol açabilecek düzenlemelerdir. Bu
nitelikteki düzenlemelerin birbiriyle uyum içinde yapılması
zorunludur. Aynı zamanda ülkedeki sosyal, ekonomik sorunların
çözümüne
katkıda
bulunabilecek,
kayıt
dışı
ekonomiyi
geriletebilecek,
sendikal
örgütlenmeyi
güçlendirip
yayabilecek,
toplu
sözleşme
kurumunu
ülkenin
ekonomik
sorunlarının ve istihdam politikasının bir aracı düzeyine
yükseltmeyi
sağlayabilecek
bir
doğrultuda
düşünülmesi
zorunludur. Bu anlamda yapılması gereken, İş Yasası’nda olduğu
gibi tümüyle yeni bir Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası
öngörmek, 2821 ve 2822’nin sınırlayıcı, baskıcı özelliklerini
bir
yana
bırakarak,
çağdaş,
özgürlükçü,
örgütlenmeyi
geliştiren bir yeni endüstri ilişkileri sistemi oluşturacak
şekilde, Sendikalar Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Yasası’nı yeniden yapmaktır. Bu yaklaşımla, söz konusu
düzenlemeler istenilen sonucu sağlamaktan son derece uzak ve
sendikal
hareketin
gelişmesi
üzerinde
anlamlı
yararlar
sağlayamayacak olan değişiklikler niteliğindedir.
İki yasa da mevcut şekliyle o nitelikte düzenlemeler
taşımaktadır ki, çalışma yaşamını düzenleyen Uluslararası
Çalışma Örgütü kuralları ve Avrupa Birliği normları gözönüne
alınarak yapılacak herhangi bir değişikliğin, yasa düzeyinde
herhangi bir hükmü geriye götürmesi gibi bir şey sözkonusu
olamayacaktır. Çünkü gerek özgürlükçü bir sendikal düzen
gerekse uluslararası çalışma örgütü ve Avrupa Birliği normları
açısından bakıldığında 2821 ve 2822 sayılı yasaların genel
özelliği
son
derecede
baskıcı
ve
sınırlayıcı
yasalar
olmalarıdır. Öyle ki, bu yasalarda yapılacak her değişiklik
olumlu olmak zorundadır; çünkü, mevcuttan daha kötüsü asgari
demokratik
ölçütlerle
uzlaşması
mümkün
olmayan
nitelik
taşıyacaktır. Gerçekte 2821 ve 2822’nin genel sistematiği
mantığı ve öngördüğü endüstri ilişkileri sistemi, gerek
Uluslararası Çalışma Örgütü normları gerekse Avrupa Birliği
normları açısından son derece tutarsız, geri ve örgütsüz bir
yapıyı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu anlamda, şu anda
ortaya konan yasa değişiklikleri önerilerinin olumlu olup
olmadığı, bu yasalarda yapılacak değişikliklerin sendikal
hareketin özgürlük alanını bir ölçüde de olsa genişletip
genişletmediği yönündeki bir tartışmanın hiçbir anlamı yoktur.
Çünkü bu yasalar üzerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin
bu yasalardan daha kötü sonuçlar vermesi mantıken mümkün
değildir. Bu anlamda sorun bu yasaların baskıcı ve antidemokratik
genel
sistematiğinin
ve
yapısının
değiştirilmesidir.
Gerçekleştirilecek herhangi bir yasal değişiklik bu
özü taşıyor ve bu nitelik içinde bir değişiklik özelliğini
yansıtıyorsa, olumlu sayılabilir. Yoksa, genel mantık ve
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sistematiğini korumakla birlikte, bir kaç iyileşme yapılıyor
görünerek, yasa değişikliğini tamamlamış olmanın, şu anda
içinde bulunduğumuz dönemde gerçek anlamda bir çağdaş endüstri
ilişkileri sistemi oluşmasına hiçbir yararı yoktur. Bu
nitelikteki bir çalışma daha önce de değinildiği gibi, olsa
olsa İş Yasası’nın çıkarılması konusunda işçi sendikalarını
ikna edebilmek için verilen bir “rüşvet” niteliğinden öteye
gidemeyecektir.

Tasarılar Özgürlükleri Değil Denetimi Arttırıyor.
Varolan tasarıların engelleyici özelliklerine ilginç bir
örnek demokratikleşme yönünde değişiklik öngördüğü iddiasıyla
hazırlanan tasarıların bazı hükümlerinin sendikal hareketi
zorlayacak yeni gelişmelere yol açabilme olasılığıdır. Örneğin
işkolu barajında %5’lik indirim yapılmasına ve Sendikalar
Yasası’nın 60.maddesinde yer alan işkollarının sayısının
azaltılmasına bağlı olarak 2821 sayılı Sendikalar Yasası’na
ilişkin değişiklik tasarısının 3.maddesinde yapılan düzenleme
bu durumun açık kanıtıdır. Geçici 3.madde ile değişiklik
tasarılarının
yürürlüğe
girdiği
tarihte
faaliyette
olan
sendikaların 6 ay içinde üyelerini, üye kayıt fişindeki
bilgileri, noter adı, kayıt tarihi ve numarasını, üyelerinin
çalıştıkları işyerlerinin unvan ve sicil numaralarını içeren
listeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmeleri
zorunluluğu
getirilmiştir.
Görüldüğü
gibi
değişiklik
tasarılarında
uluslararası
normlara
uyum
gerekçesi
öne
sürülerek yapılan değişiklikler, mevcut yasal sistem olduğu
gibi korunduğundan dolayı sendika özgürlüğüne ve sendika
güvenliğine tümüyle aykırı yeni düzenlemelere yol açmaktadır.
Aynı nitelikte bir başka örnek varolan sistem içinde toplu
sözleşme
düzenindeki
aksaklıkları
gidermek
gerekçesiyle
2822’de
gündeme
getirilen
işletme
toplu
iş
sözleşmesi
kapsamındaki bir işyerinin devredilmesi durumunda, uygulanan
toplu
sözleşmenin
geçerliliğine
sınırlama
getiren
düzenlemedir. Değişiklik önerisiyle, 2822 sayılı yasanın
8.maddesine, işletme kapsamı içindeki bir işyerinin devri
halinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinin güvencelerini
sınırlayan ve kısmen yok eden hükümler eklenmiştir. Yasada
varolan
“işletme”
kavramını
korumak
amacıyla
kazanılmış
hakları bile ortadan kaldıran düzenlemeler yapılabilmektedir.
Aynı
şekilde
bir
yandan
sendikaların
üyeleri
ile
ilişkilerini
ve
faaliyetlerini
özgürce
düzenlemeleri
gerekçesiyle,
örneğin
sendika
aidatının
tavan
miktarı
kaldırılırken, öte yandan daha önce kaldırılmış bulunan
denetim 47.madde de yapılan değişiklikle yeniden konulmakta ve
Sendikalar
Kanunu’nun
45.maddesine
yapılan
düzenlemeyle
sendika görevlilerinin ücretleri, yolluk ve tazminatları
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yasayla belirlenmektedir. Sendikaların denetiminin yeminli
mali müşavirlere yaptırılmasını öngören düzenleme ile sendika
yönetici, görevli ve delegelerinin her türlü ücretlerinin
nasıl
belirleneceğinin
yasayla
düzenlenmesi,
varolan
değişiklik önerilerinin tutarlılıktan yoksun ve çelişkili
niteliğini ortaya koymaktadır. Benzer nitelikteki bir durum
sendika genel kurullarının 3 yılda bir yapılmasını düzenleyen
değişiklik önerisi için de geçerlidir. 1995’e kadar 3 yıl olan
süre,
bu
tarihte
4
yıla
çıkarılmıştır.
Sendika
içi
demokrasinin
sağlıklı
oluşabilmesi
amacıyla
yapıldığı
belirtilen bu düzenleme de tek başına bir anlam ifade
etmemektedir. 3 yıldan 4 yıla çıkarılırken olduğu gibi, 4
yıldan 3 yıla indirilmesi önerilirken de uygulamanın ne ölçüde
yerleştiği, sonuçlarının nasıl gerçekleştiği konusunda hiçbir
değerlendirme yapılmamaktadır. Üstelik 4 yıl değişikliğinden
sonra sendikaların büyük bölümünün bu süreye döndükleri
bilinmektedir.
Delegelerden
başlayarak
işyeri
sendika
temsilcilerine, şube ve genel merkez yönetimlerine dek uzanan
seçim takvimlerinin, çok kısa aralıklarla ve yasa zoruyla
değiştirilmesi, sendika içi demokrasiyi geliştirmekten çok
sendikal hareketi kargaşaya yöneltici etkiler doğuracaktır.
Kaldı ki bu düzenleme de sendikaların kendi organlarınca
belirlenmesi gereken bir konudur.
Görüldüğü gibi değişiklik önerileri gerek genel yaklaşımı
gerekse
kapsam
ve
somut
öngörüleri
açısından
sendikal
hareketin ve toplu sözleşme düzeninin özgürleşmesine, bu
anlamda
ülkemizin
demokratikleşmesine
katkı
sağlayacak
nitelikte
değildir.
Başka
bir
deyişle,
bu
değişiklik
tasarılarının anlamlı bir demokratikleşme perspektifi yoktur.
Buna karşın yapılan tüm değişiklik önerilerinin olumsuz
olduğunu söylemek de mümkün değildir. Özellikle işyeri sendika
temsilcilerine ve işyerinde çalışan sendika yöneticilerine
sağlanan
güvencelerin
geliştirilmesi,
işkolu
sayılarının
azaltılması, işverenin toplu sözleşme için yetki başvurusu
yapmasının
kaldırılması,
bazı
ayrıntılarda
prosedürün
sadeleştirilmesi
ve
başvuru
yerlerinin
azaltılması
gibi
değişiklikler olumlu sayılabilir.
Ancak sistemli bir yaklaşımdan yoksun oluşu, uluslararası
kurallara ve sendikal hak ve özgürlüklerin özünün korunmasına
ilişkin değişiklikler yapılmayışı ve birçok değişikliğin
varolan yapıyı daha da sağlamlaştıracak düzenlemeler öngörmesi
dolayısıyla, 2821 ve 2822 sayılı yasalarda değişiklik öneren
bu taslaklar hiçbir şekilde benimsenmesi mümkün olmayan
tasarılar niteliğindedir.
Tasarıların varolan sözleşme düzenini kapsam, düzey ve
içerik olarak koruması bu durumun önemli kanıtlarından
birisidir. Tasarıda asıl olarak işyeri sözleşmesi sistemi
sürdürülmekte, ancak uygulamada işyeri sözleşmelerinin bir
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türü olarak yer alan grup toplu iş sözleşmesi yasal
düzenlemeye kavuşturulmaktadır. Bu düzenleme yapılırken de
temel olarak yetki barajı korunmuş, ancak görevli makamla
ilgili düzenlemeler yapılarak ayrı bir sözleşme türü yasal
hükme bağlanmış olmaktadır.

Değişiklik Tasarıları Anayasaya Aykırıdır.
Aslında bu yasa değişikliği tasarılarının hukuki niteliği
konusunda da önemli kuşkular sözkonusudur. Bilindiği gibi
Anayasanın
90.maddesine
yapılan
değişiklikle,
Türkiye
Cumhuriyeti
tarafından
usulüne
göre
onaylanmış
bulunan
uluslararası sözleşmelerin, diğer yasalara karşı üstünlüğü
güçlendirilmiş bulunmaktadır. Bu anlamda Uluslararası Çalışma
Örgütünün 87 sayılı Sendikal Özgürlükler ve 98 Sayılı Toplu
Sözleşme Hakkına İlişkin sözleşmeleri, uygulanması zorunlu ve
Anayasaya
aykırılığı
öne
sürülemeyecek
yasalar
durumuna
dönüşmüştür.
Böylece
2821
ve
2822
sayılı
yasalarda
uluslararası normlara aykırılık taşıyan hükümlerin yerini
kendiliğinden
uluslararası
anlaşma
hükümleri
almış
bulunmaktadır. Yasa tasarısı hazırlayanların da bu durumu
dikkate alarak mevcut yasalardaki uluslararası sözleşmelere
aykırılık oluşturan tüm hükümleri ayıklayarak yasa tasarısı
oluşturmaları
Anayasal
bir
zorunluluktur.
Bu
değişiklik
tasarıları,
özellikle
sendika
üyeliğinde
noter
koşulu,
sendikal faaliyeti yasalarla düzenlemeyi sürdüren hükümleri,
toplu sözleşme yetkisini belirleyen barajlar, ayrıntılı toplu
görüşme mevzuatı
ile grevin tanım, uygulama ve gerçekleşme
sürecine ilişkin
olarak yapılan düzenlemelerle uluslararası
sözleşmelere açıkça aykırılık göstermektedir. Bu nedenle bu
yasa tasarıları Anayasaya aykırıdır.
Değerlendirme ve Sonuç
Bir ülkede toplu sözleşme düzeni ile sendikal yapı ve
örgütlenmeler arasında çok sıkı bir ilişki sözkonusudur. Toplu
sözleşmelerin
yaygınlığı
ve
sendikal
yapının
özgürce
oluşturulabilmesi aslında demokrasinin gelişmişlik düzeyini
ortaya koymaktadır. Bu nedenle demokratik kurumlaşmaların
güçlü
olduğu
ülkelerde,
toplu
sözleşme
düzeninin
tüm
çalışanları kapsayacak şekilde yaygınlaşmış bulunduğu ve
sendikal organların serbestçe faaliyetlerini sürdürebildikleri
gözlenmektedir. Sendikal hareketin yasaklarla karşı karşıya
olduğu ve toplu sözleşme düzeninin sınırlı tutulduğu ülkeler
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ise demokratik
ülkelerdir.

kurumlaşma

açısından

geri

düzeyde

bulunan

Bu anlamda varolan sözleşme düzenini ve sendikal yapıları
değiştirmeyi öngörmeyen bu taslaklar, uluslararası kurallara
aykırılığı ortadan kaldırmadığı gibi Avrupa Birliği’ne üyelik
süreci
yönünden
gereken
demokratik
açılımları
da
içermemektedir.
2821
ve
2822
sayılı
yasaların
temel
doğrultularını koruyarak bu yönde adımlar atmak da mümkün
değildir. Bu nedenle bu yasalar tümüyle yenilenmelidir.
Özellikle üyelik, sendikal faaliyet, toplu sözleşme yetkisi ve
grev hakkı baştan sona değişik bir anlayışla düzenlenmek
zorundadır.
Başka
bir
deyişle,
birkaç
maddelik
kısmi
değişiklikler yerine sendikal özgürlükleri güvenceye alan,
sendikal faaliyete ilişkin tüm yasakları ve devlet baskısının
gerçekleşme araçlarını ortadan kaldıran, toplu sözleşme ve
grev
haklarının
bağımsız
bir
biçimde
kullanılabilmesini
sağlayan yeni bir endüstri ilişkileri sistemi yerleştirmeyi
amaçlayan yasal bir düzenleme gerçekleştirilmelidir.
5.2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Yasası’nda Öngörülen Başlıca Değişiklikler
Yukarıda
genel
çerçevesiyle
incelenen
değişiklik
tasarılarının somut olarak madde bazında ne tür düzenlemeler
içerdiği de gözden geçirildi. Bu bölümde 2822 Sayılı Toplu İş
Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Yasasın’da değişiklik öneren tasarı
madde madde değerlendirilmesi yapılacaktır. Ancak değişiklik
önerilerine genel olarak ve ayrıntılı biçimde önceki bölümde
değinildiği için burada tasarının tek tek maddeler düzeyinde
ne tür değişiklikler öngördüğü ortaya konulacaktır.
Ülkemiz
toplu
iş
hukuku,
gerek
anayasal
anlamda
temellerinin atıldığı 1961 yılından gerekse ilk kez yasal
anlamda düzenlendiği 1963 yılından bu yana pek çok uygulama
sorununu içinde barındırmaktadır. Hem Anayasa ile, hem uluslar
arası sözleşmelerle, hem de yasalarla tanınmış bulunan sendika
özgürlüğü, toplu sözleşme ve grev hakları yaşanan yasal ve
fiili engellerle özüne uygun kullanılamamaktadır.
Türkiye’de toplu iş hukukunun önünü tıkayan; 12 Eylül 1980
döneminin yasakçı ve baskıcı karakterini yansıtan engeller,
ancak Avrupa Birliği yönelimi de dikkate alınarak, demokratik,
çağdaş ve günümüz endüstri ilişkilerini kavrayan yasal
düzenlemelerle aşılabilir.
Bu nedenle, toplu iş hukukunun bu temel yasaları da İş
Yasası örneğinde olduğu gibi yeni baştan ele alınmalı ve
düzenlenmelidir.
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Maddeler
açısından
tek
tek
değişiklik
önerilerine
değinilmeden önce genel olarak yapılması gereken düzenlemeler
konusunda
aşağıdaki
vurguların
yapılması
zorunlu
görünmektedir.
- Toplu pazarlık hakkının kullanılmasına, sendika kurma
hakkına ve sendikal örgütlenme özgürlüğüne önemli bir engel
oluşturan işkolu barajı kaldırılmalıdır.
- Sendikal örgütlenmeyi geliştirmek, kayıt dışı ekonomiyi
önleyerek kaçak işçiliğin önüne geçmeli , toplu iş sözleşmeli
işyerleri ile olmayan işyerleri arasında
haksız rekabeti
ortadan kaldırmak için çok düzeyli toplu pazarlık sistemi
oluşturulmalı , bu çerçevede toplu iş sözleşmeleri işyeri ve
işkolu düzeyinde yapılabilmelidir. İşkolu sözleşmesi, sektörel
düzeyde çözümler üretmeyi hedefleyen, asgari norm ve kurallar
getiren ve işkolundaki bütün işçileri kapsayan, uygulanması
zorunlu çerçeve sözleşme olarak değerlendirilmelidir.
Uzlaşma
ve
arabuluculuk
uygulamasında
taraf
inisiyatiflerini öne çıkaran modeller seçilmelidir.
Gönüllü
arabuluculuk uygulamaları teşvik edilmelidir.
Grev
hakkının
özünü
zedeleyen
ve
bu
hakkın
kullanılmasını
fiilen
engelleyen
düzenlemelerden
özenle
kaçınılmalı, hak grevine yeniden olanak tanınmalı ve genel
grev, uyarı grevi gibi etkinliklere yasak konulmamalıdır.
Sendikanın almış olduğu grev kararının işverene
bildirilmesi yeterli görülmeli, grevin uygulama zamanının
işveren bildirilmesi yükümlülüğü olmamalı ani grev hakkına
olanak tanınmalıdır.
Grev
ertelemeleri
siyasal
iktidarın
sendikalar
üzerindeki baskısının bir aracı olmaktan çıkarılmalı, erteleme
ve geçici yasaklarda erteleme süresi sonunda grev hakkı
yeniden kullanılabilmeli ve siyasal iktidarın erteleme yetkisi
olmamalıdır.
Yukarıda sıralanan ilkeler bugün çağdaş, demokratik dünya
içerisinde yer alan birçok ülkede toplu sözleşme ve grev
hakkının temelini oluşturmaktadır.

Maddelere Göre 2822 Sayılı Yasada Değişiklikler
Madde 3- “Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi”
başlığını taşıyan bu maddenin ikinci fıkrasında yapılan
değişikle fıkranın başında yer alan
“bir gerçek veya tüzel
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kişiye...” ifadesi “aynı gerçek veya tüzel kişiye ....”
şeklinde
değiştirilerek,
madde
gerekçesine
göre,
fıkra
metninin daha kolay anlaşılmasını sağlayacak bir değişiklik
amaçlanmıştır.
Aynı maddeye eklenen yeni bir fıkra ile işverenlere,
işletme niteliğini kazanan veya yitiren işyerlerini Bakanlığa
bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.
Ek olarak “Bir toplu iş sözleşmesi aynı iş kolunda .....
birden
çok
işyerini
kapsayabilir”
hükmüne
dayanılarak
yıllardır uygulanan ancak yasada açıkça adı konulmamış olan
grup toplu iş sözleşmeleri tasarıda düzenlenmiştir.
Buna
bağlı
olarak
18.maddede
“görevli
makam”
düzenlenirken grup toplu iş sözleşmesine ilişkin yapılan
değişikliğe paralel olarak, birden fazla bölge müdürlüğünün
yetki
alanına
giren
toplu
iş
sözleşmelerinde
bu
yasa
bakımından görevli makam belirlenmiştir. Bu tip sözleşmelerde
görevli makam Bakanlık olacaktır.
Madde 8- “Tarafların durumunda değişiklik” başlığını
taşıyan bu maddenin 2.fıkrasında; işletme toplu iş sözleşmesi
kapsamında olan bir işyerinin devri halinde bu işyerinde
uygulanan toplu iş sözleşmesinin akıbeti, devir alan işverenin
aynı iş kolundaki işyeri veya
işyerlerinde yürürlükte olan
bir toplu iş sözleşmesinin varlığı halinde hangi toplu iş
sözleşmesinin uygulanacağı, böyle bir toplu iş sözleşmesinin
bulunmaması
halinde
tarafların
hakları
düzenlenmektedir.
Fıkranın düzenlemesine göre, işletme toplu iş sözleşmesi
kapsamındaki bir işyeri devredildiğinde, devri alan işverenin
aynı iş koluna giren işyeri veya işyerlerinde yürürlükte ola
bir toplu iş sözleşmesi varsa, bu toplu iş sözleşmesi
devralınan işyerinde de uygulanacaktır.Toplu iş sözleşmesi
bulunulmaması halinde ise işyerinin devrinden önce kapsamına
girdiği toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesini düzenleyen
hükümleri, o işyerinde yeni bir toplu iş sözleşmesi yürürlüğe
girinceye kadar en az bir yıl süreyle iş sözleşmesi hükmü
olarak devam edecek ve işçi aleyhine değiştirilmeyecektir.Bir
yıl geçtikten sonra ise tarafların anlaşması veya işverenin
değişiklik feshi yoluyla iş sözleşmesinde değişiklik yapması
olanağı doğacaktır.
Madde 9) Yasanın “taraf sendika üyeliğinden ayrılma,
çıkarılma veya üye olmamanın sonuçları” yapılan değişiklikle,
“faaliyeti durdurulmuş sendikalara dayanışma aidatı ödenmez”
hükmünü
içeren
beşinci
fıkra
yürürlükten
kaldırılmış,
maddenin, “...Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş
sözleşmesinden yararlanma talep tarihinden geçerlidir” hükmünü
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içeren üçüncü fıkrasına “Bu husustaki talep, ancak toplu iş
sözleşmesinin imzalanmasından sonra geçerlidir.” Cümlesi ilave
edilmiştir.
Madde 11) Teşmil başlıklı bu maddenin birinci fıkrasında
yapılan değişiklikle fıkranın dili sadeleştirilerek daha
anlaşılır kılınmış, teşmilin hangi tarihten itibaren yürürlüğe
gireceği eklenmiştir.

Yetki ve Bağlı Değişiklikler
Yasanın bu bölümünde yapılan değişikliklerde, ağırlıklı
olarak iş kolu barajının %10’dan %5’e düşürülmesi ve bu
değişikliğe bağlı zorunlu değişiklikler düzenlenmiştir.
Madde 12) Yetki başlıklı bu maddede yapılan değişiklikle,
bir işyerinde veya işletmede toplu iş sözleşmesi yetkisi
alabilmek için ön koşul olan ve tarım, ormancılık, avcılık ve
balıkçılık işkolu hariç olmak üzere o iş kolunda çalışanların
en
az
%10’u
oranında
üyeye
sahip
olma
şartı,
%5’e
düşürülmektedir.
Maddenin değişiklik gerekçesinde de ifade edildiği gibi
%10 barajının %5’e düşürülmesi, Uluslararası Çalışma Örgütünün
çifte baraj ve 98 sayılı Sözleşmenin 4.maddesine aykırılık
itirazını ortadan kaldırmamaktadır.
Madde 13) Yetki tespiti için işçi sendikasının başvurusu
başlıklı bu madde uygulama bütünlüğü sağlamak bakımından
işkolu
barajının
%5’e
düşürülmesine
paralel
düzenleme
yapılmıştır.
Madde 14) İşveren sendikası veya işverenin
başlıklı bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

başvurusu

Madde 15) Bu madde 14.maddenin yürürlükten kaldırılması
nedeniyle uygulama bütünlüğü sağlanması amacıyla yeniden
düzenlenmiştir. Ancak, bu maddede yapılan düzenleme de,
ülkemizde, toplu iş hukukunun yasal düzlemde hayat bulduğu,
15.07.1963 tarihinden (274 ve 275 sayılı yasaların kabul
tarihi) bugüne, bu alanın en sorunlu yanı olan, toplu iş
sözleşmesi yetkisine itiraz ve itirazın karara bağlanması
sorunlarına bir çözüm üretememiştir.
Madde 17) Toplu görüşmeye çağrı başlıklı bu maddenin
birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, artık toplu iş
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sözleşmesi çağrısı yapacak olanın sadece işçi sendikası
olacağı dikkate alınarak fıkra yeniden düzenlenmiştir.
Madde 22) Arabuluculuk başlığını taşıyan bu maddenin
değişiklik gerekçesinde, Türk Hukukunun 1983 yılında giren
“arabuluculuk” müessesesinin, 3451 ve 3299 sayılı yasalarla
yapılan değişikliklere rağmen uygulamada beklenen etkinliği
sağlayamadığından bahisle, uyuşmazlık halinde, tarafların
toplu iş mücadelesine başlamadan önce barışçıl bir süreçten
geçmelerinin yararına vurgu yapılmakta ve bu değişikliğin
arabuluculuk
kurumunun
etkinliğini
arttırmak
amacıyla
yapıldığı ifade edilmektedir.
Önerilen
değişikliklerden
ilki,
önceki
düzenlemenin
aksine, resmi listenin yanı sıra bu listenin dışından da
tarafların anlaşmasıyla arabulucu tayin edebilme serbestisi
getirmektedir. Buna göre taraflar altmış günlük sürenin içinde
hatta bu sürenin başlarında dahi anlaşmak yoluyla resmi
listeden veya liste dışından bir arabulucuya toplu görüşmeye
katabilirler.
Eğer taraflar arabulucu tayin etmeden toplu görüşmeyi
sürdürmüşler
ise
toplu
görüşmelerin
başladığı
tarihten
itibaren 60 gün geçmesine karşın anlaşma sağlanamaması
durumunda dahi resmi listeden ya da liste dışından arabulucu
tayin
edebileceklerdir.
Tarafların
bu
aşamada
arabulucu
üzerinde anlaşamamaları halinde görevli makamın başvurusu
üzerine devreye iş mahkemesi girecek ve resmi listeden
arabulucuyu belirleyecektir. Yine yapılan yeni düzenleme ile
görevli makama arabulucu tayinine ilişkin mahkeme kararını
taraflara
tebliğ
ettirme
yükümü
getirilmiştir.
Madde
gerekçesine göre böylece uygulamada tarafların bu konudaki
mahkeme
karanını
tebliğe
çıkartmayarak
sistemi
kilitlemelerinin önüne geçilmiş olacaktır.
Madde 23) “Arabuluculuk Görevi” başlıklı bu madde, her iki
maddeye yönelik değişikliklerle 22. ve 23.madde de varolan
madde içi ve maddeler arası yanlış hükümleri gösteren atıflar
düzeltilmiş olmaktadır.
Madde 29) “Yasağın Bulunduğu İşler” başlıklı bu maddede
yapılan değişiklikle, termik santrallerini besleyen linyit
üretimi, üretim nafta ve tabii gazdan başlayan petro kimya
işleri, noterlik hizmetleri, bankacılık ve kamu kuruluşlarınca
yürütülen şehir içi deniz, kara ve demiryolu ve diğer raylı
toplu yolcu ulaştırma hizmetleri grev ve lokavt yapılamayacak
işler
kapsamından
çıkartılmıştır.
Maddenin
değişiklik
gerekçesinde, bu değişikliklerle, uluslar arası normlara
uygunluğun
sağlandığı,
bankacılık
işkolundaki
yasak
kaldırılırken Avrupa Birliği üyesi hiçbir ülkede, hatta
dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde bankacılık işkolunda grev
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yasağının söz
edilmektedir.

konusu

olmadığının

dikkate

alındığı

ifade

Madde 32) “Yasaklarda Yüksek Hakem Kuruluna Başvurma”
başlığını taşıyan bu maddeye eklenen iki fıkra ile işletme
toplu iş sözleşmesi kapsamında olup da işyerlerinin bir
bölümünde
grev
ve
lokavt
yasağı
bulunan
işletmelerde
tarafların anlaşamaması halinde uyuşmazlığın çözümü için
Yüksek Hakem Kuruluna başvurulamaması, işletme içinde yer alıp
da grev ve lokavt yasağına tabi olmayan işyerlerine grev ve
lokavt
yasağı
uygulanmayacağı
isabetli
bir
şekilde
düzenlenmiştir.
Bu
işyerlerinde
varılan
anlaşma
sonucu
imzalanacak toplu iş sözleşmesinin işletme toplu iş sözleşmesi
niteliğini kazanacağı kabul edilmiştir. Böylelikle grev ve
lokavt yasağına bağlı işyerlerinde de işletme toplu iş
sözleşmesi uygulanacaktır.
Madde 33) “Grev ve lokavtın ertelenmesi” başlığını taşıyan
bu madde de yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulunun, karar
verilmiş veya uygulanmaya başlamış bir grevi veya lokavtı
genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu niteliği nedeniyle
ertelemeden önce Danıştay’ın istişare mütalaasını isteme
zorunluluğu
getirilmektedir.
Öncelikle
belirtelim
ki
Danıştay’ın
istişare
mütalaası
bağlayıcı
değildir.
Yani
Danıştay ertelemenin uygun olmadığı yönünde görüş bildirse de
Bakanlar Kurulu yine de erteleme kararı verebilir.
Madde 34) Bu maddeye göre zorunlu tahkim uygulaması
yapılmaktadır.Bu
uygulama,
grev
ve
lokavt
yasağı
niteliğindedir.
Ertelemenin,
erteleme
süresi
sonunda
yasaklamaya dönüşmesi ve tarafların anlaşamaması halinde
zorunlu tahkimin öngörülmesi Uluslararası Çalışma Örgütü
tarafından eleştirilmekte ve 98 sayılı Sözleşmeye aykırı
bulunmaktadır.
Madde 44) “Kanuni grev ve lokavtın konut haklarına etkisi”
başlıklı bu madde, uygulama olanağı kalmadığı gerekçesi ile
yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 49) “Lokavt Gözcüleri” başlığını taşıyan bu maddenin
ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılarak, “bu işyerinde lokavt
vardır” ibaresinin dışında lokavt yapılan işyerleri ve
çevresine afiş, pankart gibi ilan vasıtalarını asmak veya
yazılar yazma yasağı da kaldırılmaktadır. Maddenin değişiklik
gerekçesinde, bu değişikliğin uygulama olanağı kalmadığından
bahisle yapıldığı ifade edilmektedir. Ancak aynı yasanın
48.maddesinde “grev gözcüleri” ve “grev” uygulayan işçi
sendikası bakımından aynı nitelikteki yasak sürdürülmektedir.
Madde 51- Yasanın “grev ve lokavtı sona erdirme kararı”
başlığını taşıyan bu maddenin birinci fıkrası değiştirilerek,
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grev ve lokavtın sona erdirilmesinde
gazete ile ilan
zorunluluğu kaldırılarak, ilan basitleştirilmiştir.Maddenin
değişik gerekçesine göre, uygulamadaki aksaklıklar dikkate
alınarak düzenlemeye gidilmiştir.
Madde 53- Yasanın “Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu”
başlığını taşıyan bu maddede
yapılan değişiklikle Yüksek
Hakem Kuruluna üniversitelerden seçilecek öğretim üyesinin
belirlenmesi yetkisi Üniversitelerarası Kurula bırakılmıştır.
Değişiklik gerekçesinde, Üniversitelerarası
Kurulun tamamen
akademik bir kurul olması sebebiyle bu tercihin yapıldığı
ifade edilmektedir.Maddede yapılan diğer bir değişiklikle de,
“ekonomi
öğretim üyeleri” ibaresi yerine “çalışma ekonomisi
öğretim üyeleri” terimi getirilmiş, madde gerekçesinde bunun
uzmanlık alanı bakımından tercih edildiği ifade edilmiştir.
Yukarıdaki Yüksek hakem Kurulunun sayısal yapısı iktidarların
çoğunluğunu tescil etmektedir.
Madde 78- Yasanın “grev ve lokavt” kapsamına giren
işçilerin
haklarına
uyulmaması”
başlığını
taşıyan
bu
maddesinin 4.fıkrası, 44.maddenin yürürlükten kaldırılmasına
paralel olarak yürürlükten kaldırılmaktadır.
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5. SÖZDE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU
“HALKIN KARŞISINDA SAVUNULAMAYAN VE SEÇİM
SONRASINA ERTELENEN “REFORM”
1.Sosyal Güvenlik Kavramı
Türkiye’de asıl olarak 1945’ten sonra oluşmaya başlayan
sosyal güvenlik hizmetleri, günümüze dek amacına uygun bir
biçimde geliştirilememiştir.
Hastalık, iş kazası, meslek hastalıkları, ölüm, işsizlik,
analık, doğum ve yaşlılık gibi alanlarda yaygın ve sürekli bir
güvenlik sisteminin oluşturulması, sosyal güvenliğin içeriğini
oluşturmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi “herkes
toplumun bir ferdi olarak sosyal güvenlik hakkına sahiptir;
sosyal güvenlik bireyin onurunun, kişiliğinin geliştirilmesi
için kaçınılmaz ekonomik, sosyal, kültürel hakların tatmin
edilmesi temeline dayanır” diyerek olması gereken bir sosyal
güvenlik sisteminin temel özelliklerini açıkça vurgulamıştır.
Uluslararası Çalışma Örgütü ise, sosyal güvenlik olgusunu
“Toplumun, kendi üyelerine hastalık, analık, sakatlık, iş
kazası ve meslek hastalığı, işsizlik, yaşlılık ve ölümden
kaynaklanan ekonomik ve sosyal zorluklara karşı sağladığı
koruma” olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütüne
göre bu risklerden herhangi birinin karşılanmadığı bir sistem
sosyal güvenlik sistemi olarak görülemez. Burada, sosyal
güvenlik konusunda öncelikle vurgulanması gereken, sosyal
güvenliğin yalnızca ulusal ölçekte değerlendirilemeyecek,
kaynağını uluslararası belgelerden alan “evrensel bir insan
hakkı”
olduğu
gerçeğidir.
Herhangi
bir
toplum
düzeni,
“herkesin kendi başının çaresine baktığı” ya da “bazı
insanların başkalarının bireysel merhamet duygularına terk
edildiği” bir ortamda sürdürülemez.
2.Türkiye’de Sosyal Güvenlik
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Osmanlı döneminde maden işçilerinin kendi arasında kurduğu
yardımlaşma sandıklarıyla ilk örnekleri görülen güvenlik
arayışları özellikle 2.Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan
uluslararası dengelerin bir sonucu olarak kurumsal bir
niteliğe bürünmüştür. Devlet memurlarının belirli güvencelere
kavuşturulması için kurulmuş bulunan Emekli Sandığı, işçilerin
sosyal güvenlik kurumu olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
ve bağımsız çalışanların sosyal güvenlik gereksinimlerini
karşılamaya çalışan Bağ-Kur, günümüzde temel sosyal güvenlik
kurumları niteliğindedir. Ülkemizdeki sosyal güvenlik alanının
başlıca üç özelliği değişik sosyal güvenlik sistemlerinin bir
arada var olması, nüfusun önemli bir bölümünün sosyal
güvenceden yoksun bırakılması ve bazı temel güvencelerin çok
geç gelişmesi ya da bir güvence niteliği taşımayacak biçimde
örgütlenmesidir.
Sosyal güvenlik sistemi gerek ekonomik, gerek sosyal,
gerekse psikolojik boyutlarıyla bir sosyal devlet oluşumunun
ana göstergesi niteliğindedir. Bu konuyu yalnızca teknik bir
“kamu bütçesi” sorunu olarak ele almak mümkün değildir.
3.Sosyal Güvenlik Alanında Değişim Öngören Yasalar
Türkiye’deki sosyal güvenlik sorununun çözümü için yeni
bir sistem öneren üç ayrı yasa çıkarılması sözkonusudur. Bu
yasalar Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Primsiz Ödemeler Kanunu’dur.
Bunlardan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 16.05.2006 tarihinde
kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu 31.05.2006 tarihinde yasalaşmış, ancak
yürürlük tarihi 01.01.2007 olarak belirlenmiştir. Bu kanunun
bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi
üzerine
gerekli
düzenlemelerin
yapılabilmesi
amacıyla,
yürürlük
tarihi
01.07.2007
tarihine
ertelenmiştir.
Prim
Ödemeler Kanunu ise henüz yasalaştırılmamış olup, tasarı
halindedir.
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Kanunu
ile
Sosyal Güvenlik
hizmetlerini yerine getiren Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’un
tüzel kişiliği yok edilerek, tek bir Sosyal Güvenlik Kurumu
oluşturulmaktadır. Tek çatı olarak ifade edilen ve tüm
çalışanların emeklilik ve sağlık hizmetlerini ortak hükümlere
bağlayan düzenleme, sistemin en önemli yapısal değişim ayağını
oluşturmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu içinde emeklilik,
sağlık ve primsiz ödemeler başlıkları altında üç ayrı bağımsız
birim kurularak bu hizmetler merkezileştirilmektedir.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
emeklilik koşullarını ve sağlık hizmetlerini düzenleyen ana
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kanun olarak çıkarılmıştır. Bu kanunda devlet memurları,
işçiler ve bağımsız çalışanlar kapsam içine alınmıştır. Bu
kanunla yeni çalışmaya başlayanların emekli olma süreleri
uzatılmakta, emeklilik aylıkları giderek düşürülmektedir.
Kanuna göre kademeli bir şekilde 2048 yılında emekli olma yaşı
65’e çıkarılarak, kadın ve erkek için eşitlenmektedir. Ayrıca
emeklilik aylığı bağlanması için ödenmesi gereken prim gün
sayısı da 9000 gün olarak belirlenmektedir. Yasa hükümlerine
göre emekli aylığının miktarının belirlenmesi yeni esaslara
bağlanmıştır.
Emeklilik
aylığı
bağlamak
için
belirlenen
katsayı
yıllar
içinde
düşürülmekte
ve
böylece
emekli
aylıklarının eskisine göre daha düşük miktarlarda ödenmesi
sağlanmaya çalışılmaktadır.
Bu kanunda yer alan sağlık hizmetleri ile ilgili hükümler
Genel
Sağlık
Sigortası
uygulaması
içinde
değerlendirilmektedir. Genel Sağlık Sigortası ile tüm nüfusu
kapsayan bir sağlık sigortası kurulacağı belirtilmektedir.
Ancak sağlık sigortası kapsamına prim ödeme gücü olmayanlar
alınmamaktadır. 18 yaşına kadar olan çocukların sistemden
yararlanması öngörülmekle birlikte, bu sadece kapsama giren ve
prim ödeyen kişilerin çocukları için geçerlidir.
Yasada hangi hastalık türlerinin kapsam içine alınacağı
tek tek sayılmıştır, ancak bu kapsamın nasıl oluşacağı
konusundaki
kesin
karar
Kuruma
bırakılmaktadır.
Sağlık
hizmetlerinden yararlanma bir sevk zincirine bağlanmakta, bu
sevk zincirine uyulmaması durumunda giderlerin en fazla
%70’inin karşılanacağı belirtilmektedir.
Yine yasada sağlık hizmetlerinin hastanelerle Sosyal
Güvenlik Kurumu arasında yapılan sözleşmeler yoluyla yerine
getirileceği belirtilmektedir. Böylece yasayla belirlenmiş ve
karşılanması
güvenceye
bağlanmış
bir
sağlık
sisteminden
bahsetmek
mümkün
olamamaktadır.
Yasada
belirli
sağlık
hizmetlerinden
yararlanmak
için
sigortalıdan
katkı
payı
alınması
öngörülmektedir.
Bu
düzenlemeler
birlikte
değerlendirildiğinde
tipik
bir
“Özel
Sağlık
Sigortası”
uygulamasının gündemde olduğu anlaşılmaktadır.
Sosyal güvenlik alanında öngörülen ve yukarıda ifade
edilen yasal değişikleri daha net biçimde görebilmek için ayrı
ayrı
başlıklar
halinde
değerlendirmek
yararlı
olabilir.
Aşağıda
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Yasası’ndan
başlayarak
çıkarılması düşünülen yasaların genel çerçevesi bir kez daha
gözden geçirilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası
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Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 16.05.2006 tarihinde kabul
edilerek yürürlüğe girmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası
ile Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Esnaf ve Sanatkarlar ve
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur)
ve T.C.Emekli Sandığı
Genel Müdürlüğü’nün yeni yasanın
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tüzel kişilikleri sona
erdirilmektedir.
Bu
kurumların
her
türlü
varlıkları,
alacakları, borçları yeni kuruma devredilmektedir. Böylece bu
kurum tüm ücretli çalışanlar ile bağımsız çalışanların ortak
sosyal güvenlik kurumu olma özelliğini taşımaktadır. Kurumda
Emeklilik Sigortası Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası
Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ile bağlı
başkanlıklar çeşitli hizmet ve denetim birimleri genel kurul,
yönetim kurulu ve başkanlık organları bulunmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlık Merkez Örgütü, Emeklilik
Sigortası Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel
Müdürlüğü
Ve
Primsiz
Ödemeler
Genel
Müdürlüğü’nden
oluşmaktadır. Başkanlık merkez birimlerinde ayrıca Strateji ve
İş Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Teknolojileri ve
Operasyonları Daire Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği, Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı yer
almaktadır.
Yasa
tasarısında
İnsan
Kaynakları
Daire
Başkanlığı, Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığı birimleri de yardımcı hizmet
birimleri olarak düzenlenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu İl
Müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı sosyal güvenlik
merkezleri ise Başkanlık Taşra Örgütü olarak düzenlenmektedir.
Yasanın öngördüğü genel kurul oluşumu şu anda uygulanan
SSK yapılanmasına benzemektedir. Genel kurulda ağırlıklı güç
yine kamu temsilcilerinden oluşmaktadır. Genel kurula en fazla
üyeye sahip 3 işçi konfederasyonu üye sayılarıyla orantılı
olarak toplam 9 temsilci ile katılmakta, en fazla üyeye sahip
3
kamu
çalışanı
konfederasyonu
da
9
üye
ile
temsil
edilmektedir. İşveren konfederasyonu temsilci sayısı da 9’dur.
Genel kurulda yurtdışında çalışan Türk işçilerini temsilen
Bakanlıkça belirlenecek 3 temsilci de yer almaktadır. Toplam
80 kişiden oluşan genel kurulda doğrudan kamu tarafından
belirlenen 25 kişi yer almaktadır.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası
Yukarıda sözü edilen dört tasarıdan Emeklilik ve Sağlık
yasa tasarıları birleştirilerek Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu adı ile düzenlenmiştir. Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31.05.2006
tarihinde yasalaşmış, ancak yürürlük tarihi 01.01.2007 olarak
belirlenmiştir. Bu kanunun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi
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tarafından iptal edilmesi üzerine gerekli düzenlemelerin
yapılabilmesi amacıyla, yürürlük tarihi 01.07.2007 tarihine
ertelenmiştir.

Emeklilik ve İlişkili Düzenlemeler
Emeklilik sigortası yasa tasarı ile iş kazaları, meslek
hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm
hallerinde sağlanacak sosyal sigorta hak ve yardımları ile bu
hak ve yardımlardan yararlanma koşulları düzenlenmektedir.
Yeni düzenlemeye göre iş kazaları ve meslek hastalıkları primi
%1
ile
%6.5
arasında
değişen
oranlarda
düzenlenmekte,
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için çalışanlar ve
işverenlerden kesilen toplam %20’lik prime ek olarak devlet
katkısı öngörülmekte, SSK priminin alt ve üst sınırları
arasındaki oran 1/7 olarak saptanırken, alt sınır asgari
ücrete çıkarılmaktadır.
Malul olmanın koşulları iş kazası ve meslek hastalığı
yönünden çalışma gücünü %66 oranında kaybetmek ve 3600 gün
prim ödemek olarak öngörülmekte, yaşlılık aylığı için gereken
prim gün sayısı 9000’e çıkarılmakta, yaşlılık aylığına hak
kazanabilmek için gereken en az yaş aşamalı olarak 2075 yılına
kadar 68’e çıkarılarak kadın ve erkek için eşitlenmektedir.
Yaşlılık
aylığını
belirleme
esası
değiştirilerek
sigortalının
prime
esas
kazançlarının
artış
oranlarıyla
ilişkilendirilmektedir. Prime esas kazançlar için alt ve üst
sınır uygulaması sürdürülürken, kamu görevlilerinin prime esas
kazançlarının tespitinde tavan sınırlamasının uygulanmaması
öngörülmektedir.
Tasarıya göre iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli
işgöremezlik
tespiti
ile
çalışma
gücünün
2/3’ünün
kaybedilmesine ilişkin kararları vermek amacıyla Emeklilik
Sigortaları Yüksek Sağlık Kurulu oluşturulmaktadır. Çeşitli
kurumlardan belirlenecek tıp alanındaki doktor ve bilim
adamları yanında bu kurula en fazla üyeye sahip işveren
kuruluşu ile en fazla üyeye sahip işçi kuruluşu ve en fazla
üyeye sahip kamu çalışanları konfederasyonu da birer uzman
belirlemektedir. İşveren kuruluşu kardiyoloji uzmanı, işçi
kuruluşu psikiyatri uzmanı, kamu çalışanları konfederasyonu
ise nöroloji uzmanı seçmektedir.
Yasa tasarısının 28.maddesi ile “kasti bir hareketi
yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya
hastalanan ...... sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği
veya sürekli iş göremezlik geliri ödenmez” biçiminde bir hüküm
getirilmekte, sürekli tam yada sürekli kısmi iş göremez
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durumdaki sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç
olması
durumunda
belirlenen
gelirin
artış
oranı
%10’a
indirilmektedir.

Genel Sağlık Sigortasına İlişkin Düzenlemeler
Sosyal güvenlik sisteminin en
uğrayan bölümü, sağlık hizmetlerinin
Genel Sağlık Sigortası düzenlemesidir.

önemli değişikliklere
düzenlenmesine ilişkin

Genel Sağlık Sigortası Yasası ile tüm nüfusu kapsayan
Genel Sağlık Sigortasını kurmak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede
sağlanacak sağlık yardımlarını, bu yardımlardan yararlanma
koşullarını, yardımların finansman yöntemlerini ve genel
sağlık sigortasının işleyişini düzenlemek üzere yasa tasarısı
hazırlanmıştır. Yasanın kapsamına bütün nüfusun alınması
öngörülmektedir. Yasaya göre sigortalı sayılanlar, emeklilik
sigortası
kanununa
göre
sigortalı
olanlar,
sigortalı
sayılmayanlardan durumu “asgari yaşam düzeyinin” üzerinde
bulunanlar, sağlık yardımları primleri devlet tarafından
ödenecek kişiler, emeklilik sigortası kanun tasarısına göre
gelir
ya
da
aylık
alanlar
ile
işsizlik
sigortasından
yararlananlar yasanın kapsamı içine alınmaktadır. Ayrıca bu
yasanın kapsamına girenlerin yeni doğan çocukları 18 yaşına
kadar
sigortalı
sayılmaktadır.
Bu
yasadaki
sigortalılık
kaçınılmaz, devredilmez ve vazgeçilmezdir.
Yasanın
8.maddesinde
karşılanacak
sağlık
riskleri
sayılmakta, ancak bu risklerden hangilerinin kapsama alınacağı
konusunda
kesin
karar
Sosyal
Güvenlik
Kurumuna
bırakılmaktadır.
Bu
durumda
yasayla
belirlenmiş
ve
karşılanması
güvenceye
alınmış
bir
sağlık
sisteminden
bahsetmek mümkün olmamaktadır. Yasada sağlık yardımlarından
yararlanma ayrıca sevk zincirine uyulması koşuluna bağlanmış
bulunmaktadır.
Yasanın 16.maddesi ile belirli sağlık yardımları katılım
payı ödemesine bağlı hale getirilmektedir. Katılım payının
tutarlarının %50’ye kadar arttırılabileceği öngörülmektedir.
Ancak asgari ücretin net tutarını aşamayacağı da hüküm altına
alınmıştır. Bu düzenlemeler yasadaki diğer hükümlerle birlikte
değerlendirildiğinde
tipik
bir
özel
sağlık
sigortası
uygulamasının
gündemde
olduğu
anlaşılmaktadır.
Sevk
basamakları aile hekimliğinin birinci basamağını oluşturduğu 3
basamaktan oluşmaktadır. Yasanın 17.maddesindeki hükme göre
“2. ve 3.basamak sağlık hizmetlerine ilişkin giderler, ancak
bir
önceki
basamaktan
sevkin
yapılmış
olması
halinde
karşılanmaktadır”. Bu düzenleme ile aslında sağlık hakkının
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özüne dokunulmakta
engellenmektedir.

ve

bu

hakkın

kullanımı

fiili

olarak

Yasaya göre sağlık yardımlarının karşılanacak bedellerini
Sosyal
Güvenlik
Kurulu
belirlemektedir.
Yasada
sayılan
belirleme ölçütleri tümüyle özel sigortacılık uygulamasının
sınırları içinde kalmaktadır. Nitekim örgütlenme açısından da
kurumun sağlık hizmeti satın aldığı yerlerde provizyon
işlemlerini yürütmek üzere provizyon merkezi açması ve
personel
çalıştırması
öngörülmektedir.
Sigortalı
ve
hak
sahiplerinin acil haller dışında sözleşmesiz sağlık kurum ve
kuruluşlarından aldıkları sağlık yardımları bedelleri kurumca
karşılanmayacaktır.
Kanunun 8.maddesinde “bu kanun kapsamındaki kişilere
sunulacak sağlık yardımları ile kişilerden alınan primlerin
miktarı arasında ilişki kurulamaz” hükmüne yer verilmektedir.
Oysa 21.maddede “bu kanunda yazılı sağlık yardımlarının
yapılması
prim
esasına
dayanır,
karşılığı
prim
olarak
ödenmeksizin ya da yapılan sağlık harcamalarının bedeli kuruma
peşin olarak ödenmeksizin sosyal yardım niteliğinde ödeme
yapılması yönünde görevler verilemez” denilmiştir.
Başka bir
deyişle tüm nüfusu kapsayacak bir zorunlu sağlık sigortası
sistemi,
primli
esas
üzerinden
yürütülerek
sosyal
bir
düzenleme olma niteliği yok edilmektedir.
Prim alınması başlıklı 22.madde ile primlere ilişkin diğer
düzenlemelerde önemli sorun alanları bulunmaktadır. Genel
Sağlık
Sigortası
gereği
olarak
sigortalı
sayılanlardan
alınacak prim oranı, prime esas kazancın %12’si olarak
belirlenmiştir. Emeklilerden prim alınmaması söz konusudur.
Karı ya da kocadan ancak biri sigortalı olabilmekte, kendileri
bir tercih yapmamış ise koca sigortalı sayılmaktadır. Ancak
primlerin
ödenmesinden
karı
ve
koca
ortak
olarak
sorumludurlar.
Kanunun 27.maddesinde yasanın hazırlanış mantığını ortaya
koyan ilginç bir ibare sözkonusudur. Buna göre “bu kanun
kapsamındaki sağlık yardımlarından yararlanan sigortalı ve
bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlıklarının korumaktan asli
olarak sorumludur”. Doktorlar tarafından istenen önlem ve
önerilere uyulmaması dolayısıyla tedavi süresinin uzaması,
malul olunması veya malullük derecesinin artması sonucu oluşan
ek masrafların %50’si sigortalıdan tahsil edilecektir.
Primsiz Ödemeler Yasa Tasarısı
Primsiz Ödemeler Kanunu henüz yasalaştırılmamış olup
tasarı halindedir. Primsiz Ödemeler Yasası adıyla düzenlenen
bu yasada nüfusun belli bölümlerinin sağlık yardımları
primlerinin
devlet
tarafından
ödenmesi
öngörülmektedir.
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İşsizlik Sigortasından yararlananların primleri de Türkiye İş
Kurumu tarafından ödenecektir. Devlet tarafından ödenecek
primlerin matrahı brüt asgari ücret, Türkiye İş Kurumu
tarafından ödenecek primlerin matrahı ise işsizlik sigortası
primi olarak öngörülmüştür.

4.Öngörülen Sosyal Güvenlik Sisteminin Değerlendirilmesi
Emeklilik konusunda gerçek bir sosyal güvenlik sisteminden
söz edilebilmesi için çalışanların emekli olduklarında elde
edecekleri
gelirin
yeterli
düzeyde
belirlenmesi,
emekli
olabilme koşullarının emekliliği sağlayabilecek bir çerçevede
tanımlanması
ve
prim
ödemelerinin
dengeli
bir
şekilde
saptanması zorunludur. Oysa
bu yasayla “sosyal devlet”
ilkesine aykırı bir biçimde, hem çalışanların emekli olma
koşulları yaş ve prim açısından ağırlaştırılmakta, hem de
emekli maaşları düşürülmektedir. Ayrıca yeni iş kanunu ile
çalışma yaşamı çok düzensiz hale getirilmiş ve kısmi zamanlı
çalışmalara yasallık kazandırılmıştır. İşsizliğin olağanüstü
yüksek olduğu koşullar altında, yasanın öngördüğü prim gün
sayılarını tamamlamak, normal çalışanlar için bile imkansız
görünmektedir. Kaldı ki kısmi zamanlı çalışanlar için bu
yasanın
öngördüğü
koşullarda
emeklilik
hakkı
kazanmak
kesinlikle mümkün değildir. Bu yasa ile devlet, vatandaşlarına
emeklilik güvencesi sağlayan bir kurum olmaktan çıkmakta ve
emeklilik sistemi “Özel Emeklilik”e doğru yönlendirilmektedir.
Bu özelleştirme eğilimi Genel Sağlık Sigortası konusunda
daha da açık olarak görülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu,
sınırları kendisi tarafından belirlenen hastalıkların tedavi
yöntemlerinde ve iyileştirme çalışmalarında yeni sınırlamalar
koyabilecek ya da
bu hizmetlerden yararlanmayı tümüyle
ortadan kaldırabilecek yetkilerle donatılmıştır. Ayrıca yasada
sağlık hizmetlerine sigortalının doğrudan parasal katkısını
öngören düzenlemeler sözkonusudur. Bu sistem içinde sağlık
hizmetleri “tüm nüfusa yaygınlaştırılıyor” gerekçesi altında,
aslında,
sosyal
bir
hak
olarak
“sağlık
hakkı”
yok
edilmektedir. Böylece kamunun sağlık alanında gerek fiziksel,
gerekse parasal varlığı giderek küçülecek ve devlet “sağlık
yükünden” zaman içinde kurtulacaktır. Yeni öngörülen sistemde
emeklilik için %5, sağlık için %3 devlet katkısı öngörülmüş
olmakla
birlikte
bu
katkı
sözü
edilen
gerçekleri
değiştirmemektedir.
Ayrıca işsizlik sigortası bu sistemin içinde yer almamakta
ve böylece sistem baştan eksik oluşturulmaktadır. Anayasa
Mahkemesi’nin iptal kararları ile memurlar için emeklilik yaşı
ve prim ödeme esaslarının iptal edilmiş olması, sistemin
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dayandığı “tek çatı” mantığını da ortadan kaldırmaktadır. Bu
şekildeki bir uygulamayla ancak sadece işçilerden kesilmiş
primlerle toplumun sosyal güvenliğinin sağlanması sonucuna
ulaşılabilir. Böyle bir uygulamanın ise Sosyal Güvenlik
Sistemi sayılması mümkün değildir.
5. Sonuç
Yukarı
belirtilen
tüm
değerlendirmeleri
özetleyerek
vurgulamak gerekirse, Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin
yeniden yapılandırılması tartışmaları yeni değildir. Ülkemizin
sosyal güvenlik alanında, belirli bir gelişme göstermekle
birlikte,
onlarca
yıldır
çözülemeyen
önemli
sorunları
bulunmaktadır.
Türkiye’de asıl olarak 1945’ten sonra oluşmaya başlayan
sosyal güvenlik hizmetleri, günümüze dek amacına uygun bir
biçimde
geliştirilememiştir.
Bilindiği
gibi
başlangıçta
çalışanların güvenli bir yaşam ihtiyacından doğan kendi
aralarında
dayanışma
sağlama
çabaları,
işçi
sınıfının
toplumsal yapıdaki ağırlığının ve karar alma süreçlerine
etkisinin artmasıyla doğru orantılı olarak sosyal güvenlik
sistemi niteliğine bürünmüştür.
Hastalık, iş kazası, meslek hastalıkları, ölüm, işsizlik,
analık, doğum ve yaşlılık gibi alanlarda yaygın ve sürekli bir
güvenlik sisteminin oluşturulması, sosyal güvenliğin içeriğini
oluşturmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi “herkes
toplumun bir ferdi olarak sosyal güvenlik hakkına sahiptir;
sosyal güvenlik bireyin onurunun, kişiliğinin geliştirilmesi
için kaçınılmaz ekonomik, sosyal, kültürel hakların tatmin
edilmesi temeline dayanır” diyerek olması gereken bir sosyal
güvenlik sisteminin temel özelliklerini açıkça vurgulamıştır.
Ayrıca aynı bildirgede “Herkesin gerek kendisi, gerekse ailesi
için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım, gerekli toplumsal
hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve refahını güvence altına
alacak uygun bir yaşam düzeyine ve işsizlik, hastalık,
sakatlık, dulluk, yaşlılık veya geçim olanaklarından iradesi
dışında yoksun bırakacak diğer hallerde güvenlik hakkına sahip
olduğu, evlilik içinden veya dışından doğsun bütün çocukların
aynı toplumsal korunmadan yararlanmaları gerektiği” ifade
edilmektedir.
Uluslararası Çalışma Örgütü ise, sosyal güvenlik olgusunu
“Toplumun, kendi üyelerine, bir takım kurumsal tedbirlerle,
hastalık, analık, sakatlık, iş kazası ve meslek hastalığı,
işsizlik, yaşlılık ve ölümden kaynaklanan, tamamen veya esaslı
bir şekilde kazanım kaybının neden olacağı ekonomik ve sosyal
zorluklara karşı sağladığı koruma, tıbbi bakım sağlanması ve
çocuklu
ailelerin
desteklenmesi”
olarak
tanımlamaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütüne göre bu risklerden herhangi
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birinin karşılanmadığı
olarak görülemez.

bir

sistem

sosyal

güvenlik

sistemi

Bu anlamda sosyal güvenliğin yaygın ve özerk bir yapı
içinde kurumlaşması zorunluluğu açıktır. Öte yandan bir sosyal
güvenlik
sisteminin
adaletli
bir
vergi
sistemi
ile
desteklenmesi ve kamusal bir çerçeve içinde oluşturulması da
bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Burada, sosyal güvenlik konusunda öncelikle vurgulanması
gereken,
sosyal
güvenliğin
yalnızca
ulusal
ölçekte
değerlendirilemeyecek, kaynağını uluslararası belgelerden alan
evrensel bir insan hakkı olduğu gerçeğidir. Elbette bir
toplumun
barış
içinde
ve
dengeli
olarak
gelişmesini
sürdürülebilmesi
de
sosyal
güvenlik
alanında
yapılan
düzenlemelerle yakından ilişkilidir. Herhangi bir toplum
düzeni, “herkesin kendi başının çaresine baktığı” ya da “bazı
insanların başkalarının bireysel merhamet duygularına terk
edildiği” bir ortamda sürdürülemez. Toplumun tüm üyelerinin
bugününü
ve
geleceğini
güvenceye
alacak
sistemlerin
oluşturulması,
aslında
toplumsal
yapının
sürekliliğini
sağlayabilmenin temel yoludur. Bu anlamda “sosyal güvenliğin
maliyeti” tüm toplumun varlığı ve geleceği olmaktadır.
Sosyal güvenlik konusunda belirtilmesi gereken bir başka
önemli nokta, bu alana giren düzenlemelerin işçi sınıfının
mücadele birikiminin sonuçları olmasıdır. Başka bir deyişle
sosyal güvenlik gereksinimi, herşeyden önce yaşamak için,
çalışmaktan başka yolu bulunmayan emekçilerin, kendilerini,
bekleyen risklere karşı güvenceye almak amacıyla oluşturulması
için mücadele ettikleri bir temel gerekliliktir. Sosyal
güvenlik sistemini ve varolan güvence ağını geliştirmek
yerine, daraltmayı öngören tüm yaklaşımlar işçi sınıfının
çıkarlarına açık aykırılık taşıyacaktır.
Tarih boyunca sosyal güvenlik alanına devletin herhangi
bir biçimde karışmamasını öngören, toplumdaki her bireyin
kendi güvencesini kendisinin yaratabileceğini savunan düşünce,
akım ve toplumsal hareketler varolmuştur. Ancak insanlık
bugünkü insan hakları ve evrensel değerler düzeyine bu türden
düşünceleri geliştirerek değil, toplumsal dayanışmacı ve insan
onuruna yakışır bir yaşamı tüm insanlar için güvenceye almayı
amaçlayan düşünce ve akımları destekleyerek ulaşmıştır.
Kısaca işçilerin sosyal güvenlik ihtiyaçlarını yaşlılık ve
sağlık
alanları
başta
olmak
üzere
karşılamaya
dönük
kurumlaşmalar sosyal güvenlik örgütlerinin ilk örnekleridir.
Devlet memurlarının belirli güvencelere kavuşturulması için
kurulmuş bulunan Emekli Sandığı, işçilerin sosyal güvenlik
kurumu
olarak
Sosyal
Sigortalar
Kurumu
ve
bağımsız
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çalışanların sosyal güvenlik gereksinimlerini karşılamaya
çalışan Bağ-Kur, günümüzde temel sosyal güvenlik kurumları
niteliğindedir. Ülkemizdeki gelişme çizgisine bakıldığında
sosyal güvenlik alanının başlıca üç temel özelliği göze
çarpmaktadır. İlk olarak sosyal güvenlik kurumları dağınık bir
nitelik taşımakta, değişik sosyal güvenlik sistemleri bir
arada var olmaktadır. Özellikle sağlık ve emeklilik açısından
bu
farklılıklar
belirgin
olarak
ortaya
çıkmaktadır.
Türkiye’deki
sosyal
güvenlik
sisteminin
ikinci
belirgin
özelliği,
tüm topluma yayılması gereken bazı temel sosyal
güvenlik
hizmetlerini,
yalnızca
prim
ödenerek
ulaşılan
hizmetler olarak düzenlemesi ve nüfusun önemli bir bölümünü
sosyal güvenceden yoksun bırakmasıdır. Bu durum özellikle
sağlık hakkı açısından dikkat çekici boyutlardadır. Üçüncü bir
nitelik ise sosyal güvenliğin ayrılmaz parçalarından olan kimi
güvencelerin çok geç gelişmesi ya da bir güvence niteliği
taşımayacak biçimde örgütlenmesidir. Bu durumun en çarpıcı
örneğini İşsizlik Sigortası uygulaması oluşturmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sındaki açık hükme ve sosyal
güvenlik alanındaki evrensel değerlerin zorlamalarına karşın,
ülkemizdeki uygulamalar “sosyal devlet” nitelemesinden çok
uzaktadır. Bu anlamda gerçek bir sosyal devlet oluşturabilecek
biçimde sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması
gereği ortada durmaktadır. Sosyal güvenlik sistemi gerek
ekonomik, gerek sosyal, gerekse psikolojik boyutlarıyla bir
sosyal devlet oluşumunun ana göstergesi niteliğindedir. Bu
konuyu yalnızca teknik bir “kamu bütçesi” sorunu olarak ele
almak mümkün değildir. Ya da sosyal güvenlik kavramının sosyal
boyutunu göz ardı edecek biçimde bu hizmetleri piyasa
koşullarına terk etmek, kabul edilebilir bir yaklaşım olamaz.
Aslında
sosyal
güvenlik,
toplumsal
gelirin
yeniden
dağılımını düzenleyen ve bu anlamda gelir dağılımının daha
dengeli bir biçimde oluşmasını sağlayan bir uygulamadır.
Ülkemizin dünyanın gelir dağılımı en bozuk ülkelerinden birisi
olmasının nedenlerinin başında etkin, yaygın ve uygulanabilir
bir sosyal güvenlik sisteminin olmayışı gelmektedir. Bu durum
toplum içinde giderek dengesizliklerin arttığı, zorunlu yaşama
araçlarına sahip olmayan insanların, kendilerine ya da
çevrelerine zarar verecek eylemlere giderek daha fazla
yöneldiğini gösteren sonuçlara ulaşmış bulunmaktadır. Bu
biçimiyle
Türkiye’deki
sosyal
güvenlik
sisteminin
sürdürülebilir olması söz konusu değildir.
Ülkemizde sosyal güvenlik kavramının özüne uygun, uluslar
arası belgelerde tanımlanmış ölçütleri gerçekleştiren ve
sosyal güvenliği bir insan hakkı olarak açıkça tanımlayan bir
çerçeve içinde yeniden yapılanma zorunluluğu söz konusudur.
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Türkiye’deki sosyal güvenlik sorununun çözümü için yeni
bir sistem öneren dört ayrı yasa çalışması söz konusudur. Bu
çalışmalar Emeklilik Sigortası Yasa Tasarısı, Genel Sağlık
Sigortası Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Yasa Tasarısı
ve Primsiz Ödemeler Yasa Tasarısıdır. Bu yasa tasarılarından
ilk üçü, iki ayrı yasa olarak kabul edilmiş olup, Primsiz
Ödemeler
Yasa
Tasarısının
hazırlıklarının
sürdürüldüğü
belirtilmektedir. Bu yasal düzenlemeler ile sosyal güvenlik
hizmetlerini yerine getiren kurumların tüzel kişiliği yok
edilerek tek bir sosyal güvenlik kurumu oluşturulmaktadır.
Emeklilik, Sağlık ve Primsiz Ödemeler başlıklarında üç ayrı
bağımsız birim bu kurum içerisinde öngörülmektedir. Sistemde
en önemli yapısal değişim öngörüsü, sağlık hizmetlerinin diğer
tüm
sosyal
güvenlik
hizmetlerinden
ayrılarak
yerine
getirilmesinin düşünülmesidir. Bu anlamda yeni tasarılarla
önerilen
sistemde,
sosyal
güvenlik
rejimlerinin
birleştirilmesi ile sağlık hizmetlerinin öteki sosyal güvenlik
alanlarından ayrılması iki temel özellik olarak dikkat
çekmektedir.
Karşı
karşıya
bulunulan
sosyal
güvenlik
sistemi
değişikliği, 200 yıllık gelişim süresi içinde işçi sınıfının
ve insanlığın dengeli, adaletli ve insan onuruna yaraşır bir
toplumsal yaşam için geliştirdiği tüm kazanımları ortadan
kaldırmaktadır. Başka bir deyişle, özel sermaye kar amacıyla
sosyal güvenlik alanlarına da sokularak sorunların çözümünü
piyasa sistemi içinde arayan ve toplumsal hizmetlerin “para
karşılığı”
yerine
getirilmesini
öngören
bir
değişim
amaçlanmaktadır.
Ancak bu sisteme bir “Sosyal Güvenlik
Sistemi” adını verebilmek mümkün değildir.
Sosyal güvenlik değişiklik sistemi önerileri, sosyal
boyutu olmayan ya da bireyleri karşılaşabilecekleri riskler
karşısında toplumsal güvenlik ağı içine almayı amaçlamayan
öneriler niteliğindedir. Oysa bu değişim dünyanın ve özellikle
işçi sınıfının hiç yabancı olmadığı bir değişimdir. Çünkü bu
değişim, işçi sınıfının mücadelesiyle “değiştirdiği” koşullara
“geri dönüş” niteliğinde bir değişimdir. Uluslararası finans
kuruluşlarının
öngördüğü
çerçevede
klasik
ekonomi
politikalarıyla uyumlu bir sistem oluşturulmaktadır.

Kısaca özetlemek gerekirse;
•

•

Sosyal
güvenlik
İnsan
Hakları
Evrensel
Bildirgesi’nde ve Uluslararası Çalışma Örgütü
belgelerinde
yer
alan
evrensel
bir
insan
hakkıdır.
Sosyal güvenlik hastalık, iş kazası, meslek
hastalıkları, ölüm, işsizlik, analık, doğum,
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•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

yaşlılık, ölüm gibi risklere karşı yurttaşların
devlet güvencesi altına alınmasıdır.
Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumları Emekli
Sandığı, Bağ-Kur ve SSK’dır.
Türkiye’de
sosyal
güvenlik
uygulamalarının
kapsamı dar ve yetersizdir.
Sosyal güvenlik teknik bir kamu bütçesi sorunu
olarak ele alınamaz.
Sosyal güvenlik “sosyal devlet”in ayrılmaz bir
özelliğidir.
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Kanunu
16.05.2006
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu 31.05.2006 tarihinde kabul edilmiş,
ancak
yürürlük
tarihi
01.01.2007
olarak
belirlenmiştir. Anayasa Mahkemesi bu kanunun
bazı maddelerini iptal edince yürürlük tarihi
01.07.2007 tarihine ertelenmiştir.
Yeni yasayla emeklilik yaşı kademeli olarak
65’e kadar çıkarılmakta, prim gün sayısı 9000
güne yükseltilmekte, emeklilik aylıkları zaman
içinde düşürülmektedir.
Sağlık
hizmetlerinin
hastanelerle
anlaşmalı
olarak ve sınırlı bir kapsam içinde yerine
getirilmesi öngörülmektedir. Yasanın getirdiği
sistem
tipik
bir
“Özel
Sağlık
Sigortası”
sistemidir.
Bu
düzenlemeler
sosyal
devlet
ilkesine
aykırıdır.
Gelecek kuşakların emeklilik ve sağlık hakları
geriletilmektedir.
Emeklilik ve sağlıkta özel sigorta benzeri bir
uygulama yerleştirilmektedir.
Bu sistem içinde emeklilik için %5, sağlık için
%3 devlet katkısı getirilmiş olmakla birlikte,
bu
katkı
sistemin
niteliğini
değiştirmemektedir.
Getirilen
düzenlemeler
işsizlik
sigortasını
içine almamaktadır.
Bu
düzenlemelerle
çalışanların
sağlık
hizmetine ulaşması zorlaşmaktadır.
Bu düzenlemeler kısmi zamanlı çalışanlar için
emekli olmayı imkânsız hale getirmekte, sürekli
çalışanlar
için
ise
çok
büyük
ölçüde
zorlaştırılmaktadır.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıyla sistemin
tek çatı altında toplanması olanağı kalmamış,
bir “kaos” ortamının oluşması tehlikesi ortaya
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çıkmış ve fiili
model çökmüştür.

olarak

kurulması

amaçlanan

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜCRETLER
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ÜCRETLERİN GELİŞİMİ
1.Asgari Ücret
Ücret politikaları incelenirken, uygulanan modeller ve
yöntemler nasıl belirlenirse belirlensin, asgari ücretin
önemli bir politika aracı olduğu açıktır. Nitekim asgari ücret
yönetmeliğinin
birinci
maddesinde,
asgari
ücret
“normal
çalışma karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim,
sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarının günün
fiyatları
üzerinden
asgari
düzeyde
karşılamaya
yetecek
ücrettir”
biçiminde
tanımlanmıştır.
Bu
tanımdan
da
görülebileceği gibi, asgari ücret ile belirlenmiş bir zaman
aralığı içerisinde ücretlerin en alt düzeyi saptanmakta ve
işverenler daha düşük bir ücret ödemekten alıkonulmaktadır.
Ayrıca asgari ücret ile işçiye toplumsal bakımdan temel
gereksinimlerini karşılayabilecek en az düzeydeki bir gelir
güvencesi sağlanmış olmaktadır.
Uluslararası kurallar açısından bakıldığında, Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) belgelerinde asgari ücretin “ücretlilere
gerekli
toplumsal
korunmayı
sağlayan
yoksulluğu
yenme
işçilerin ve ailelerinin temel gereksinimlerini karşılama
politikasının bir aracı” olarak tanımlandığı görülmektedir.
Bu düzenlemelerden açıkça ortaya çıkan sonuç, asgari
ücretin toplumsal nitelikli bir ücret olduğu gerçeğidir. Ancak
her toplumsal olgu gibi asgari ücretin kendisi de ekonomik,
sosyal
ve
siyasal
dengelerin
bir
bileşimi
olarak
belirlenebilmektedir.
İşsiz
kitlelerin
yoğun
olduğu,
niteliksiz işgücünün fazla olduğu ve böylece pazarlık gücü
olmayan ücretliler için, asgari ücretin yukarıda belirtilen
nitelikteki
bir
güvence
olarak
ortaya
çıkması
da
zorlaşmaktadır.
Örgütsüzlük
ve
işsizlik
asgari
ücret
uygulamasıyla amaçlanan sonuçlara ulaşmayı ortadan kaldıran
iki temel etken durumundadır.
Asgari Ücret Kavramı ve İlk Uygulamalar
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Asgari ücret yasal olarak ödenmesi zorunlu olan bir
ücrettir. Asgari ücretin ortaya çıkışı işçilerin açlığa ve
yoksulluğa karşı korunması amacıyla olmuştur. Dünyada ilk kez
1890 yılından başlayarak görülen asgari ücret uygulamaları
1900’lü yılların başında Avrupa’da yayılmıştır. Daha sonra ise
tüm dünyada yaygınlık kazanmıştır. Buna bağlı olarak 1928
yılında Uluslararası Çalışma Örgütü asgari ücret belirleme
yöntemleri ile ilgili sözleşmeyi kabul etmiş ve en az ücrete
tüm dünya için geçerli bir ölçüt getirmeye çalışmıştır.
Ülkemizde ise ilk asgari ücret uygulaması ancak 1969 yılında
altı bölgedeki 24 ilde başlatılabilmiş ve giderek Türkiye
geneline yaygınlaşmıştır.
Uluslararası
Çalışma
Örgütüne
göre
“asgari
ücret,
işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçları, yaşam masrafları, diğer
sosyal grupların yaşam standartları ve ülkedeki genel ücret
seviyesi
dikkate
alınarak”
belirlenmelidir.
Bu
hüküm
Uluslararası Çalışma Örgütünün asgari ücretle ilgili 131
sayılı sözleşmesinde yer almaktadır.
Asgari ücreti kısaca “bir yandan işçiye toplumsal bakımdan
uygun asgari bir yaşama düzeyi sağlayan, öte yandan ise
işverenlerin daha düşük ücret ödemesini yasaklayan zorunlu bir
ücret” olarak tanımlamak mümkündür.

Türkiye’de Asgari Ücret
Ülkemizde 2007 yılı için asgari ücretler yeni belirlendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun açıklamasına göre 2007
yılının ilk yarısında asgari ücret 562,5 YTL/ay, ikinci
yarısında ise 585 YTL ay olarak tespit edildi. Bu rakamlara
göre 2006 yılında 531 YTL/ay olan asgari ücret, 2007 başında
yaklaşık %6 arttırılmış oldu. 2007 Temmuzunda ise %4 oranında
zam yapıldı. Böylece aylık net 380 YTL olan asgari ücret 2007
yılının ilk yarısında net yaklaşık 400 YTL,
2007 yılının
ortasında ise yaklaşık net 415 YTL oldu.
Ülkemizde
asgari
ücreti,
Asgari
Ücret
Yönetmeliği,
“işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve
işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi
zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde
karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlamaktadır. 2007 yılı
için belirlenen 400 YTL asgari ücretin sadece ortalama bir
konutun kirasını karşılamaya yetecek kadar olduğu açıktır. Öte
yandan ülkemizde 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının
aylık yaklaşık 2000 YTL olduğu, açlık sınırının ise aylık 1000
YTL’ ye yaklaştığı bilinmektedir.
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TABLO
1
AYLIK
YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2004
2004
2005

ASGARİ
ÜCRET
3300
5400
5400
10.000
10.000
16.200
24.525
41.400
41.400
74.250
126.000
225.000
414.000
801.000
1.449.000
2.497.000
4.173.000
8.460.000
17.010.000
35.437.500
47.839.500
78.075.000
93.600.000
109.800.000
118.800.000
139.950.000
146.947.500
167.940.000
222.000.750
250.875.000
306.000.000
423.000.000
444.150.000
488,70

ARTIŞ
%
63,5
85,1
62,0
51,3
68,8
79,3
69,6
78,5
84,0
93,4
80,8
72,3
67,1
102,6
101,0
108,3
34,7
78,8
33,7

FİYAT
ART
%
56,8
115,6
33,9
32,6
31,4
48,4
45,0
34,6
38,9
73,7
64,3
60,3
71,6
66,0
71,1
125,2
76,0
79,8
99,1
69,7
68,8
39,0

33,1

68,5

55,3

29,7

29,0
38,2
4,9
10,0

18,4
9,32
7,72
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2006
2007
2007

531,00
562,50
582,50

8,8
5,9
3,5

9,65
4,5
(-)

Bu gerçeklere rağmen asgari ücretin bu kadar düşük
tutulması aslında diğer ücretleri de etkileyen bir ekonomik
politika tercihinin sonucudur. Ülkemizde 1980’den başlayarak
25 yılı aşkın bir süredir ucuz işgücü istihdamı politikası
uygulanmaktadır.
Bu
politikayla
işçi
ücretleri
düşük
tutulmakta
ve
toplumsal
gelişmenin
kaynakları
işçilerin
gelirleri üzerinden sağlanmaktadır. Kayıt dışı ekonominin
yaygınlığı,
asgari
ücretin
bilinçli
bir
biçimde
açlık
sınırının yarısından daha az belirlenmesi, sendikal örgütlenme
ve grev yasaklarının sürdürülmesi, toplu sözleşme sisteminin
sınırlı sayıda işyerini kapsayacak bir şekilde düzenlenmesi ve
yaygın işsizliğin varlığı bu politikanın ayrılmaz parçaları
olarak çalışanlar üzerinde etkisini göstermektedir.
Asgari
ücretin düşük tutulması, ekonomik kalkınma modelinin zorunlu
kıldığı durumlardan yalnızca biridir.
Nitekim bu politikaların bir sonucu
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararı
edilen asgari ücrete itiraz edilemez.

olarak Türkiye’de
kesindir ve ilan

Ülkemizde son dönemde ulusal gelir sürekli artmaktadır.
Ortalama bir hesapla Türkiye ekonomisi 1999’dan günümüze
%38’lik bir büyüme oranı sağlamıştır. Buna karşılık asgari
ücrette yaşanan reel artış sadece %6’dır. Bu rakamlar,
ülkemizde
işçilerin
diğer
toplum
kesimleri
karşısında
yoksullaştığını göstermektedir.
Basına yansıyan bilgilerden de anlaşılacağı gibi, Asgari
Ücret Tespit Komisyonunun 2007 yılı için açıkladığı asgari
ücretler, Türkiye İstatistik Kurumunun asgari geçim düzeyi
olarak açıkladığı resmi rakamların da altındadır. 2007 yılı
için açıklanan asgari ücret değerleri, Türkiye İstatistik
Kurumunun 2006 yılı için öngördüğü 508 YTL tutarındaki asgari
geçim
düzeyinin
altındadır.
Türkiye’deki
asgari
ücretin
düşüklüğü uluslararası karşılaştırmalar göz önüne alındığında
da kendisini göstermektedir. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırma
yapıldığında, benzin fiyatlarının Avrupa Birliği’nin üstünde
belirlendiği Türkiye’de asgari ücret Avrupa Birliği’ndeki
gelişmiş ülkelerin yaklaşık beşte biri oranındadır.
Ayrıca yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Türkiye’de
çalışanların içinde asgari ücretle çalışanların oranı çok
yüksektir. Son araştırmalar asgari ücretli çalışan oranının
yaklaşık %44 olduğunu göstermektedir. Oysa Avrupa Birliğine
yeni üye olan ülkelerde bu oranlar %5-10 arasında değişmekte,
üyeliğe hazırlanan Romanya’da ise toplam çalışanların ancak
%12’si asgari ücretle istihdam edilmektedir.

175

Bir bütün olarak bakıldığında ülkemizde yaklaşık olarak
her iki işçiden biri asgari ücretle çalışırken, bu oran Doğu
Avrupa ülkelerinde 14 işçide bir işçidir.
Asgari ücretin düşüklüğü de dahil olmak üzere ucuz
istihdam politikalarının bir sonucu olarak, ülkemiz dünyanın
gelir dağılımı en bozuk ülkeleri arasında bulunmaktadır.
Yunanistan, Macaristan, Polonya’nın da içinde bulunduğu ve
çoğunluğu Avrupa Birliği üyesi olan 20 ülke içinde ulusal
gelirden işçilerin en az pay aldığı ülke Türkiye’dir. Türkiye
de çalışanların ulusal gelirden aldığı pay yaklaşık %26’dır.
Bu oran Yunanistan’da %33, İtalya’da %41, Polonya’da %42,
Macaristan’da %46, Çek Cumhuriyetinde %47, İspanya’da %50,
Fransa’da %53, Almanya’da %54, İngiltere’de %56, İsveç’te
%57’dir.
TABLO
2
YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2003

ASGARİ
ÜCRET
3300
5400
5400
10.000
10.000
16.200
24.525
41.400
41.400
74.250
126.000
225.000
414.000
801.000
1.449.000
2.497.000
4.173.000
8.460.000
17.010.000
35.437.500
47.839.500
78.075.000
93.600.000
109.800.000
118.800.000
139.950.000
146.947.500
167.940.000
222.000.750
250.875.000
306.000.000

YIL ORT.
ASGARİ
ÜCRET
3300
4700
5400
8466
10.000
16.200
22.443
28.743
41.400
57.825
100.125
167.250
303.750
575.250
1.071.000
1.885.666
3.055.666
5.602.000
12.022.750
26.223.000
41.638.500
85.537.500

FİYATLAR GERÇEK
ÜCRET
100,0
3300
2874
317,5
1699
437,1
1937
580,1
1723
795,3
2037
1190,5
1185
1716,8
1672
2243,8
1845
3480,1
1662
6097,1
1642
10292,0
1705
16806,0
1901
30034,0
1915
49856,0
2148
85304,0
2210
192360,0
1580
344132,0
1628
619438,0
1941
619438,0
2288
1145961,4 2137
2284609,1 2205
3878735,4
114.300.000 5391442,2 2120
152.195.625 9084580,0

GERÇEK
ÜCRET
ENDEKSİ
100
87
52
59
52
61
57,1
51
55
50,3
49
51,6
57,6
58
65
67
48,1
49,3
58,8
69,6
64,8
66,9
64,2

1675

50,7

236437875

11782700,0 2006

60,7

306000000

15317511,0 1997

60,5
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2004
2004
2005
2006

423.000.000 433575000
444.150.000
488,70
488,7
531,00
531

16745103,0 2589

78,4

18037825,0 2709
19778475,0 2684

82,09
81,3

Türkiye’deki asgari ücretlerin gelişimine bakıldığında
tablolardan da görülebileceği gibi, genel olarak fiyat
artışlarının gerisinde kalan bir değişim gözlenmektedir. Bazı
yıllarda fiyat artışlarının üzerine çıkan bir artış oranı
gözlense de, 1978 başlangıç alındığında yaklaşık 30 yıllık bir
sürecin sonunda asgari ücretlinin satınalma gücünün mutlak
anlamda
gerilediği
anlaşılmaktadır.
Tablo
incelendiğinde
örneğin 1980 ve 82 yıllarında asgari ücrette hiçbir artış
olmadığı gözlenmektedir. Oysa 1980 yılının fiyat artışı %115
dolayında iken, 1982’de de %32.6 artış olmaktadır. 1980-82
arasındaki üç yılda asgari ücretteki artış oranı toplam
%84’ler düzeyinde gerçekleşirken, dönem içi fiyat artışlarının
toplamı %250 dolayına ulaşmaktadır. Anılan yılların ülkemizde
askeri yönetim altında yıllar olduğu göz önüne alınırsa,
sendikaların
faaliyetlerinin
yasaklandığı,
demokratik
mekanizmaların askıya alındığı dönemlerde ücretlerin ne ölçüde
çarpıcı bir biçimde geriletilebildiği ortaya çıkacaktır.
Asgari ücretin endeks başlangıç yılının 1978 olarak
alındığı son 30 yıllık süreç incelendiğinde, asgari ücretin
sürekli olarak 1978’deki satınalma gücünün altında seyrettiği
görülmektedir.
1978
yılındaki
değer
100
olarak
kabul
edildiğinde, 2006 değeri %81 dolayında bulunmaktadır. Bunun
anlamı
ulusal
gelir
artar,
diğer
toplumsal
kesimlerin
gelirleri olağanüstü yükselirken, asgari ücretlinin 2006
yılında 1978’deki satın alma düzeyine ulaşamayan bir yoksulluk
içinde bulunduğudur. Bu döneme baktığımızda asgari ücretin en
düşük değerinin 49’la 1988 yılında yer aldığı görülmektedir.
Ücret endekslerinde 1988 yılı 1980 sonrası genel ücret
düzeyinin en düşük reel değere düştüğü yıldır. Bir kez daha
görülmektedir ki, asgari ücretle genel ücretler düzeyi
arasında koparılamaz bir ilişki söz konusudur.
Son
beş
yıllık
süreç
incelendiğinde
de
bu
durum
değişmemektedir. Özellikle 2004 yılında yapılan ayarlamalarla
asgari ücrette bir iyileşme gözlense bile, bu durum sürekli
olamamış ve 2005-2006’da gerileme eğilimine girmiştir. Ayrıca
ortaya çıkan reel iyileşme 1978 yılı asgari ücreti düzeyine
ulaşılmasını sağlayacak oranlarda da olmamıştır. Günümüzde
asgari ücretin gerek mutlak, gerekse göreli yoksullaştırıcı
özelliği devam etmektedir. Bu durum aslında ülkemizdeki emek
gelirlerine dayalı olarak ekonomik yatırımları finanse etmeye
ve ucuz emek istihdamı üzerinden ekonomik gelişmeyi sağlamaya
dönük politikaların bir sonucu olarak oluşmaktadır.

177

Dolayısıyla ülkemizde asgari ücretin yetersizliği açıktır.
Asgari ücret işçinin ailesiyle birlikte zorunlu ihtiyaçlarını
karşılayacak bir ücret olarak belirlenmelidir. Taban ücret
niteliğindeki bu ücret net olarak tespit edilmelidir. Asgari
ücretin gelir dağılımını düzenleyici niteliği göz önüne
alınarak, sosyal adaleti sağlayan bir araç olarak kullanılması
zorunludur. Kayıt-dışı ekonominin önüne mutlaka geçilmelidir.
Ekonomideki
kaçakların
yok
edilmesiyle
elde
edilecek
kaynaklar, gelir dağılımının düzenlenmesine ve sosyal adaletin
sağlanmasına harcanmalıdır. Asgari ücretin açlık sınırı olarak
açıklanan aylık yaklaşık 1000 YTL’nin üstünde belirlenmelidir.
2. İşkolumuzda ve Sendikamızda Ücretler
1.Aylık Ücretlerde Gelişme
Lastik-İş Sendikası üyelerinin aylık ücretlerinin gelişimi
1988 yılından başlayarak Çalışma Raporlarında sunulmaktadır.
Aylık ücretlerde gelişmenin yer aldığı tabloda 2003-2006
dönemi
eklenerek
güncel
durum
yansıtılmıştır.
Tablodaki
değerler 2002 ve sonrasında genellikle fiyat artışlarından
daha yüksek oranlı bir ücret artışının sağlanabildiğini
göstermektedir. 2006 yılında ortaya çıkan ters ilişkinin
sendikada yeni örgütlenmiş bulunan düşük ücretli işyerlerinin
tabloya yansıtılmasından kaynaklandığı belirtilmelidir. 2002
yılında ücret artışı %46, fiyat artışı %29,7, 2003 yılında
fiyat artışı %18.4 iken ücret artışı %28, 2004 yılında fiyat
artışının %9.32 olmasına karşılık ücret artışı %12, 2005
yılında %7.72 fiyat artışına karşılık ücret artışı %11.3
şeklinde ve fiyat artışlarının üzerinde gerçekleşmiştir.
AYLIK ÜCRETLERDE GELİŞME (TL/AY)
YILLAR
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

TL
296.370
513.351
1.526.452
3.709.575
5.987.925
9.772.650
18.767.475
34.767.475
34.693.875
65.972.762
219.424.053
362.224.725
494.652.563
682.662.681
999.406.217
1281,97

ARTIŞ
%
73,2
197,4
143,0
62,0
63,0
92,0
85,0
89,0
60,0
99,0
65,0
36,0
38,0
46,0
28,0

FİYAT ARTIŞI
%
75,2
68,8
63,3
78,7
66
71,1
125,5
78,9
80
99,1
70
68,8
39
68,5
29,7
18,4

178

2004
2005
2006

1434,12
1596,49
1717,96

12,0
11,3
7,6

9,32
7,72
9,65

Aylık ücretlerdeki gelişmeye veren tablo esas alınarak
reel ücretlerdeki gelişme ayrıca tablo halinde gösterilmiştir.

LASTİK-İŞ ÜYESİ İŞÇİLERİN GERÇEK ÜCRETLERİ (TL/AY)
ÜCRET

FİYAT

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

YILLAR

ÜCRETLER

ENDEKSİ

ENDEKSİ

ÜCRET

ÜCR.END

ÜCR.ART.

1988

296.370

100

100

296.370

100

-

1989

513.351

173

169

303.385

102

2

1990

1.526.452

515

276

553.009

187

83

1991

3.709.575

1252

493

752.449

254

36

1992

5.987.925

2020

818

732.020

247

-2,7

1993

9.772.650

3297

1399

698.545

236

-4,5

1994

18.767.475

6332

3154

595.037

201

-1,4

1995

34.767.475

11706

5642

614.921

207

3,3

1996

34.693.875

22199

10155

649.921

219

5,5

1997

65.972.762

35518

18865

558.472

188

-14

1998

219.424.053

70681

37560

584.196

196

4,6

1999

362.224.725

116623

63401

571.323

183

-2

2000

494.652.563

158607

88127

561.295

179

-1

2001

682.662.681

218878

148495

459.720

147

-18

2002

999.406.217

319561

192598

518.907

165

13

2003

1281,97

409996

228036

530502

179

8,4

2004

1434,12

458785

249288

545320

184

2,7

2005

1596,49

510629

268534

563103

190

3,2

2006

1717,96

548926

294447

551248

186

-2,1

Değerlendirmeye esas alınan dönemde fiyat artışları 2944
kat artmış, buna karşılık ücretler 5489 kat yükselmiştir.
Dönemin geneli açısından sendikalı üyelerimizin ücretlerinde
ortalama
olarak
önemli
oranda
bir
reel
iyileşme
gözlenmektedir. Kriz dönemlerine denk gelen birkaç yıllık
gerilemeler
dışında
eğilim
genel
olarak
artış
yönünde
gerçekleşmiştir. Asıl gerilemelerin ise, 2001 krizi sonrasında

179

gerçekleştiği
görülmektedir.
Ancak
başlayarak reel ortalama ücretlerde
oluşmuştur.

2. Asgari

son
dönemde
2003’den
artış eğilimi yeniden

Ücretle Karşılaştırma

Sendikamız üyesi işçilerin ücretlerindeki gelişmeyi asgari
ücretle
karşılaştırarak
daha
açık
biçimde
görebilmek
mümkündür. Tabloda 1988’den başlayarak üyelerimizin yıllık
ortalama ücreti ile asgari ücretin yıl ortalaması değerleri
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

ASGARİ ÜCRET İLE KARŞILAŞTIRMA

YILLAR

ÜCRET

ASGARİ ÜCRET
YIL
ORTALAMASI

1988

296.370

100.125

2,9 KAT

1989

513.351

167.250

3,0 KAT

1990

1.526.452

303.750

5,0 KAT

1991

3.709.575

575.250

6,4 KAT

1992

5.987.925

1.071.000

5,5 KAT

1993

9.772.650

1.885.666

5,1 KAT

1994

18.767.475

3.055.666

6,1 KAT

1995

34.767.475

5.602.000

6,1 KAT

1996

34.693.875

12.022.750

5,4 KAT

1997

65.972.762

26.223.750

4,0 KAT

1998

219.424.053

41.638.500

5,2 KAT

1999

362.224.725

85.837.500

4,2 KAT

2000

494.652.563

114.300.000

4,3 KAT

2001

682.662.681

152.195.025

4,4 KAT

2002

999.406.217

236.437.875

4,2 KAT

YILLIK ORTALAMA

FARK
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2003

1281,97

306.000.000

4,2 KAT

2004

1434,12

433.575.000

3,3 KAT

2005

1596,49

488.70

3,3 KAT

2006

1717,96

531

3,3 KAT

Tablodan görüldüğü gibi 1988 yılında asgari ücretin 2,9
katı olan ortalama ücretler, 1991’de asgari ücretin 6.4 katına
kadar
çıkmış,
2006
yılında
ise
3.3
katı
olarak
gerçekleşmiştir.
Buradaki
asıl
ilişkinin
asgari
ücrette
2003’de yaşanan artıştan kaynaklandığı görülmekle birlikte,
daha önce de incelendiği gibi sendika üyesi işçilerin ortalama
ücretlerinde bir reel gerileme sözkonusu değildir. Ancak 2006
yılı değerleri 1988’deki 2.9 kattan yüksek olmakla birlikte,
son
yıllarda
asgari
ücretle
ortalama
ücret
arasındaki
açıklığın daraldığını da göstermektedir.
3.Bölgelere Göre Ücretler
Lastik-İş üyesi işçilerin yıllık ortalama ücretlerinin
bölgelere göre gelişimi ayrıntılı olarak incelenmiştir.
3.1.İstanbul Bölgesi Ücretleri
1988 yılı temel alındığında gerçek ücretlerde %69’luk bir
artış sağlandığı görülmektedir. Dönem içinde en yüksek artış
değeri %142’lik oranla 1992 yılında gerçekleşmiştir. 2001
yılında ortaya çıkan gerilemenin hızla giderildiği ve izleyen
yıllarda
reel
ücretlerin
1991’deki
düzeylerine
çıktığı
görülmektedir.

İSTANBUL BÖLGESİ ÜCRETLERİ
ÜCRET
YILLAR

ÜCRETLER

1988

FİYATLAR GERÇEK
ÜCRET
END.

GERÇEK

ARTIŞ

ENDEKSİ

ÜCR.ART.

217.899

100

100

100

217.899

100

1989

406.591

87

187

169

241.107

110

1990

992.801

144

456

276

360.007

165

1991

1.857.869

87

853

493

376.849

172

1992

4.393.100

132

1982

818

528.007

242

1993

6.778.975

56

3092

1.399

481.699

221

1994

14.390.325

113

6604

3.154

456.563

209

1995

21.876.525

52

10.039

5.642

387.744

177

1996

41.909.825

91

19.233

10.155

412.013

189

1997

67.541.928

61

30.965

18.865

358.027

164

181

1998

126.205.097

87

57.904

37.560

336.009

163

1999

174.881.250

39

80.486

63.401

275.833

126

2000

256.593.750

47

118.315

88.127

291.163

134

2001

371.925.000

45

171.557

148.495

250.462

115

2002

556.593.750

50

257.335

192.598

288.992

133

2003

788,85

41,7

364.643

228.036

348.638

160

2004

905,48

14,8

418.610

249.288

366.070

168

2005

975,70

7,7

450.844

262.534

374.786

172

2006

1075,72

10,2

496.830

294.447

368.249

169

Ortalama ücretler açısından sendika geneli ile yapılan
karşılaştırma 1988 – 2006 arasında 0.48 ile 0.80 arasında
değişen farkların oluştuğunu göstermektedir. 2005 yılı değeri
0.61, 2006 yılı değeri 0.62’dir.
ORTALAMA ÜCRET / İSTANBUL BÖLGESİ ÜCRETLERİ

YILLAR

SENDİKA
ORT.

İSTANBUL

FARK

1988

296.370

217.899

0,73 KAT

1989

513.351

406.591

0,80 KAT

1990

1.526.452

992.801

0,65 KAT

1991

3.709.575

1.857.869

0,50 KAT

1992

5.987.925

4.393.100

0,72 KAT

1993

9.772.650

6.778.975

0,68 KAT

1994

18.767.475

14.390.325

0,76 KAT

1995

34.767.475

21.876.525

0,63 KAT

1996

34.693.875

41.909.825

0,63 KAT

1997

65.972.762

67.541.928

0,64 KAT

1998

219.424.053

126.205.097

0,58 KAT

1999

362.224.725

174.881.250

0,48 KAT

2000

494.652.563

256.593.750

0,51 KAT

2001

682.662.681

371.925.000

0,54 KAT

2002

999.406.217

556.593.750

0,55 KAT

2003

1281,97

788,85

0,61 KAT

2004

1434,12

905,48

0,63 KAT

2005

1596,49

975,70

0,61 KAT

2006

1717,96

1075,72

062 KAT
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3.2. Kocaeli Bölgesi Ücretleri
Kocaeli bölgesinde 2006 yılında gerçek ücretlerin 1988’e
göre
%79’luk
bir
artış
göstererek
179’a
yükseldiği
görülmektedir. Ücretlerin en düşük olduğu değer 1989 yılında
95, en yüksek olduğu değer ise 1992 yılında ulaştığı 242’dir.
Gerçek ücretlerin 2001 krizinden büyük ölçüde etkilendiği ve
bir gerileme içine girdiği görülmektedir. Ancak bu gerileme
özellikle 2003’den başlayarak hızla giderilmiş ve 2005’de
gerçek ücret değeri yaklaşık 2000 değerlerine ulaşmıştır.

KOCAELİ BÖLGESİ ÜCRETLERİ
ÜCRET
YILLAR

ÜCRETLER

ARTIŞ

ENDEKSİ

FİYATLAR GERÇEK
ÜCRET
END.

GERÇEK
ÜCR.ART.

1988

400.061

-

100

100

400.061

100

1989

642.784

61

161

169

381.123

95

1990

2.240.510

249

560

276

811718

203

1991

3.398.483

52

849

493

689.474

172

1992

7.926.525

133

1981

818

969.012

242

1993

13.310.100

68

3327

1399

951.401

237

1994

22.853.250

72

5712

3154

424.579

181

1995

48.703.375

113

12.173

5.642

863.227

215

1996

87.857.550

80

21.961

10.155

865.165

216

1997

137.397.848

57

34.487

18.865

728.321

183

1998

305.550.000

122

76.542

37.560

813.498

203

1999

527.737.500

73

132.417

63.401

832.380

208

2000

694.125.000

32

174.791

88.127

787.641

198

2001

880.312.500

27

221.984

148.495

592.822

149

2002

1.293.291.000

47

326.317

192.598

671.497

169

2003

1630,05

26

411.159

228.036

720.109

180

2004

1820,09

11,6

458.853

249.288

736.112

184

183

2005

2002,71

10

504.739

262.534

768.117

192

2006

2094,97

4,5

527.452

294.447

716.109

179

Kocaeli bölgesi ücretlerinin 1988-2006 yılları arasındaki
gelişimi
ve
sendikamızın
ortalama
ücretleriyle
karşılaştırılması tabloda gösterilmektedir. Kocaeli bölgesi
ücretlerinin ortalaması sendika ortalamasının 1.2 katı ile 1.5
katı arasında değişmektedir. 2006 yılında bu değer 1.2 kattır.

ORTALAMA ÜCRET / KOCAELİ BÖLGESİ ÜCRETLERİ
SENDİKA
YILLAR ORT.
KOCAELİ
FARK
1988

296.370

400.061

1,3 KAT

1989

513.351

642.784

1,3 KAT

1990

1.526.452

2.240.510

1,5 KAT

1991

3.709.575

3.398.483

0,91 KAT

1992

5.987.925

7.926.525

1,3 KAT

1993

9.772.650

13.310.100

1,4 KAT

1994

18.767.475

22.853.250

1,2 KAT

1995

34.767.475

48.703.375

1,4 KAT

1996

34.693.875

87.857.550

1,4 KAT

1997

65.972.762

137.397.848

1,3 KAT

1998

219.424.053

305.550.000

1,3 KAT

1999

362.224.725

527.737.500

1,4 KAT

2000

494.652.563

694.125.000

1,4 KAT

2001

682.662.681

880.312.500

1,3 KAT

2002

999.406.217

1.293.291.000

1,3 KAT

2003

1281,97

1630,05

1,3 KAT

2004

1434,12

1820,09

1,3 KAT

2005

1596,49

2002,71

1,3 KAT

2006

1717,96

2094,97

1,2 KAT
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3.3.Sakarya Bölgesi Ücretleri
Sakarya Bölgesinde 2006 yılında 1988 yılına göre gerçek
ücretlerde %42’lik bir artış görülmektedir. Sendika geneli ve
diğer bölgelerdeki ücretlerin gelişimine paralel bir biçimde
bu bölgede de gerçek ücretlerin en düşük olduğu yıl 1989 ve
2001 yılı olarak gözlenmektedir. 2000’li yıllarda 1988’e göre
önemli bir iyileşme yaşanmış, 2001’de oluşan gerileme 2006’ya
kadar olan süreç içerisinde giderilerek gerçek ücretler
2005’de 146’ya, 2006’da ise 142’ye yükselebilmiştir.

SAKARYA BÖLGESİ ÜCRETLERİ
ÜCRET
YILLAR

ÜCRETLER

ARTIŞ

ENDEKSİ

FİYATLAR GERÇEK
ÜCRET
END.

GERÇEK
ÜCR.ART.

1988

396.992

-

100

100

396.992

100

1989

634.703

60

160

169

385.850

95

1990

2.290.853

262

569

276

832820

210

1991

3.459.213

50

871

493

701.665

176

1992

7.566.300

118

1095

818

923.753

233

1993

12.227.175

61

3079

1.399

873.993

220

1994

20.854.575

70

5253

3.154

661.210

166

1995

38.471.525

90

9.942

5.642

699.610

176

1996

67.366.125

70

16.969

10.155

663.378

167

1997

104.651.123

55

26.301

18.865

554.736

139

1998

227.000.000

116

56.811

37.560

604.366

151

1999

344.362.500

52

86.352

63.401

543.149

136

2000

454.387.500

32

113.985

88.127

515.605

129

2001

657.675.000

45

165.279

148.495

442.893

111

2002

973.125.000

48

244.613

192.598

505.262

127

2003

1249,79

28,3

313.838

228.036

543.879

137

185

2004

1403,14

12,3

352.440

249.288

559.758

141

2005

1532,95

9,2

384.865

262.534

579.608

146

2006

1674,89

9,2

420.272

294.447

563.728

142

ORTALAMA ÜCRET / SAKARYA BÖLGESİ ÜCRETLERİ

YILLAR

SENDİKA
ORT.

SAKARYA

FARK

1988

296.370

396.992

1,3 KAT

1989

513.351

634.703

1,3 KAT

1990

1.526.452

2.290.853

1,5 KAT

1991

3.709.575

3.459.213

0,93 KAT

1992

5.987.925

7.566.300

1,3 KAT

1993

9.772.650

12.227.175

1,3 KAT

1994

18.767.475

20.854.575

1,1 KAT

1995

34.767.475

38.471.525

1,1 KAT

1996

34.693.875

67.366.125

1,0 KAT

1997

65.972.762

104.651.123

1 KAT

1998

219.424.053

227.000.000

1 KAT

1999

362.224.725

344.362.500

1 KAT

2000

494.652.563

454.387.500

1 KAT

2001

682.662.681

657.675.000

1 KAT

2002

999.406.217

973.125.000

1 KAT

2003

1281,97

1249,79

0,97 KAT

2004

1434,12

1403,14

0,97 KAT

2005

1596,49

1532,95

0,96 KAT

2006

1717,96

1674,89

0,97 KAT

Lastik-İş Sendikası üyelerinin ücretleri ile Sakarya
bölgesi ortalaması karşılaştırıldığında 1988 – 2006 dönemi
boyunca sendika ortalamasına eşit ya da biraz üzerinde bir
dengenin oluştuğu görülmektedir. 2006 yılı değerleri Sakarya
bölgesi
ortalama
ücretlerinin
sendika
geneli
ortalama
ücretleri
ile
hemen
hemen
aynı
düzeyde
olduğunu
göstermektedir.
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3.4 Kartal Bölgesi Ücretleri
Kartal bölgesi gerçek ücretleri 1991 – 1992 yıllarından
başlayarak belli bir gerileme içine girmiş gibi görünmekle
birlikte, bölgede yakın dönemlerde işyeri sayılarında ortaya
çıkan belli değişmeler bu sonuçları belirlemiştir. Ortalama
değerlere göre 2006 yılı gerçek ücret endeksi 2000 yılı
değerine yaklaşmış bulunmaktadır. 2001 yılı krizi ile ortaya
çıkmış bulunan gerileme eğilimi yok edildiği ve gerçek
ücretlerde artışların sürekliliğe dönüştüğü gözlenmektedir.

KARTAL BÖLGESİ ÜCRETLERİ
ÜCRET
YILLAR

ÜCRETLER

ARTIŞ

ENDEKSİ

FİYATLAR GERÇEK
ÜCRET
END.

GERÇEK
ÜCR.ART.

1988

392.884

-

100

100

392.884

100

1989

461.201

40

140

169

325.466

83

1990

1.035.648

125

314

276

447884

114

1991

2.565.090

148

778

493

616.827

157

1992

4.995.850

93

1248

818

597.183

152

1993

7.759.125

56

1955

1.399

546.108

139

1994

15.934.275

105

4014

3.154

498.962

127

1995

28.442.275

78

7.166

5.642

498.962

127

1996

53.464.050

87

13.470

10.155

518.606

132

1997

87.760.714

64

22.090

18.865

459.674

117

1998

147.547.865

68

37.113

37.560

388.955

99

1999

247.950.000

68

62.349

63.401

388.955

99

2000

343.462.500

28

79.807

88.127

353.595

90

187

2001

433.462.500

26

100.557

148.495

263.232

67

2002

596.250.000

38

138.769

192.598

282.876

72

2003

737,18

23,6

171.518

228.036

294.663

75

2004

773,79

4,9

179.922

249.288

282.876

72

2005

926,85

19,7

215.367

262.534

322.164

82

2006

1024,13

10,5

237.981

294.447

318.236

81

Sendika geneli ile karşılaştırıldığında bölgenin işyeri ve
işçi sayılarının değişmesi ile ortaya çıkan eğilim kendisini
yeniden göstermektedir. 2006 yılında sendika ortalamasının
0.59’u kadar bir ücret ortalamasına ulaşılmıştır. Bu değer
2003’den sonraki en yüksek değerdir.

ORTALAMA ÜCRET / KARTAL BÖLGESİ ÜCRETLERİ
SENDİKA
YILLAR ORT.
KARTAL
FARK
1988

296.370

392.884

1,3 KAT

1989

513.351

461.201

0,90 KAT

1990

1.526.452

1.035.648

0,70 KAT

1991

3.709.575

2.565.090

0,70 KAT

1992

5.987.925

4.995.850

0,83 KAT

1993

9.772.650

7.759.125

0,80 KAT

1994

18.767.475

15.934.275

0,84 KAT

1995

34.767.475

28.442.275

0,82 KAT

1996

34.693.875

53.464.050

0,81 KAT

1997

65.972.762

87.760.714

0,83 KAT

1998

219.424.053

147.547.865

0,67 KAT

1999

362.224.725

247.950.000

0,68 KAT

2000

494.652.563

343.462.500

0,69 KAT

2001

682.662.681

433.462.500

0,63 KAT

2002

999.406.217

596.250.000

0,59 KAT

2003

1281,97

737,18

0,57 KAT

2004

1434,12

773,79

0,53 KAT

2005

1596,49

926,85

0,58 KAT

2006

1717,96

1024,13

0,59 KAT
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3.5.İzmir Bölgesi Ücretleri
İzmir bölgesinde 1999 yılı başlangıç alınarak yapılan
çalışmalar, 2006 yılında gerçek ücretlerin %98 oranında artış
gösterdiğini ortaya koymaktadır. 1992 – 2006 arasında 1993
yılı dışında bırakılırsa gerçek ücretlerde sürekli bir
iyileşme sözkonusu olmuştur. 2001 yılında ortaya çıkan krizin
yansıması ile reel ücretler 152’ye kadar gerilemekle birlikte,
1992 baz yılına göre bu oran %52 daha yüksektir. 2002’den
başlayarak reel ücretlerde hızlı bir toparlanma gerçekleşmiş
ve 2005 yılı değeri 206, 2006 yılı değeri ise 198 olarak
ortaya çıkmıştır.

İZMİR BÖLGESİ ÜCRETLERİ
ÜCRET
YILLAR

ÜCRETLER

ARTIŞ

ENDEKSİ

FİYATLAR GERÇEK
ÜCRET
END.

GERÇEK
ÜCR.ART.

1992

1.623.150

0

100

100

1.623.150

100

1993

2.634.750

62

162

165

1.593.638

98

1994

6.651.225

149

404

340

1.928.684

119

1995

12.962.362

98

799

647

2.004.292

124

1996

24.864.461

91

1.526

1.164

2.127.944

131

1997

50.085.440

101

3.067

2.137

2.329.527

143

1998

100.112.896

99

6.104

3.939

2.515.284

154

1999

171.337.500

71

10.437

6.649

2.547.874

156

2000

269.550.000

57

16.387

9.242

2.878.008

177

2001

391.387.500

45

23.761

15.573

2.475.572

152

2002

618.637.500

58

37.543

20.198

3.017.000

185

2003

781,05

26,3

47.416

23.914

3.218.335

198

2004

894,92

14,4

54.244

26.143

3.367.867

207

2005

959,59

7,2

58.150

28.161

3.343.689

206

2006

1013,75

5,6

61.406

30.879

3.213.837

198
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Gerçek ücretlerdeki bu hızlı gelişme eğilimi, sendika
üyelerinin ortalama ücretleri ile karşılaştırıldığında da
kendisini göstermektedir. İzmir bölgesinde ücretler 1992
yılında sendika üyesi işçilerin ortalama ücretlerinin yaklaşık
4.1’i iken, 2006 yılında %60’ına kadar ulaşmıştır.

ORTALAMA ÜCRET / İZMİR BÖLGESİ ÜCRETLERİ
SENDİKA
YILLAR ORT.
İZMİR
FARK
1992

5.987.925

1.623.150

0,27 KAT

1993

9.772.650

2.634.750

0,27 KAT

1994

18.767.475

6.651.225

0,34 KAT

1995

34.767.475

12.962.362

0,37 KAT

1996

34.693.875

24.864.461

0,38 KAT

1997

65.972.762

50.085.440

0,47 KAT

1998

219.424.053

100.112.896

0,46 KAT

1999

362.224.725

171.337.500

0,47 KAT

2000

494.652.563

269.550.000

0,54 KAT

2001

682.662.681

391.387.500

0,57 KAT

2002

999.406.217

618.637.500

0,61 KAT

2003

1281,97

781,05

0,60 KAT

2004

1434,12

894,92

0,62 KAT

2005

1596,49

959,59

0,60 KAT

2006

1717,96

1013,75

0,59 KAT
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
2003-2007 DÖNEMİ
ÇALIŞMALARI

• Toplu Sözleşme Dairesi
Çalışmaları
• Örgütlenme Dairesi
Çalışmaları
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• Hukuk Dairesi Çalışmaları
• Eğitim-Basın Yayın Dairesi
Çalışmaları

1.TOPLU SÖZLEŞME DAİRESİ ÇALIŞMALARI
1.1. Toplu Sözleşme Kavramı
Toplu
sözleşme
sendikaların
varlık
nedenlerinden
birisidir. Toplu sözleşme ile sendikalar üyelerinin ekonomik
ve demokratik haklarını korumak ve geliştirmek için önemli bir
alan
bulmuş olurlar. Toplu sözleşme hakkının elde edilmesi
ile, gerek ekonomik sorunlar karşısında ücretlerin düşmesinin
önlenmesi ve
parasal hakların korunması, gerekse işyerinde
çalışma düzenine
işçiler yararına sınırlamalar getirilmesi
mümkün olabilmiştir.
Sendikalar, ücretlilerin tümünü içine alabilecek tek
örgütlenme biçimidir. Bu nitelikleriyle sendikaların ücretle
çalışan insanların toplum içinde özgür birer varlık olarak
yaşamalarını sağlayacak, vazgeçilmez ve zorunlu örgütlenmeler
olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim çağdaş dünyada başlangıçta
yasaklamalara konu olan sendikal hak ve özgürlükler ile toplu
sözleşme düzeni, bugün artık çalışan insanın doğal bir hakkı
olarak
görülmekte
ve
temel
insan
haklarından
birisini
oluşturmaktadır. Toplu sözleşme ve grev hakkı, tüm dünyada,
işverenlerin tek tek işçiler üzerinde oluşturdukları haksız
uygulamalar karşısında işçilerin birleşmesi, sendikalaşması ve
sınıf bilinci içinde çetin savaşımlar sonucu elde ettikleri
kazanımların başında gelmektedir.
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Toplu sözleşme düzeni, bir ölçüde pratik bir süreç olmakla
birlikte doğası gereği aynı zamanda yasal ve hukuksal bir
düzenleme
konusunu
da
oluşturmaktadır.
Ancak
çalışma
yaşamının diğer alanlarında olduğu gibi toplu sözleşme düzeni
de, yaşandığı toplumsal bütün içinde ökendi kurallarını
kendisi oluşturan bir nitelik taşımaktadır.
Gerçekten de,
işçi,
işveren
ve
devlet
üçlüsünün
temel
taraflarını
oluşturduğu “çalışma dünyası”, yaygınlaşan deyimle “endüstri
ilişkileri”
dünyası, herşeyden önce giderek gelişen ve
genişleyen “toplu sözleşme dünyasıdır”.
Bilindiği gibi, gelişen teknoloji ve yaşanan sanayi
devrimi sonucunda, 18.yüzyılın sonlarında İngiltere başta
olmak üzere, gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri ekonomide önemli
aşamalar gerçekleştirmişlerdir. Bu dönemde toplumsal yaşantı
üretimde yer alan aktörler açısından, bir nitelik değişimine
girmiş, toplumsal üretimin gerçekleştirilme biçimleri köklü
değişikliklere
uğramış,
toplumsal
yaşam
ve
bu
yaşamın
örgütlendiği kurumlar
alabildiğine büyük bir hızla dönüşmüş
ve gittikçe yoğunlaşan işbölümü ile seri üretim, ücretli
çalışanların çoğalmasına yol açmıştır. O güne dek bağımsız
olarak çalışmalarını sürdüren esnaf ve zanaatkarların çoğu
başka birisinin hizmetinde işçi olarak çalışmaya başlamış ve
bağımsızlıklarını yitirmişlerdir. Bu durum ilk çağ ve orta
çağdaki kölelere göre kişisel özgürlüğü bulunan ancak geçimini
sağlayabilmek için bir başkasının hizmetinde çalışmak zorunda
kalan kişilerden oluşan “işçi sınıfını” doğurmuştur.

1.2.Toplu Sözleşmelerin Doğuşu

Kapitalizmin başlangıç yıllarında iktisadi liberalizm
anlayışının temelini oluşturan “bırakınız yapsınlar, bırakınız
geçsinler” kuralının varlığı, bireysel güç ve çalışmaların
ekonomik verimliliği en yüksek düzeye ulaştıracağını ve
böylece
iktisadi yaşamın adeta görünmez bir el tarafından
topluma en
yararlı
biçimde örgütleneceğini öngörüyordu.
Böyle bir anlayışın doğal
sonucu olarak, üretimde yer alan
tarafların, kısaca işçi
ve
işverenlerin, herhangi bir
karışımdan uzak, tam bir
özgürlük
içinde ücret ve çalışma
koşullarını kararlaştırmaları gerektiği
savunuluyordu. Bu
görüş ilk bakışta oldukça objektif bir görüş gibiydi.
Gerçekten de, işveren “çalıştırıyor” işçi
“çalışıyordu”.
Ortada işçiyi çalışmaya zorlayan herhangi bir “hukuksal güç”
yoktu.
İşveren için de, çalışacak yer açmak diye bir zorlayıcı
güç sözkonusu değildi. Dolayısıyla bu durumdaki üretim öğeleri
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özgürce biraraya geldiklerinde,
gerçekleşmiş sayılabilirdi.

demokratik

bir

yaklaşım

Ancak
çok
kolay
görülebileceği
gibi,
çalışma
ilişkilerinin iki tarafını oluşturan işveren ve işçinin,
birbirine
karşıt olan çıkarları, “teke tek” görüşmelerle
toplumsal düzeyde eşit biçimde dile getirilemeyecektir. Bir
yandan işverenin ekonomik güçlülüğü ve toplumsal düzenlemeleri
belirleyebilme
gücünün
bulunması,
öte
yandan
başlangıç
koşullarında kapitalizmin oldukça
yoğun işsizlikle birlikte
varolması, işveren ve işçilerin toplum içerisinde eşit güce
sahip toplumsal kesimler
biçiminde
yorumlanması anlayışını
demokratik olmaktan çıkarıyordu. Üstelik demokrasi görüntüsü
altında böyle bir anlayış, tam tersi bir sonuca yol açıyor ve
işçilerin üretim süreci içindeki ağır koşullarının giderek
daha da ağırlaşması sonucunu doğuruyordu.
Bir
süre
bu
anlayış
çerçevesinde
tüm
kapitalist
ülkelerde
işçilerin
birleşerek meslek kuruluşları yada örgütler kurmaları yasak
edildi. Görünüş
olarak çalışma koşulları serbest iradeden
doğan bir sözleşmeye dayanıyordu. Oysa gerçekte sözleşmenin
içeriğini oluşturan ücret ve çalışma koşullarını, işveren,
işçiye zorunlu biçimde uygulatıyordu. Bu da işçinin iktisadi
açıdan varolan sömürü dışında, ayrıca hukuksal bir sömürü ile
karşı karşıya kalmasını doğuruyordu.
Nitekim sefalet ücretleri, uzun çalışma süreleri, çok
yetersiz sosyal yardımlar ve kadın ve çocuk işçilerin her
türlü koruma önlemlerinden yoksun olarak
çalıştırılmaları,
kapitalizmin başlangıç dönemindeki temel çalışma koşullarını
oluşturuyordu.
Fabrikalardaki bu genel olumsuzluklar yanında
örneğin
İngiltere’de
19.yüzyılın
başlarında
kurulmaya
başlanan
fabrika
kentleri, son derece çirkin, havası is
ve
kurumla
dolu, içlerinde gayet fena bakılan ve fena gıda
alan
insanların
kaynaştıkları
sanayi
kentleri
idi.
Bu
şehirlerdeki
çocukların binlercesi İngiliz hastalığı da
denilen
Raşitizmden
rahatsızdılar. Fabrikalarda çalışan
işçilerde o ana kadar bilinmeyen bir yığın mesleki hastalık
başlamış ve ücretler
olağanüstü
düşerek, iş süreleri çok
fazla artmıştı.
Böylece yeni buluşların ve teknolojinin ürünü olan fabrika
düzenine dayanan ve işçi-işveren ilişkilerini bireysel bağıt
özgürlüğüne dayandırıp işçileri fabrikalarda ve kentlerde
toplayan sanayi kapitalizmi,ilk döneminde,
liberalizmin
öözgürlükçülükö görüntüsü altında yoğun bir
işçi
emeği
sömürüsü
üzerinde yükselmiştir. Ancak zaman içinde geniş
yığınların ve emekçi güçlerin bu kötü koşullara karşı çıkması
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ile
temel
çerçevenin
görülmektedir.

farklı

bir

yöne

doğru

geliştiği

1.3.Kapitalizmin “Uyum” Yeteneği
Her türlü koruma önlemlerinden yoksun olarak çalışmaya
başlayan emekçi güçler, topluma karşı seslerini yükseltmeye
başladıkça başlıca iki yoldan kapitalizmin bu yeni gelişmelere
ayak uydurmaya yöneldiği görülmüştür. Bu yollardan birincisi
yasalaştırma yolu ile devletin çalışma yaşamına
müdahalesi
ve böylece toplumsal dengeleri belirli bir düzeyde sağlamaya
yönelmesi sayılabilir. İkincisi ise, birinci gelişmeyi de
aslında
hızlandıran bir faktör olarak, çalışan kitlelerin
kendi kendilerini güçlendirecek eylemlilik ve örgütlenmeleri
yaratmaları
sürecidir.
İşte,
bu
kendi
kendilerini
yönetmeleri
sürecinin
içinde,
emekçi
güçlerin
kurup
oluşturdukları ve toplumsal konumlarını
sağlamlaştıracak bir
örgütlenme olarak günümüze dek önemle üzerinde durdukları
temel kuruluş, SENDİKALAR olmuştur. Nitekim gelişmeler öyle
bir noktaya gelmiştir ki, işverence tek taraflı olarak
hazırlanıp işçiye dayatılan kötü çalışma koşulları,
işçileri
işverenlere
ve devlete karşı uzun süren mücadelelere
zorladığı için sendika
yasakları kaldırılmış ve işçiler
işverenin karşısında güçlü
olarak var olabilmenin yollarını
yaratmaya yönelmişlerdir.
Sonuç olarak da sendikaların güç
kazanmasıyla ve işçilerin sendikaları
aracılığıyla toplu
sözleşme yapma hakkını elde etmeleriyle, işçi sınıfının
haklarının ve kişiliğinin tanınması ve yasal düzeyde ifadesi
söz konusu olmuştur.
1.4.Demokrasi, İşçi Sınıfı Ve Toplu Sözleşme
Öte yandan işçilerin örgütlenerek hak ve çıkarlarını
topluca
koruma
ve
geliştirme
özgürlüğü,
demokrasinin
gelişmesiyle de yakından ilişkilidir. Birlikte hak arama
özgürlüğünün başta gelen sonucu sendika kurma hakkı ve
sendikalardır. Yüzyıllar boyunca işçiler bu özgürlüğün elde
edilebilmesi
için
çok
çetin
savaşımlar
vermek
zorunda
bırakılmışlardır. Ekonomik ve siyasal gücü
elinde tutan
egemen
güçler,
emek
ile
sermaye
arasında
güç
dengesi
oluşturan örgütlenme hakkına ve onun ürünü sendikaya sürekli
karşı olmuşlardır. Bu nedenle örgütlenme ve sendika kurma
hakkı,
siyasal
rejimlerin
niteliklerini
de
yakından
ilgilendiren
ve
hatta belirleyen bir özellik kazanmıştır.
Siyasal rejim
demokratikleşmeye doğru yöneldikçe, sendika
hakkı tanınmış ve gelişme
olanaklarına kavuşmuştur. Böylece
birçok ülkede, işçilerin sendika hakkı için verdikleri savaşım
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o ülkede demokrasi için yürütülen
hatta bazen özdeşleşmiştir.

savaşımlarla iç içe geçmiş

Kısaca işçi sınıfının tarih sahnesine çıkışı
yoğun
toplumsal
mücadeleleri
doğurmuş,
bu
mücadeleler
hakları
koruyup
geliştirecek olan ve işçilerin topluca örgütlendiği
işçi örgütlerini ortaya çıkarmış, işçi örgütleri yasal biçimde
tanınıp
geliştikçe ve meşrulaştıkça demokrasinin sınırları
gelişerek
çağdaş
anlamda
demokratik
bir
dönüşüm
sağlanabilmiştir. Demek oluyor ki, işçi hareketinin gelişimi
işçilerin ekonomik haklarının geliştirilmesi ve işyerinde
sömürünün zayıflatılması sonucuna yönelik olduğu gibi, aynı
zamanda günümüz dünyasında çağdaş anlamda yorumlanabilecek
demokratik hakların elde edilmesi için de temel dayanaklardan
birisini oluşturmaktadır.
1.5.Türkiye'de Toplu Sözleşme
Türkiye'de ise sendikacılık ve işçi sınıfının
gelişimin
bakıldığında,
Batı
Avrupa'dakine
benzer
bir
sürecin
yaşanmadığı görülecektir. Türkiye'de ilk işçi örgütü 1895
yılında Tophane işçilerinin kurduğu Osmanlı Amele Cemiyetidir.
İlk grev ise
1872 yılında Kasımpaşa Tersanesi işçileri
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Öte yandan sendikacılık, bu ilk başlangıç yıllarından
sonra gerek devlet yönetiminin gerekse yerli
yabancı
sermayenin engellemeleri ile karşılaşmıştır. Ancak Türkiye'de
sendikacılığın doğuş ve gelişim sürecinde gözlemlenen
sınıf
mücadeleleri
Batı Avrupa ile karşılaştırılabilecek bir önem
taşımamıştır. Bu
durumun başlıca nedeni ise, Türkiye'de
kapitalizmin
gelişmesinin
bağımlı
ve
geç
oluşumunda
aranabilir.
Ülkede
sendikacılık
bir
yandan
baskıcı
yöntemlerle sindirilmeye çalışılmış, öte yandan izin verilmek
zorunda kalındığında çalışanların ancak bir bölümüne
bu
hakkın tanınması yoluna gidilmiştir. Oysa, gerçek, güçlü ve
özgür bir sendikacılık olmadan demokratik nitelikli bir
toplumsal düzen kurulamaz. Sendikalar bir toplumun
temel
kurumlarından
birini; sendika üyeliği de temel insan
haklarından
birisini
oluşturur. Çünkü sendika özgürlüğü
olmayan bir düzende, herhangi bir
demokratik temsile
dayanmayan bir avuç insan, yalnızca
ekonomik
gücü elinde
bulundurmaktan doğan özellikleri ile her konuda belirleyici
olma olanağına kavuşur. Bu durum bir azınlığın siyasal
iktidarı biçimlendirmesi anlamına gelir. Üstelik günümüzde sık
sık örnekleri görüldüğü gibi, böyle bir gelişmenin ulusal
sınırları aşarak uluslararası ekonomik güçlerin toplumun
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gelişmesini
yönlendirmeye
bilinmektedir.

başlaması

sonucunu

verdiği

de

Türkiye'de
siyasal
iktidarlar,ekonomik
gücü
elinde
bulunduranların çıkarları doğrultusunda biçimlenmiş ve böylece
günümüze dek süren yasaklı bir toplumsal ortam oluşmuştur.
Batı Avrupada 19.yüzyılın sonlarına doğru kurumlaşmaya
ve
toplumsal
birer örgütlenme olarak meşrulaşmaya
yönelen
sendikalar,
Türkiye
de 1960'lı yılların ilk dönemine dek
yasallaşamamış yada
bir
yasal nitelik alsa bile toplumu
etkileyecek,
yönlendirebilecek,
toplu
sözleşme
gerçekleştirebilecek bir bütünlüğe kavuşamamıştır. Örneğin
Türkiye de ilk Sendikalar Yasasının tarihi 1947 olmasına
karşılık, bu yasada toplu sözleşme yapma yetkisi bulunmamakta,
sendikaların
siyasetle
ilgilenmeleri
ise
açıkça
yasaklanmaktadır.
Böylece bugüne kadar oluşturulan çeşitli işçi örgüt ve
kuruluşlarının demokratik bir gelişmeyi, toplumun değişik
kesimlerine yaygınlaştırma yönündeki çabaları yetersiz kalmış
ve
günümüze
dek olan süreç içerisinde, işçi sınıfının
demokrasiyi geliştirici gücü toplu sözleşmeler ve grevlerin
yoğun
sınırlamalar
altında
tutulması
dolayısıyla
yaşanamamıştır.
Özellikle 1963 ve sonrasında, 1971'e kadar olan dönem
içinde, Türk-İş'in siyasal yaşama zaman zaman cılız da olsa
ağırlığını koymak istediği görülmüştür. Ancak sonuçta Türk-İş
“partiler üstü politika” diye nitelenen, işçi sınıfının temel
çıkarlarıyla bağdaşmayan bir politikanın sınırları içinde
sıkışıp
kalmıştır. Bu koşullar 1967'de Devrimci İşçi
Sendikaları
Konfederasyonu'nun kurulmasını doğurmuştur. Aynı
dönem içinde
sendikalı işçilerin sayısında önemli bir artış
olmuş ve 1970 de 2 milyon dolayına yükselen sendika üyeleri
toplam 737 sendikada örgütlenmiştir.
Ancak bu gelişmenin kalıcı olamadığı ve
Türkiye'nin
demokratik gelişmesinde önemli kesilmeler gösteren 1971 ve
1980
yıllarında
gerçekleştirilen
ara
rejimlerde,
temel
darbenin
emekçi
ve
işçi
sınıfı
örgütlerine
vurulduğu
görülmektedir. Böylece yasalarda düzenlenmesine karşılık, uzun
bir dönem gerek sıkıyönetimler gerek ara rejimler altında bu
haklar
kullanılamamış
ya
da 1980 sonrasında olduğu gibi
kullanılmasını hemen hemen
olanaksız duruma getiren ve çok
sınırlı biçimde çalışma yaşamını düzenleyen yasaların önemli
ölçüde baskısı altında
kalınmıştır.
Türkiye'de sendikal
gelişmeye objektif bir biçimde yaklaşıldığında,
emekçilerin,
özellikle imalat sanayindeki işçilerin örgütlenme hakkının
varlığına karşılık etkin bir biçimde bu hakkı kullanıp
kökleştiremedikleri, öte yandan işçi niteliği taşıyan memur ve
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diğer
ücretlilerin, sendikal haklardan, yasal sınırlamalarla
yoksun bırakıldıkları görülmektedir.
1.6. Toplu Sözleşme Kurumunun Türkiye'deki Anlamı
Böyle
bir
süreç
içerisinde
Türkiye'de
toplu
iş
sözleşmesinin Batı Avrupa ülkelerinde olduğundan çok daha
fazla önem taşıdığı ve demokratikleşme ile çok daha sıkı bir
ilişkisinin bulunduğu söylenmelidir.
Türkiye'de toplu sözleşme süreci, bir yandan tüm toplum
içerisinde işçilerin örgütlülüklerini güçlendirecekleri
ve
yeni
haklar
elde
ederek
toplumsal
kimliklerini
geliştirecekleri
bir kurum niteliği taşırken,
öte
yandan
toplu sözleşme sürecinin oluşturulması içinde işçiler kendi
kimliklerini
ve
demokratik
geleneklerini
de
geliştirmek
durumunda kalmaktadırlar
yada
kalmak zorundadırlar. Böylece
toplu sözleşme düzeni bir yandan
demokratik hak ve
özgürlüklerin işverenlere ve diğer toplumsal kesimlere karşı
savunulduğu bir düzey olurken, öte yandan toplu sözleşmenin
bir
tarafını
oluşturan
işçinin
kendi
özgün
kültürünü
yerleştirip,
geliştirebileceği
bir
alan
niteliğini
kazanmaktadır.
2.Toplu Sözleşme Dairesinin Durumu
Toplu
sözleşme
dairesi
2003-2007
döneminde
çalışma
alanına giren konularla ilgili olmak üzere,
önemli
ölçüde
bir
gelişme sağlamış bulunmaktadır. Öncelikle sözleşmelerin
kendine özgü sistematik birliği tüm sözleşmeleri benzer bir
yapı
içinde
oluşturan
taslaklarla,
yeni
bir
noktaya
getirilebilmiştir. Ancak bu
konuda yinede gözden geçirilmesi
gereken düzenlemeler olduğu söylenmelidir.
Toplu sözleşme sistematiğinin zaman içinde sürekli olarak
yenileştirilmesi ve geliştirilmesi toplu sözleşme dairesinin
temel görevleri arasındadır. Toplu sözleşme
dairesi
bu
çalışmayı
bir
yandan
işçilerden
gelen
yeni
talepler
doğrultusunda
yürütürken, öte yandan ülkede oluşan genel
sendikal
ve
demokratik
açılımların
sonuçlarını
da
sözleşmelere yansıtmak durumundadır.
Örneğin önümüzdeki
dönemde gündeme
gelen
ve AB’ye üyelik süreci içinde
gerçekleştirileceği
beklenen
çalışma
yasalarındaki
değişikliklerin, toplu sözleşme
maddelerinde de
belirli
ölçüde bir yenileşmeye gitmeyi zorunlu duruma getirdiği
açıktır.
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Öte
yandan
toplu
sözleşme
dairesi,
bir
yandan
çalışmalarını günlük prosedür anlamında sürdürürken, öte
yandan
sözleşme tekniğine ilişkin çalışmalarını yayın,
broşür, dergi, kitap
gibi araçlarla geliştirmek zorundadır.
Bu çalışma bir ölçüde ve daha çok sendika içinde kalan bir
çerçevede, bugünde gündemdedir.
Ancak yapılması gereken,
benzer girişimlerin ve çabaların kamuoyuna açık tartışmalar
doğuracak bir şekilde sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması
olmalıdır.
Toplu sözleşme dairesinin üzerinde durması gereken bir
başka önemli sorun da, çalışma yaşamıyla ilgili yasaların –
ister mevcut yasaların isterse değiştirilmesi sözkonusu olan
düzenlemelerin-tümünün
sürekli
bir
değerlendirme
altına
alınması
zorunluluğudur. Ancak böylece yeni gelişmelere
önerilerle
katkıda
bulunulabilir
yada
işçi
sınıfının
mücadelesini sekteye
uğratıcı
düzenlemelerin karşısına
çıkmak mümkün olabilir.
2003-2007 döneminde toplu sözleşme dairesi temel amaç
olarak, demokratik sınıf ve kitle sendikası olmanın zorunlu
gereğini oluşturan sendikal demokrasinin tüm işleyişi ile
gerçekleştirilmesine ilişkin görev ve sorumlulukları yerine
getirmeyi
belirlemiş bulunmaktadır. Öte yandan gerekli
donanım ve
kadro
çalışmalarının tamamlanması ve sözleşme
sürecinin giderek daha artan bir oranda somut bilgi ve belge
ile desteklenmesi
amacı
da, 2007-2011 dönemi için sözleşme
dairesinin
önündeki
temel
noktalardan
birisini
oluşturmaktadır.
Sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken temel belirleyici
sorunlar açısından ise, özellikle sendikalaşmayı zayıflatan
öğelerin son dönemde güçlenmesi üzerinde durulmalı ve bu
durumun ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır. Sendikalı işçi
sayısında
artışı
önleyen
yada
sendikaların
örgütlendiği
işyerlerinde
giderek üye kaybına ve güç azalmasına yol açan
geçici
işçi,
taşeron
işçisi,
aynı
işyerinde
değişik
ünvanlarla işyeri kurarak aynı işyerindeki işçileri değişik
ünvanlı şirketlerde çalışıyor gibi
gösterme uygulamaları bu
durumun tipik örnekleridir. Öte yandan iş
güvencesinin
sağlanmasının yalnızca yasal düzenleme konusu olamayacağı
gerçeğinden hareketle, sözleşmelerde ücret politikalarının
işin korunmasını sağlayacak bir biçimde oluşturulması da
toplu sözleşme düzeni açısından büyük önem taşımaktadır.
Ayrıca günümüzdeki gelişme noktası ve aşaması kapsam dışı
personel, özel güvenlik
görevlileri,
sözleşmeli
personel
gibi sendikasızlaştırılmış çalışan kesimlerinin de sendika
üyesi
olabilme ve sendikal hak
ve
özgürlüklerine
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kavuşabilme
aşamasına geldiği bir dönemi simgelemektedir.
Dolayısıyla bugüne dek toplu sözleşme güvencesi dışında kalan
ve toplu sözleşmelerle
kazanılmış hak ve özgürlükleri ancak
işverenlerin iradesiyle kazanabilen bu kesimlerinde önümüzdeki
dönemde
işyerlerinde
sendikalara
üyelik
hakkına
kavuşturulması için düzenlemelerin yapılmasına
çalışılması
yerinde olacaktır.
En
önemli
sendikasızlaştırma
yöntemlerinden
birisi,
taşeron işçisi çalıştırma yoludur. Taşeron işçilerinin ve
işyerlerinde alt işveren uygulamasının yaygınlaşmasının temel
nedenlerini ise, bir yandan sürekli işsizliğin varlığı
dolayısıyla ucuz işgücü istihdamının, öte yandan işyerlerinde
işçi çıkarmanın ardından asgari ücretle işe işçi almanın
mümkün
oluşu
oluşturmaktadır.
Oysa
sözleşmelerde
düzenlenebilecek
ücret
politikası
yöntemleri
ile,
işyerlerinde asgari ücret uygulamasının ortadan kaldırılması
ve çalışan işçinin sendikal haklarını kullanması dolayısıyla
elde ettiği ücret gelirinin yüksekliği gerekçe gösterilerek
işten
çıkarılmasının önüne geçilmesi mümkündür.
Önümüzdeki
dönemde
bir
yandan
sözleşme
sistematiği
buna
göre
geliştirilmeye
çalışılırken, öte yandan işçilerin benzer
düzenlemeleri
daha
kolay
ve
daha
uygulanır
biçimde
benimseyebilmeleri
amacıyla
çalışmalar
yürütülmek
durumundadır.
Son dönem gelişmelerinin belki de en önemlisi, yeni
yasalaşan 4857 sayılı İş Yasası’dır. Bilindiği gibi bu yasa
ile
toplu
sözleşme
düzenini
temelinden
etkileyecek
değişiklikler gündeme getirilmiştir. Birçok esneklik hükmü
yanında belirleyici olarak hafta tatili, fazla çalışmalar ve
çalışma
süresine
ilişkin
değişikler
toplu
sözleşmelerin
içeriğini yakından ilgilendirmektedir.
Bazı işkollarında yasanın öngördüğü düzenlemelerin toplu sözleşmelerle uygulamaya sokulmuş olması,
sorunu daha da ağırlaştırmıştır. Sendikamız toplu sözleşmelerde temel ilke olarak benimsediği kazanılmış
hakları koruma anlayışını bugüne dek başarıyla sürdürmüştür. Bundan sonra da üyelerinden aldığı güçle ve
sahip olduğu tarihsel birikimle mücadelesini aynı anlayışla sürdürecektir. Ancak yasaların esneklik öngören
hükümlerine toplu sözleşmelerde yer veren sendikalara, kazanılmış hakların korunabilmesi için mücadele etme
çağrısı yapmayı da kaçınılmaz bir görev saymaktadır.
Bütün bu çok yönlü baskılara ve olumsuzluklara karşın sendikamız örgütlü olduğu işyerlerinde toplu
sözleşmeleri, üyelerimizin iş güvencesini sağlayacak, yaşam standartlarını yükseltecek, istihdamı
arttıracak bir çerçeve içinde bağıtlayabilmiştir. Bu konuda kazanılmış haklarımızı koruyarak, uygulanması
gereken toplu sözleşme yöntem ve modellerini gerektiği gibi oluşturabilmeyi sağlamıştır. Bu anlayışın bir
sonucu olarak örneğin lastik işkolunda %30'lara varan bir istihdam artışı gerçekleştirilebilmiştir .
İşyerlerinin çalışan sayısının arttırılması ve kazanılmış haklar korunarak üretimin sürekliliğinin
sağlanması bir yandan tek tek üyelerimizin geleceğinin güvenceye alınmasının, öte yandan satın alma gücünü
geliştirecek üretim artışlarının gerçekleştirilmesinin yolunu açmaktadır.

Lastik-İş
4857
sayılı
Yasa’nın
yukarıda
belirtilen
nitelikteki hükümlerinin toplu sözleşmelerde yer almaması için
kararlı bir mücadele yürütmektedir. 2007 yılının ilk yarısına
kadar yasanın kabulünden bu yana geçen yaklaşık 3,5–4 yıllık
sürede hiçbir toplu iş sözleşmesinde belirleyici hükümlerde
düzenlenen hükümlere yer verilmemiştir. Bu konuda işverenlerle
ve
işveren
örgütleri
ile
bir
yandan
pratik
mücadele
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sürdürülmüş, öte yandan ideolojik ve kuramsal düzeyde önemli
açılımlar gerçekleştirilmiştir.
Oysa Türkiye’de büyük ölçekli grup sözleşmeleri başta
olmak üzere birçok işkolunda yasanın özellikle çalışma süresi
ve fazla çalışmaya ilişkin esnek düzenlemeleri toplu iş
sözleşmesi metinlerine sokulmuştur. Sendikal hareketin bu
konudaki
yaklaşımının
şaşırtıcı
ölçüde
yetersiz
kaldığı
görülmektedir. Çünkü birçok toplu sözleşmede daha yasa
çıkarılmadan
benzer
hükümlerin
düzenlenmeye
başlandığı
yaşanmış bir gelişmedir. Bu türden eğilimin mutlaka önlenmesi
ve sendikal hareketin kazanılmış hakları büyük ölçüde ortadan
kaldırabilecek
nitelikteki
değişikliklere
karşı
çıkmayı
başarması
gerekir.
Diğer
sendikalardan
beklenilen
toplu
sözleşmelerde yer verilmiş bulunan çalışma süreleri ve fazla
çalışmalar başta olmak üzere İş Yasasına ilişkin hükümlerin
kazanılmış
hakları
geri
getirecek
biçimde
yeniden
değiştirilmesidir. Bu hedefi önüne koymayan hiçbir toplu
sözleşme çalışması gerçek anlamda sendikal mücadele sürdürmüş
olmayacaktır.
Lastik-İş Sendikası’nın önümüzdeki dönemde en önemli
görevlerinden
birisi,
toplu
sözleşmelerde
esneklik
düzenlemelerine
karşı
direnirken,
aynı
zamanda
sendikal
hareketin geneline de bu yönde bir yaklaşımı yansıtmaya
çalışmak olacaktır.
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1. 2004-2005 DÖNEMİ TOPLU SÖZLEŞMELERİ
İŞYERİ
BRISA
BENTO
COGNİS
HENKEL
HUHTAMAKİ
DELTA
EDA AMBALAJ
SUNDERPLAS
ERPLAS
GOODYEAR
İL-SAT PLASTİK
JOKEY
LORD
PELİTLİ MONTAJ
PHARMAVİSİON
PİRELLİ
REPKA
SARAN PLASTİK
SELKİM
TOPRAK İLAÇATAMİS
TOPRAK SAĞLIK
TRELLEBORG

ANLAŞ
PFIZER
EDAK

YÜRÜRLÜK
01.01.200431.12.2005
01.04.200431.03.2006
01.01.200331.12.2004
01.01.200331.12.2004
01.01.200331.12.2004
01.01.200331.12.2004
01.01.200331.12.2004
01.07.200230.06.2004
01.01.200431.12.2005
01.01.200431.12.2005
01.01.200331.12.2004
01.01.200431.12.2005
01.01.200331.12.2004
01.04.200331.12.2004
01.01.200431.12.2005
01.07.200230.06.2004
01.12.200431.12.2005
01.01.200331.12.2004
01.01.200431.12.2005
01.01.200431.12.2005
01.01.200331.12.2004

YÜRÜRLÜK
01.01.200531.12.2005
01.01.200331.12.2004
01.01.200331.12.2004

ESKİ ÜCRET
ORTALAMASI

1.6 AY
ZAMMI

2.6 AY
ZAMMI

3.6 AY
ZAMMI

1.691.735.982

5,7%

Enf

Enf

495.779.220

13%

Enf

Enf

892.350.000

18%

Enf

Enf

810.675.000

18%

Enf

Enf

530.000.000

18%

Enf

Enf

590.175.000

21%
Ücretlere göre
farklı

Enf+1/2

Enf+1/2

10%

Enf

444.208.000

12%

Enf+1/2

Enf+1/2

En

285.243.750

11,50%

Enf+3

Enf+2

E

1.545.694.199

5,7%
Ücretlere göre
farklı

Enf

Enf

10%

Enf

12%

Enf

Enf+2

(-)

Enf

Enf

310.313.647

28,80%

???????

Enf

1.715.354.678

5,7%

Enf

Enf

336.879.000

12%

Enf+1/2

Enf+1/2

468.746.351

25.000.000 + 20%

5 ytl kıdem

Enf

255.000.000

33%

Enf

Enf

781.843.525

6%

Enf

Enf

445.059.799

2%

Enf

Enf

570.000.000

%15,9+TL

Enf

Enf

ESKİ ÜCRET
ORTALAMASI

1.YIL

2.YIL

1.YIL
GEL.YER

439.999.065

8%

(-)

488.700.000

1.412.500.000

27,50%

Enf

1.800.937.500

716.637.150

30%

(-)

931.628.295

547.069.800
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4.
ZA

En

En

2. 2005-2006 DÖNEMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

İŞYERİ
BRISA
COGNİS
HENKEL
HUHTAMAKİ
DELTA
EDA AMBALAJ
EDAK

ERPLAS
GOODYEAR
İL-SAT PLASTİK
JOKEY
KOLSAN
ÖZLER PLASTİK
PELİTLİ MONTAJ
PHARMAVİSİON
PİRELLİ
PROCTER
REPKA
SARAN PLASTİK
SELKİM
SETAŞ
TOPRAK İLAÇATAMİS
TOPRAK SAĞLIK
TRELLEBORG

ANLAŞ
PFIZER
SUNDERPLAS

YÜRÜRLÜK
01.01.200631.12.2007
01.01.200531.12.2006
01.01.200531.12.2006
01.01.200531.12.2006
01.01.200531.12.2006
01.01.200531.12.2006
01.01.200631.12.2007
01.01.200631.12.2007
01.01.200631.12.2007
01.01.200531.12.2006
01.01.200631.12.2007
01.01.200630.06.2008
01.01.200531.12.2007
01.01.200531.12.2006
01.01.200731.12.2009
01.01.200631.12.2007
01.09.200631.08.2009
01.07.200630.06.2008
01.01.200631.12.2007
01.01.200531.12.2007
01.07.200530.06.2007
01.01.200631.12.2007
01.01.200631.12.2007
01.01.200531.12.2006

YÜRÜRLÜK
01.01.200631.12.2007
01.01.200531.12.2006
01.07.2006-

ESKİ
ÜCR.ORT,

1.6 AY
ZAMMI

2.6 AY
ZAMMI

3.6 AY
ZAMMI

4.6 AY
ZAMM

1991,08

6%

TÜİK

TÜİK

TÜİK

1259,02

%6 + 26

TÜİK

TÜİK

TÜİK

1149,33

%6 + 23

TÜİK

TÜİK

TÜİK

759,62

%4 + 55

TÜİK

TÜİK

TÜİK

837,41

10%

TÜİK

TÜİK

TÜİK

TÜİK

TÜİK

TÜİK

TÜİK

TÜİK+0,5

TÜİK

488,71

İzmir %4+27
Şube %4+20,6
400 netten sonra
%6

TÜİK

TÜİK

TÜİK

2006,49

6%

TÜİK

TÜİK

TÜİK

661,51

KADEMELİ

TÜİK

TÜİK

TÜİK

488,7

6%

TÜİK

TÜİK+1

TÜİK

501,98

TÜİK

TÜİK

TÜİK

TÜİK

467,03

?? + 5 ytl kıdem

TÜİK

TÜİK

TÜİK

1446

%3 + 50

TÜİK

TÜİK

TÜİK

2012,56

6%

TÜİK

TÜİK

TÜİK

1.727

iş gruplarına göre

TÜİK

TÜİK

591,54

%6+1 ytl kıd. zammı

TÜİK

TÜİK

TÜİK

692,55

6%

TÜİK

TÜİK

TÜİK

408,73

(-)

(-)

………..

TÜİK

578,07

540'dan sonr.%8

TÜİK

TÜİK

TÜİK

922,81

6%

TÜİK

TÜİK

550,25

(-)

(-)

TÜİK
TÜİK
(yıllık)

707,08

10%

TÜİK

TÜİK

TÜİK

463,04
992,42

546,18

ESKİ ÜCRET
ORTALAMASI

1.YIL

2.YIL

1.YIL
GEL.YER

488,7

9%

TÜİK

527,03

2052,14
621,54

4%
75+1,5 kıd.zammı

TÜİK
TÜİK

2131,61
679,52
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3. 2004-2005 DÖNEMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
İHBAR

KIDEM

YILLIK

ÇALIŞMA

TAZMİNATI

YIL/GÜN

ÜCR.İZİN

SAATL.

4,8,12,16,18

45

20,26,30

45

3,5,7,9

30

15,21,27

45

4,8,12,20

60

18,24,30

45

4,8,12,20

60

18,24,30

45

3,5,7,9

30

15,20,25

45

4,8,11,14

30

19,23,28

45

4,7,8,15,18

30

19,24,26

45

4,8,12,15

35

20,26,30

45

4,8,12,16,18

45

20,26,30

45

4,7,8,15,18

30

19,24,26

45

3,5,7,10

30

16,21,26

45

4,8,11,14

35

20,26,30

45

2,4,7,9

30

15,20,26

45

4,8,12,16,18

45

20,26,30

45

3,6,8,10

30

15,21,28

45

2,4,7,10

30

16,22,28

45

4,8,12,16

45

20,26,28

45

3,5,7,9

30

20,22,30

45

3,5,7,9

30

20,22,30

45

3,5,7.5,9,10

33

20,26,30

45

4,8,12,16

30

20,26,30

45

4,8,12,20

65

3,4,5 hafta

45

4,8,8,9

34

18,24,30

40

A
İŞYERİ
BRISA
BENTO
COGNİS
HENKEL
HUHTAMAKİ
DELTA
EDA AMBALAJ

YÜRÜRLÜK
01.01.200431.12.2005
01.04.200431.03.2006
01.01.200331.12.2004
01.01.200331.12.2004
01.01.200331.12.2004
01.01.200331.12.2004
01.01.200331.12.2004

SUNDERPLAS
ERPLAS
GOODYEAR
İL-SAT PLASTİK
JOKEY
LORD
PELİTLİ MONTAJ

01.01.200431.12.2005
01.01.200431.12.2005
01.01.200331.12.2004
01.01.200431.12.2005
01.01.200331.12.2004
01.04.200331.12.2004

PHARMAVİSİON
PİRELLİ
REPKA
SARAN PLASTİK
SELKİM
TOPRAK İLAÇATAMİS
TOPRAK SAĞLIK
TRELLEBORG
ANLAŞ
PFIZER
EDAK

01.01.200431.12.2005
01.07.200230.06.2004
01.12.200431.12.2005
01.01.2003.31.12.2004
01.01.200431.12.2005
01.01.200431.12.2005
01.01.200331.12.2004
01.01.200531.12.2005
01.01.200331.12.2004
01.01.200331.12.2004
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İHBAR

KIDEM

YILLIK

ÇALIŞMA

TAZMİNATI

YIL/GÜN

ÜCR.İZİN

SAATL.

4,8,12,16,18,20

30

20,26,30

45

3,5,7,9

30

15,21,27

45

4,8,12,20

60

18,24,30

45

4,8,12,20

60

18,24,30

45

3,6,8,10

30

16,21,27

45

4,8,11,14

30

19,24,28

45

4,7,8,15,18

30

19,24,26

45

4,8,12,16

30

20,26,30

45

4,8,12,15

35

20,26,30

45

4,8,12,16,18,20

30

20,26,30

45

4,7,8,15,18

30

19,24,26

45

3,5,8,11

30

17,21,26

45

2,4,6,8

30

15,21,27

45

2,6,9,11

30

14,16,22,28

45

2,4,7,9

30

15,20,26

45

4,8,12,16,20

35

20,26,30

42,5

4,8,12,16,18,20

30

20,26,30

45

4,8,20,25,30,35,40

35

3,4,5 hafta

45

3,6,8,10

30

15,21,28

45

2,4,7,10

30

16,22,28

45

4,8,12,16

45

20,26,28

45

2,5,7,10

30

16,21,26

45

3,5,7,9

30

20,26,30

45

3,5,7,9

30

20,26,30

45

3,6,8,10

33

20,26,30

45

4,8,12,16

30

20,26,30

45

4,8,12,20

65

3,4,5 hafta

45

4,8,12,17

30

20,23,26,30

45

A
İŞYERİ

PFIZER

YÜRÜRLÜK
01.01.200631.12.2007
01.07.200631.03.2008
01.01.200531.12.2006
01.01.200531.12.2006
01.01.200531.12.2006
01.01.200531.12.2006
01.01.200531.12.2006
01.01.200631.12.2007
01.01.200631.12.2007
01.01.200631.12.2007
01.01.200531.12.2006
01.01.200631.12.2007
01.01.200630.06.2008
01.01.200531.12.2007
01.01.200631.12.2006
01.01.200731.12.2009
01.01.200631.12.2007
01.09.200631.08.2009
01.07.200630.06.2008
01.01.200631.12.2007
01.01.200531.12.2007
01.07.200530.06.2007
01.01.200631.12.2007
01.01.200631.12.2007
01.01.200531.12.2006
01.01.200631.12.2007
01.01.200531.12.2006

SUNDERPLAS

01.07.2006-

BRISA
BENTO
COGNİS
HENKEL
HUHTAMAKİ
DELTA
EDA AMBALAJ
EDAK
ERPLAS
GOODYEAR
İL-SAT PLASTİK
JOKEY
KOLSAN
ÖZLER PLASTİK
PELİTLİ MONTAJ
PHARMAVİSİON
PİRELLİ
PROCTER
REPKA
SARAN PLASTİK
SELKİM
SETAŞ
TOPRAK İLAÇATAMİS
TOPRAK SAĞLIK
TRELLEBORG
ANLAŞ
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2. ÖRGÜTLENME DAİRESİ
ÇALIŞMALARI
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ÖRGÜTLENME DAİRESİ ÇALIŞMALARI
1. Örgütlenmenin Önemi
Bilindiği gibi kapitalizmin başlangıç yıllarında işçilerin örgütlenmesi, haklarını korumak ve
geliştirmek için bir araya gelmesi, hatta toplu sözleşme yapması bile yasaklanmıştı. Sendikalar işçi
sınıfının ekonomik ve demokratik haklarını koruyup geliştirmek üzere ortaya çıkan örgütlerdir. Bugün
çalışanların sahip olduğu örgütlenme hakkı ile ekonomik ve sosyal diğer özgürlükler, işçi sınıfının
sendikalar aracılığıyla verdiği çetin ve yoğun mücadeleler sonucunda elde edilmiştir.
İşçi sınıfının gerçek çıkarların temsilcisi olmak, tabana yayılmış bir örgütlenme bulunmadığı
sürece çok fazla bir anlam ifade etmeyecektir. Oysa bir yandan işçi sınıfına çağdaş ve ileriye dönük
yaklaşımlar sunarken, öte yandan bu görüş ve değerlendirmelerin üyelerin tarafından da savunulması
gerçekleşirse, toplumsal gelişmenin emekçi güçlerin
özlemleri doğrultusunda yönlendirilmesi için gerekli
koşullar doğmuş olacaktır.
Özellikle dünya çapında sendikaların üye sayısındaki düşüş gerekçe gösterilerek ve işçi sınıfının
çalışma biçimindeki değişikliklere dayalı olarak, günümüzde az üyeli veya üyesiz ancak eskiden kurulmuş ve
parası olan sendikaların “üyesiz sendikacılık” yapabilecekleri savunulmaktadır. Bu görüşe katılmak mümkün
değildir. Çünkü işçi sınıfının çıkarlarının işçi sınıfı örgütlenmeden savunabileceği öne sürülemez.
Sendikal hak ve özgürlüklerin olağanüstü sınırlamalar içine alındığı ülkemizde, en yoğun yasaklar
sendikaların kuruluş ve örgütlenme sürecine ilişkin olarak düzenlenmiştir. Bir yandan % 10’luk işkolu ve
%50+1’lik işyeri barajları, öte yandan sendikaya üye olmanın noter onayına bağlı kılınması, daha
başlangıçta sendika üyeliğini sayısal daraltmayı ve küçültmeyi amaçlayan düzenlemeler niteliğindedir. Bu
engellerin aşılması durumunda da sorun ortadan kalkmamaktadır. Çünkü yasal sınırlamaların ötesinde,
ekonomik ve toplumsal özelliklerden kaynaklanan başka faktörler sendikaların örgütlenmelerinin önüne çok
büyük engeller oluşturmaktadır.
Anayasadan kaynaklanan temek bir insan hakkı niteliğindeki sendika üyeliği hakkın kullanan işçiye
“kır katır mı, kır satır mı” biçiminde ifade edilebilecek olan bir ikilem sunulmaktadır: ya sendika
üyeliğini sürdürecek ve işten çıkarılacak: ya da sendikadan ayrılacak ve olumsuz koşullarda çalışmaya devam
edecektir.
Böyle bir genel yapı, işçilerde tedirginlik ve sendikalara karşı bir soğukluk yaratması dışında,
sendikalar için de örgütlenmeyi çok “duyarlı” bir konu durumuna getirmektedir. Bir çok işyerinde çalışan
işçilerin işinden olmaması ve aç-açık biçimde sokağa dökülmemesi için sendikalaşma girişiminden
vazgeçilmektedir. Çünkü sendikaya üye olduğu için işinden çıkarılan işçinin haklarını gerçek anlamda
koruyacak bir yasal düzenleme ve uygulama söz konusu değildir.
Türkiye’de son 25 yıllık dönemde “Güçlü Sendikacılık” görüntüsü altında, gerek uygulamada gerekse
yasal düzenlemelerde işçilerin sendikalaşmasını nerede ise olanaksız duruma getiren yoğun kısıtlamalar söz
konusudur. Hukuksal düzenlemeler işçileri ve işçi sendikalarını yasaklara boğarken, işverenlerin her türlü
özgürlüğünü tanıyan bir nitelik taşımaktadır. Anayasa’dan kaynaklanan bir insan hakkı niteliğindeki sendika
üyeliğinin sözde bir hak olmaktan çıkarılarak yaşanan bir gerçek durumuna getirilmesi ve bu yönde gerekli
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından temel bir zorunluluktur.

2.Örgütlenme Çıkmazı, Toplu Sözleşmeler ve İşçi Hakları
Anayasal bir hak niteliğinde olmasına karşın ülkemizde sendika üyeliği fiili olarak gerçekleşemez
durumdadır. Gerek bir sendikaya üye olma, gerekse bu üyeliğe bağlı haklardan yararlanma açısından ülkemizin
endüstri ilişkileri sisteminin anti-demokratik niteliği açıkça gözler önündedir. İş güvencesi sağlandığı
iddia edilerek örgütlenme konusunda engellerin ortadan kalktığını öne sürmek, tam bir aldatmacaya dönüşmüş
durumdadır. Günümüzde, 12 Eylül ürünü sendikal yasaklar ve endüstri ilişkileri sisteminin tutarsızlıkları,
işverenlerin saldırgan tutumları ile birleşince temel insan haklarının bir parçası olan örgütlenme hak ve
özgürlüğünü kâğıt üzerinde bırakmaktadır.
Sendika üyesi olan işçilere karşı, iş güvencesinin gerçek anlamda sağlanmamış olmasından dolayı,
işverenler doğrudan saldırıya geçmekte ve çeşitli tehditlerle istifaya zorlamaktadır. Bu baskılardan sonuç
alınamadığında işçilerin işten çıkarılması yoluna kolaylıkla gidilmektedir. İşsizliğin yarattığı potansiyel
tehdit ve yeni iş bulma olanaklarının neredeyse sıfıra yakın oluşu, çalışanların, işverenlerin baskısına
gerektiği gibi direnememesinin temel nedenini oluşturmaktadır.
Bu olumsuz faktörlerin yanında yasal sürecin ve yetki işlemlerinin tümüyle işverenlerin çıkarına
dönük olarak düzenlendiği gerçeği, işçilerin en doğal hakkı olan örgütlenme ve to plu pazarlık haklarını
kullanılamaz hale getirmektedir.
Benzer nitelikteki tıkanmalar toplu sözleşme yapabilme yetkisi alınan işyerleri için de ortaya
çıkmaktadır. Özellikle 2003 yılında 4857 sayılı İş Yasasının yürürlüğe girmesiyle örgütlü işçi hareketini
zorlayan koşullar söz konusudur. Yasanın çalışma saatleri, fazla çalışma ve hafta tatili gibi temel
hükümlerinde yapılan esneklikler uygulamada örgütsüz işyerlerindeki işçileri işverenin tek yanlı gündeme
getirdiği koşullarla çalışmaya zorlamaktadır. Bu düzenlemeler kaçınılmaz olarak toplu sözleşme düzeni
içindeki işyerlerinin çalışma koşullarını etkilemekte ve kazanılmış haklar üzerinde önemli bir tehdit
oluşturmaktadır.
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Sendikamız 2002 yılından başlayarak birçok işyerinde örgütlenme çalışmaları sürdürmüştür. Ancak bu
işyerlerinin büyük bölümünde yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı olumlu sonuç almak mümkün olamamıştır.
Çerkezköy'de Kurulu Vira Ticaret ve Kimya Sanayi Ltd.Şti.' nde 2003 yılında başlayan örgütlenme
faaliyeti, işçilerin tamamının üye olması ile sonuçlanmış, ancak 19 kişilik bu işyerinde işverenin işçiler
üzerinde uyguladığı yoğun baskılarla üyeler zaman içinde istifa ettirilmiştir. İşverenin itirazı ile açılan
yetki tespit davası halen sürmektedir.
Kartal'da kurulu bulunan Tekkan Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nde de 83 işçi üye
yapılmış ve yasal çoğunluk sağlanmıştır. İşverenin itirazı sonucunda açılan yetki tespit davası, işverenin
iddiasının reddi ile sonuçlanmış ve yetki belgesi alınmıştır. Ancak dava süreci boyunca işçilerin işten
çıkarılması ve işyerinde yapılan işlerin taşerona devri gerçekleştirilmiştir. Açılan işe iade davalarını
işçiler kazanmış olmakla birlikte hiçbir işçi işbaşı yaptırılmamıştır. Böylece sendikanın çoğunluk
sağladığı ve yasal tüm gerekleri yerine getirdiği açık olmakla birlikte, yasal düzenlemelerin verdiği
destekle işveren amacına ulaşmış bulunmaktadır.
Benzer şekilde İstanbul Gaziosmanpaşa’da kurulu Görsel Plastik Ambalaj San. ve Tic.A.Ş. işyerinde
de çalışanların çoğunluğunun üye yapılmasına ve işverenin yetki tespitine yaptığı itirazın reddedilmesi ile
yetki belgesinin alınmasına karşın, yoğun baskılarla karşılaşan işçiler sendikadan istifa etmek zorunda
bırakılmışlardır. Bu işyerinde işverene karşı saldırganlıkları dolayısıyla açılmış dava sürmektedir.
İşyerinde işverenin saldırıları karşısında gereken her türlü mücadele yürütülmüş ancak yasal düzenlemelerin
işverenleri koruyucu niteliği dolayısıyla toplu sözleşme yapmak mümkün olamamıştır.
İstanbul Sefaköy'de kurulu Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic.Ltd.Şti. işyerinde yaklaşık
200 işçinin üye yapılması ve yasal sürecin gereklerinin yerine getirilmesine karşın işveren işçileri işten
çıkarmış,
işkolu
tespiti
talebinde
bulunmuş
ve
böylece
zaman
kazanarak
örgütlenmeyi
fiilen
olanaksızlaştırmıştır. İşyerinde 2 ayı aşkın bir süre yapılan direniş eylemlerine rağmen sonuç alınması
mümkün olamamıştır.
İbrahim Ethem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.'de 2005 yılında başlayan örgütlenme çalışmaları 220
işçinin üye olmasıyla sonuçlanmıştır. Bu sayı Türkiye'deki ilaç sektörünün örgütlenme düzeyi ile
karşılaştırıldığında en yüksek örgütlenme oranıdır. Buna rağmen işverenin yetki tespitine yaptığı itiraz
davası halen sürmektedir. Bu belirsizlik karşısında işverenin sendika üyeliğini kabul etm ediğinin açığa
çıkması işçilerdeki tepkiyi yoğunlaştırmış ve işyerinde üretimden gelen gücün kullanılması kaçınılmaz
olmuştur. 2007 yılının Mart ayında işçilerin işyerinde eyleme başlaması sonucunda işveren tarafından
İşveren Sendikası KİPLAS sendikamızla diyalog kurmak üzere çağrılmıştır. Ancak işverenin tutarsız ve
ikiyüzlü yaklaşımları dolayısıyla bir sonuç alınamamıştır. İşveren tarafından işçilerin sendika üyesi
olarak toplu sözleşme yapma iradelerinin kabul edildiği belirtilmesine karşın daha sonra bu sözden dönülmüş
ve 5 işçi işten çıkarılmıştır. Bu gelişme üzerine işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanmaya başlamış
ve işyerinde 8 gün süren bir işyeri terk etmeme eylemi gerçekleştirilmiştir. Bu eylem İbrahim Ethem Ulagay
İlaç San. Türk A.Ş.’de çalışan Lastik-İş Sendikası’na üye işçilerin işçi sınıfı tarihine altın harflerle
kazıdıkları bir eylem niteliğindedir. İşyerinde anayasal hakkımız olan sendikalı olma ve toplu sözleşme
yapabilme mücadelemizi sürdürüyoruz. Çok uluslu bir kuruluş olan ve Avrupa Birliği üyesi İtalya merkezli
bir sermaye grubuna ait bulunan bu işyerindeki mücadele işçi haklarına ve demokrasiye saldırının asıl
olarak uluslar, arası sermayeye dayandığını açıkça ortaya koyması yönünden büyük önem taşımaktadır.
Yine İstanbul Sefaköy'de kurulu Hidromekanik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışanların çoğu
sendikamıza üye olmuştur. İşverenin yaptığı işkolu tespit başvurusu mahkeme tarafından reddedilmiştir.
Sendikanın Bakanlığa yaptığı başvurudan bugüne dek bir yıla yakın bir süre geçmiş olmasına karşın henüz
olumlu bir sonuç alınamamıştır.
Çerkezköy’de Kurulu Prettl Appliance Systems San. ve Tic.Ltd.Şti. Çalışanlarının çok büyük
çoğunluğu sendikamıza üye olmuştur. Bu işyerinde de yetki tespit başvurusunun üzerinde 6 aya yakın bir süre
geçmiş olmasına karşın işverenin işkolu tespit talebinin sonuçlanması beklenmektedir.
Yine İstanbul'da faaliyet gösteren Tıbset Steril Tıbbi Aletler San. ve Tic.A.Ş.'da örgütlenme
çalışmaları tamamlanmış ve yetki işlemlerine başlanmıştır. Ancak işverenin yetki tesbitine itiraz etmesi
sonucu açılan dava sürmektedir.
2002'den bu yana sürdürülen örgütlenme faaliyetleri ile beş işyerinde olumlu sonuç alınması ve
toplu sözleşme aşamasına gelinmesi sağlanabilmiştir. Bu işyerleri Düzce'de kurulu Saran Plastik Ambalaj
San.ve Tic.A.Ş., Gebze'de kurulu Jokey Plastik Sanayi A.Ş., İstanbul Hadımköy'de kurulu Huhtamaki İstanbul
Ambalaj Sanayi A.Ş., İzmit'te kurulu Kolsan Kocaeli Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gebze'de kurulu
Procter and Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş.'dir. Bu işyerlerinin tümünde işçilerin çoğunluğunun sendika
üyesi olmasından sonra yasal süreç tamamlanmış, yetki belgesi alınarak toplu sözleşme görüşmelerine
başlanmış ve toplu sözleşmeler imzalanmıştır.
Görüldüğü gibi ülkemizde yasaların öngördüğü koşullar yerine getirilse bile işçilerin örgütlenerek
toplu sözleşme yapabilme olanağını elde etmesi çoğunlukla başarılamamaktadır. Bu nedenle çalışma
yasalarının demokratikleştirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve özgürlükçü bir endüstri
ilişkileri sisteminin oluşturulabilmesi en temel zorunluluk olarak ortada durmaktadır.

Sorunlar
yalnızca
yeni
örgütlenen
işyerlerinde
yaşanmamaktadır. Belirli koşullar oluştuğunda bazı işverenler
örgütlü
işyerini
örgütsüzleştirmek
için
saldırıya
geçmektedirler. Bu konuda üç işyerinde ortaya çıkan gelişmeler
ilgi çekicidir. İstanbul’da Kurulu Eda ve İlsat işyerlerinde
işverenin baskısı sonucu sendika üyelerimizin istifa ettiği
görülmüştür.
Ancak
sendikamız
tarafından
anında
yapılan
müdahale ile işverenin amaçları engellenmiş ve aynı gün içinde
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işçilerin
tümünün
sendikamıza
üyeliği
yeniden
gerçekleştirilmiştir. Bu mücadele işyerinde sendikamızın aktif
yönlendirmesiyle işçilerin üretimden gelen gücünü kullanması
ve sendikal örgütlenmeye sahip çıkması sonucunda başarıya
ulaşmıştır.
Benzer bir gelişme Pharmavision işyerinde yaşanmıştır.
Daha önce sendikamızın yetkili olduğu ve toplu sözleşme
bağıtladığı
bu
işyerinde
işverenin
yasal
gerekçelerle
sendikalaşmaya karşı çıkması büyük sorunlar doğurmuştur.
Sendika temsilcisinin de içinde olduğu 5 işçinin işten
çıkarılmasıyla birlikte sendikamız işyerinde üretimden gelen
gücü kullanma yönünde aktif tavır almış ve işyerinin içinde
işçilerle
birlikte
mücadele
sürdürülmüştür.
Bu
mücadele
sonucunda çıkarılan işçiler geri alındığı gibi yeniden bir
toplu sözleşme bağıtlanması da sağlanmıştır.
Faaliyet dönemi içinde işverenin sendika temsilcisi dahil
işçileri işten çıkarmasının bir örneği de Bilecik’te Kurulu
Delta işyerinde yaşanmıştır. Sendikamızın kararlı bir biçimde
müdahale ettiği olayda işçiler üretimden gelen güçlerini
kullanmaktan çekinmemişlerdir. Sürdürülen mücadele sonucunda
yeniden
diyalog
yolu
açılmış
ve
sorunun
çözümü
sağlanabilmiştir.
Bu örneklerin tümü yalnızca yeni örgütlenen işyerlerinde
değil toplu sözleşme bağıtlanmış işyerlerinde de örgütlenmeye
ilişkin sorunların her an ortaya çıkabildiğini göstermektedir.
Yasal düzenlemelerin sendikalar aleyhine kısıtlamalar içermesi
ve işçilerin sendikadan belli oranda da olsa istifa etmesi
durumunda işyerinin tümüyle örgütsüz ve toplu sözleşmesiz
kalması, işverenleri bu yönde sürekli olarak zorlama yapmaya
yöneltmektedir. Dolayısıyla örgütlenme konusundaki sorunlar
sendikal hareketin geneli açısından ortaya çıkmakta ve
yukarıda belirtildiği gibi sendikaların varlığını tehlikeye
atabilecek nitelikteki boyutlara ulaşmaktadır.
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2003-2007 DÖNEMİ
ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI SÜRDÜRÜLEN İŞYERLERİ

İŞYERİ

BÖLGE

Görsel Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İSTANBUL

Tekkan Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

GEBZE

Vira Ticaret ve Kimya Sanayi Ltd.Şti.

ÇERKEZKÖY

Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

İSTANBUL

İbrahim Ethem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.

İSTANBUL

Hidromekanik Makine San. ve Tic. A.Ş

İSTANBUL

Prettle Appliance Systems San. Ve Tic. A.Ş.

ÇERKEZKÖY

Tıbset Steril Tıbbi Aletler San. ve Tic. A.Ş.

İSTANBUL

Saran Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

DÜZCE

Jokey Plastik Sanayi A.Ş.

GEBZE

Huhtamaki İstanbul Ambalaj Sanayi A.Ş.

İSTANBUL
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Kolsan Kocaeli Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KOCAELİ

Procter and Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş.

GEBZE

3. HUKUK DAİRESİ
ÇALIŞMALARI
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GÜNÜMÜZDE İŞ HUKUKU
İş hukuku, işyerinin bir iş sözleşmesine dayanarak
herhangi bir işte ücret karşılığında işverene bağlı olarak
gördüğü çalışmasıyla meydana gelen hukuki ilişkiyi sosyal
adalet ölçülerine göre düzenler. İş hukuki yalnız işçi ve
işveren arasındaki belirli bir hukuki ilişkiyi düzenlemekle
yetinmez, bunlar arasındaki her türlü ilişkilere uygulanır.
Bundan başka bir sendikaya veya işletmeye bağlılık nedeniyle
işçi ve işveren sendikaları arasındaki ilişkileri de düzenler.
Her şeyden önce işçinin devlet ile olan ilişkileriyle de iş
hukukunun
konusuna
girer.
İşçinin
korunması,
işin
düzenlenmesi,
iş
uyuşmazlıklarında
yargı-yetki,
sosyal
güvenlik mevzuatı iş hukukunun konusunun da kapsamı içindedir.
Bir insanın çalışması, hukuki anlamda bir eşya “teşkil
etmediğinden
ve
kişiliğe
dahil
bir
unsur
olarak
sayılmadığından ancak insanlar arası ilişki ve işler” iş
hukukunun konusunun içindedir.
İş hukuku her şeyden önce işçi için büyük önem taşır.
İşçinin hayatı ve yaşam biçimi iş hukukunun düzenleniş şekline
bağlıdır. İş mevzuatı işçiye kişiliğini kazandırdığı gibi onu
kişiliğinden yoksun da bırakabilir. İş kanunları bu bakımdan
işçiyi koruyucu hükümleri kapsaması gerekir. İşçinin hayatı,
işinin sürekli olmasıyla devam eder. İşçiler arasından,
çalıştıkları, kendilerinin ve aile bireylerinin “emeğini
kazandıkları” işlerini yitirmeleri iş kazaları ve meslek
hastalıklarından sonra karşılaşabilecekleri en ağır bir risk
(tehlike) olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, ekonomik
krizin beslediği ve sürekli kıldığı işsizlik, işsiz kalan
işçilere gelir güvencesini sağlamaya yönelik hukuki ve
ekonomik mekanizmaların oluşturulmasını kaçınılmaz kılmıştır.
Türkiye’de bu girişimlerin tam tersine işsizlik, işçilerin;
yaşam süreci içinde olağan bir süreci olarak görülmeye
başlanmıştır.
İş mevzuatının açıklamasında ve İş Hukukunun gelişiminde
sosyal politikaların etkisi büyüktür. Çalışan kesimin çokluğu
doğrudan doğruya toplumu etkiler. Sosyal barış ve düzen,
çalışanların istemlerinin karşılanması ve onların tatmin
edilmesi ile sağlanır. Toplumun içerisinde çalışan sınıfın
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verilmediği orada çalışanlara ilişkin sosyal problemler bir
ulusal sorun olarak ortaya çıkar.

İş hukuku ekonomik hayat üzerinde de etkili olur. Bireysel
veya liberal bir rejimde iş mevzuatı ekonomi üzerinde
gerektiği kadar etkili olamaz. Ancak devletin müdahalesi
başlayınca ekonomik hayat üzerinde bunun etkileri görülür.
Asgari
ücretin,
çalışma
sürelerinin
saptanması,
ara
dinlemeleri, fazla çalışma kayıt dışı çalışmaların önlenmesi
gibi hususlar ülkenin ekonomisi üzerinde rol oynar. Ayrıca
Toplu İş Sözleşmelerinin bir ülkenin ekonomisi üzerinde
oynadığı rol önemlidir. Türkiye’de mevzuatımızda olmamasına
işkolu toplu iş sözleşmelerinin uygulanmaya geçilmesi halinde
değişik işverenlerin aynı işkolunda çalışan ve aynı işi gören
işçilere aynı ücreti ödemesi durumunda işletmeler arası haksız
rekabet önlenmiş olmaktadır.
Çağdaş iş hukukunun, iş sözleşmesinin feshine ilişkin
hükümleri bu hukuk dalının doğasına uygun biçimde, sözleşme
yanlarından ekonomik yönden zayıf olan ve hukuki açıdan
işverene bağlı olan işçiyi koruma temel amacına yönelik
bulunmaktadır. 4857 sayılı iş kanunu bu esasları göz önüne
almadan işvereni korumak amacı ile getirdiği hükümler çağdaş
iş hukuku esasları ile çelişki içerisindedir.
Günümüzde
işçilere,
haklar
sosyal
kuruluşlara,
sendikacılara destek sağlayan korumacı iş hukuku birçok ülkede
yerini iş piyasa iş hukukuna bırakma eğilimindedir.
Piyasa iş hukukunun amacı da düşük işgücü maliyeti,
vasıfsız
ve
örgütlenmemiş
işgücüne
dayalı
ekonomiler
yaratmaktadır. Korumacı iş hukuku çok uluslu şirketlerin
gücüne karşı işletmelerde işçilerin kararlara katılım yolu ile
yaşam standartlarına ve ekonominin işleyişinde olumlu bir
yaklaşım içinde, işletmenin dengeli bir biçimde gelişmesini
sağlamalıdır.
İstihdam ve çalışma koşullarının ekonomik gerekçesi,
istihdam
olanakları
ve
işgücü
maliyetleri
arasındaki
eşitsizliklerin pazar ekonomisini etkileyen güç ilişkilerinden
kaynaklanması olarak ileri sürülmektedir. Bu eşitsizlikler,
ekonomik
kaynakların
verimsiz
kullanımına
ve
yetersiz
kalkınmaya
neden
olmaktadır.
Çağdaş
iş
hukuku
bu
eşitsizlikleri gidermek için gereklidir.
Çağdaş iş hukukunun görevi, toplu pazarlık bilgi edinme
hakkı da içinde bulunan işçi katılımı metodlarını geliştirmek,
işçilerin refahını ve asgari çalışma koşullarına uygun zemin
oluşturmak, işverenlerin uzun süreli işsizlere iş yaratmasını
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özendirecek
mali
politikalar
geliştirmek
olabilir.
İş
hukukunun temelini oluşturan ilke, sosyal değerlerin tümünü
kapsayan eşitliği sağlamaktadır. Bu ilke insanlara eşit
bireyler olarak davranma zorunluluğunun da bir gereğidir.
Eşitlik ilkesi soyut bir kavram olarak uluslararası veya
bölgesel anlaşmalarda değil, Anayasalarda yer almaktadır. Bazı
Anayasalarda eşitlik ortak insanlık duygusunun paylaşımı
olarak da gösterilmektedir. Örneğin, Belçika Anayasası’nın
23.maddesi “herkes insanlık onuruna uygun bir yaşamı sürme
hakkına sahiptir” ibaresi bulunmaktadır. Anayasa’lar eşit
insan haklarını tanımlama veya sıralamada çok farklılık
göstermektedir. 1
T.C.Anayasası’nın 10.maddesi de “Herkes, dil, ırk, renk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefe, inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerde ayrım göstermeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idari makamları bütün işlemlerinde kanun
önünde
eşitlik
ilkesine
uygun
olarak
hareket
etmek
zorundadırlar” şeklinde tanımlama getirmiştir.
Soyut eşitlik kavramı iş hukuku’nda 4 ilke ile somut şekil
alır;
1) Emek bir mal olarak kabul edilmemelidir.
2) İş ilişkisi, taraflar (işçi-işveren) arasında şekilci
değil de, içeriği olan bir eşitlik, diğer bir anlatımla dikey
eşitlik olmalıdır.
3)
Tüm
işçileri
kapsayan
koruyucu
hükümler
oluşturulmalıdır.
4) Kadınlar, etnik azınlıklar, özürlüler gibi istihdam
açısından dezavantajlı grupları için eşitliği sağlayıcı (yatay
eşitlik) hükümler oluşturulmalıdır. 2
Bu
ilkeler
almaktadır.

birçok

ülkenin

anayasalarında

da

yer

Emeğin mal olduğu ilkesiyle (locatio Conductio) işe alma
ve işten çıkarma kavramını reddeden Roma-Germen hukuk sistemi
hizmet
akdi
kavramını
geliştirmiştir.
Locatio
Conductio
kavramı, emeğin değerini hakkaniyet ilkeleri ile değil de,
alım satım sıfatıyla belirlenen bir mal olarak görmekteydi.
Zamanla bu eşitlik varsayımının yerini çalışanın, işverenin
kontrol yetkisine tabi olması ilkesi almıştır. İş hukuku emeği
mülkiyet
hukuku
alanından
çıkararak,
emeğin
çalışanın
kişiliğinden
ayrılabilir
bir
mal
olmadığı
ilkesini
oluşturmuştur.
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İş ilişkisi tarafları olan işçi-işveren arasında şekilci
değil de içeriği olan eşitlik (dikey eşitlik) ilkesini
koruyucu hükümler getirmek suretiyle sağlanacağı görüşünü
Alman İş Hukukunun babası sayılan Hugo Sinzheimer ileri
sürmüştür. Bu eşitsizlik ilkesi bazen “eşitsizlik tazminatı”
olarak da tanımlanmış, yasa koyucular işçi ile işveren
arasındaki eşitsizliği yasalarla giderici tedbirler almayı
yararlı ve gerekli görmüşlerdir. (Örneğin feshe karşı koruma
yasası gibi)
Ayrıca bu ilke çalışanlar için çalışma standartları
oluşturulmasının dışında yönetime katılmaya zemin oluşturan
sendikalaşma özgürlüğü ve toplu pazarlık haklarını yasal
hükümlere bağlanmasını da içerir. Tüm işçileri kapsayan
koruyucu hükümler bir kısım anayasalarda ve iş yasalarında yer
almaktadır.
Part-time çalışma, evde çalışma belirli ve kısmi süreli
çalışma, kendi hesabına çalışma gibi yeni çalışma biçimlerinin
atipik
olmaktan
çıkıp,
neredeyse
kural
haline
geldiği
günümüzde, bütün işçiler açısından dikey ve yatay eşitlik
bakımından eşdeğerde korunma sağlanması ilkesi iş hukuku
açısından son derece önemlidir. Bu ilke ilk kez sosyal
hakların varlığını tanıyan Weimar Anayasası’nın devlete bir iş
konumu geliştirme görevi yükleyen 158.maddesinde yer almıştır.
Bu hüküm Almanya’da kamu hukuku ile özel hukuk arasında kesin
sınırlamaları kaldırmıştır. Bununla çeşitli işçi grupları
arasındaki suni ayrımı ortadan kaldırmayı amaçlıyordu.
Ülkemizde ve birçok dünya ülkelerinde ortaya çıkan atipik
istihdam biçimleri yeknesak iş hukuku ilkesini zedeleme
tehlikesini oluşturmaktadır. Bu nedenle günümüzde iş hukukunun
önemli bir rolü de yeni istihdam biçimlerini kapsayan
kavramları oluşturmak olmalıdır. Bu tür istihdam biçimlerinin
ana özelliği “işçinin işverenin emir ve denetim yetkisine tabi
olması” kavramına uymamasıdır. Atipik istihdam biçimlerinde
işin nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağı düşünülürse, sorunun
nereden kaynaklandığı kolaylıkla anlaşılabilir.
Bu tür istihdamda iş ile ücret arasında karşılıklı basit
bir edim söz konusu değildir. Bazı sanayi işkollarında işçiişveren ilişkisi “tabiyet”ten işbirliğine doğru bir gelişme
göstermektedir.
Korumacı
iş
hukuku
günümüzde
önemli
ilişkilerinden biri de yeni istihdam biçimleri (atipik)
kavramları oluşturarak ve buna uygun yasa hükümlerinde
değişiklik yapılması olmalıdır.
İş hukukunun esnekleştirilmesi ile ilgili genel bir
değerlendirme yapıldığında iş hukuku kurallarının tümüyle
ortadan kaldırılması, işçi-işveren ilişkilerinin kuraldan
arındırılması biçiminde algılanmaktadır. İşçinin korunması
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yönündeki temel ilke ile işletmenin istihdam ve çalışma
koşullarındaki esneklik için taraflar arasında bir uzlaşma
temeli oluşturularak uygulanmamalıdır.
Bugün gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti İş Kanunu
bireysel ve toplu iş hukuku olarak ikili bir yapı halinde
düzenlenmiştir. Her iki alanda da ülkemizde yoğun bir tartışma
sürmektedir, ilk olarak bireysel iş yasası 2003 yılında çok
büyük
ölçüde
değiştirilmiştir.
1475
sayılı
iş
yasası
yürürlükten kaldırılarak 4857 sayılı yeni iş yasası ile, işçi
ve işveren
arasındaki ilişkileri
düzenleyen kurallar,
işletmelerin istihdam koşullarını esnekleştirecek doğrultuda
değiştirilmiştir. Özellikle çalışma süreleri, hafta tatili ve
fazla mesai konularında yer verilen yeni düzenlemeler,
piyasada
geçerli olan alışkanlıkları kural haline getirilen
düzenlemeler niteliğindedir.
Yasa ile ayrıca, iş güvencesine ilişkin hükümler işçi
aleyhine değiştirilmiştir. İş güvencesi yasasının kapsamı
daraltılmış, işe iade kararının uygulanmaması sonucu ödenecek
tazminatlar düşürülmüştür.
Yeni
yasa
kıdem
tazminatını
eskisi
gibi
korumakla
birlikte, yasa metininden çıkararak geçici madde şeklinde
düzenlemiştir.
Böylece
bu
yasanın
kıdem
tazminatını
değişikliğe uğratılışı yönündeki yaklaşımlara kapı açan bir
anlayışı içinde hazırladığı ortaya çıkmıştır.
Toplu iş hukuku alanında da 2821 sayılı sendikalar ve 2822
sayılı
toplu
sözleşme
yasalarında
değişiklik
yapılması
tartışmaları devam etmektedir. Bilindiği gibi bu yasalarda
sendika üyeliğinden, sendikal faaliyetlere, toplu sözleşme
hakkının kazanılmasından, bu hakkın kullanılması ve grev
hakkına kadar uzanan bir çerçevede uluslararası sendikal
özgürlüklere aykırılık söz konusudur. 12 Eylül askeri yönetimi
tarafından hazırlanan bu yasaların tümüyle değiştirilmesi,
ülkemizde
özgürlükçü
bir
sendikal
hareket
ve
endüstri
ilişkileri sistemi yaratabilmek için zorunludur.
Gerek
bireysel
gerekse
Toplu
İş
Hukuku
alanındaki
gelişmeler
çalışma
raporunun
ilgili
bölümlerinde
ayrıntılarıyla değerlendirilmiştir. Bu nedenle bu bölümde
yalnızca
ülkemizdeki
iş
güvencesi
sistemine
ilişkin
değişiklikler üzerinde durulacaktır.
Hukuk Dairesi faaliyet dönemi içinde bir yandan yukarıda
belirtilen nitelikteki inceleme ve araştırma çalışmalarını
sürdürmüş, öte yandan ise, başta yetki ve işten çıkarmalar
olmak üzere dava süreçlerini takip ederek sonuçlandırmıştır.
Benzer biçimde birçok işyerinde işkolu tespit davaları da
takip edilmiştir.
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Türkiye’de çalışanların ve sendikaların haklı olarak
açtığı davalar işe iade, ihbar, kıdem tazminatı ve yetki
davaları
uzun
sürede
sonuçlanması
nedeniyle
büyük
hak
kayıplarına neden olmaktadır. İşveren kesiminin bunu bilmesi,
nedeni ile her durumda haksız olarak yargıya başvurmakla bu
süreleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır. Bu
nedenle ülkemizde adalet sağlanamamaktadır.
Adaletsizlikten daha kötü olan tek tek adaletin siyasi
gücün elinde olmasıdır. Yargıdaki gücün yokluğunda hukuk
kötünün hizmetindedir.
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
İŞ GÜVENCESİ
İş güvencesi, işçinin işveren tarafından, keyfi nedenlerle
yapılabilecek feshe karşı korunmasıdır.
Bu güvence işverenin fesih hakkını ortadan kaldırmamakta,
ancak
sınırlamaktadır.
İş
güvencesi,
işçi
ile
işveren
arasındaki iş ilişkisini her ne olursa olsun sürdürülmesi
anlamını taşımaz.
İş güvencesiyle sağlanmak istenen, işçinin işine hiçbir
biçimde değil; yalnız keyfi olarak son verebilme olanağının
kaldırılması ya da belirli koşul ile durumlarda bu olanağın
sınırlandırılmasıdır.
Buradaki temel amaç, fesih işleminin işçi üzerinde
yaratacağı olumsuz ekonomik ve sosyal etkinin bir ölçüde de
olsa azaltılmasıdır.
İş güvencesini sağlamak, bir toplumda sosyal adaleti
gerçekleştirecek önemli araçlardan biridir. Sosyal hukuk
devletinin de bir görevidir. Bir ülkede bir işçi yarın işini
her
an
kaybedeceği
endişesini
taşıyorsa,
o
ülkede
iş
güvencesinden söz edilemez.
Çağdaş iş hukukunun temel amacı, ekonomik yönden zayıf
olan işçiyi korumaktır. Gerçekte iş güvencesiyle ilgili
önlemler alınmadığı takdirde gerek toplu iş sözleşmeleriyle,
gerek bireysel hizmet sözleşmesiyle işçi elde etmiş olduğu
sosyal hakları koruyamaz
İş Güvencesinin Kavramı, Önemi ve Amacı
Günümüzde işçi için iş güvencesi, yeni sosyal ve ekonomik
haklar elde etmekten daha çok önem taşımaktadır. Çağa uygun ve
tutarlı
bir
iş
güvencesi
olmadığı
sürece,
toplu
iş
sözleşmelerinin, iş mevzuatının sağladığı haklar sadece kayıt
üstünde var olmaktan öteye geçemez. İşçinin geleceğe güvenle
bakması ve sürekli olarak işini ve dolayısıyla gelirini
kaybetme endişesinden uzak tutulabilmesi sosyal siyasetin ve
çağdaş iş hukukunun en önemli amaçlarındandır. Özetlemek
gerekirse,
iş
güvencesinin
amaçlarını
şu
şekilde
sıralayabiliriz:
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1) İş güvencesi düzenlemeleri ile işveren açısından
maliyet oluşturmamak, işçilerin kişisel ve ekonomik nedenlerle
işten çıkarılmasını güçleştirmek,
2) İşçiyi dilediği gibi bireysel iş akdini feshetmek
isteyen işverene karşı korumak,
3) Konjonktürel dalgalanmalarda işletme içi geçişlere
öncelik tanıyarak, işten çıkarmalar yerine yumuşak bir
personel
politikası
yürüterek
istihdamdaki
devamlılığı
sağlamak,
4)
Bazı
gruplara
örneğin;
sendika
üyesi
işçilere,
temsilcilere, kıdemli, yaşlı, özürlü işlere, hamile kadınlara
özel güvence sağlamak,
5) İşten çıkarılan işçiler için doğacak sonuçların
etkisini hafifletmek için gerekli önlemleri almaktır.
Tarihçe
Kapitalizmin başlangıcında hem işverenler hem de işçiler
iş ilişkisinin sona erdirmede tam bir serbestiye sahiptirler.
Daha sonraları ise işçinin elindeki tek güvence, fesih ihbarda
bulunma hakkı ile bütün ülkelerde olmasa da bir ölçüde kıdem
tazminatına hak kazanma şeklinde idi.
Zaman içinde bir çok ülkede önceleri gönüllü olarak,
sonraları sözleşmelerle, en sonunda da yasalarla işten ayrılan
işçiye bir miktar gelir güvencesi sağlama amacıyla bir kıdem
tazminatı
uygulanması
gelişti.
Genelde
kıdem
tazminatı
ödemeleri hizmet süresine paralel olarak artırılmaktaydı.
Toplu
sözleşmeleri
düzenleyen
yasaların
işverenlerin
işçileri işten çıkarma haklarını sınırlamaya başlamasıyla
işçiler için iş güvencesi yolunda ilk adım atılmış oldu. İlk
başlarda bazı ülkeler hizmet sözleşmesinin feshini medeni
hukuk kavramı olan “hakkın kötüye kullanışı”na bağladı.
Daha sonra ülkelerin çoğu geçerli neden olmadan, işverenin
bir hizmet sözleşmesini fesih hakkını sınırlandırarak yasal
yaklaşım benimsediler ve diğer ülkelerde bu uygulamayı izledi.
Daha sonra geçerli sayılan ekonomik nedenlerle toplu işçi
çıkarma durumlarında işverenin işçi temsilcilerine danışma ve
resmi makamlara haber verme gibi usul kurallarına uymasını
istediler. Dünyada pek çok ülkede iş sözleşmesinin sona
erdirilmesi yasal olarak düzenlenmiş ve işçileri haksız
fesihlere karış korumaktadır.
İşten çıkarmanın
kez 1917 tarihli
“haklı
bir
neden
korumasını düzenleyen

geçerli bir nedene dayanması konusu ilk
Meksika Anayasası (m.123/XXII fıkrası)
olmaksızın
işten
çıkarılmasına
karşı
ilk modern anlamda güvence getirmiştir.
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Almanya’da feshe karşı koruma ilk kez 1918 yılında 1.Dünya
Savaşı sonunda getirilmiştir. Daha sonra bu yasa geliştirilmiş
işverenin işçinin hizmet akdini feshetmeden önce, işçi
temsilcisiyle mutlaka görüşmesi gerektiği şartı getirilmiştir.
1934
yılında
Nasyonal
Sosyalizm
döneminde
işçi
temsilcileri ile mutlak görüşme sistemi ortadan kaldırılmış ve
feshe karşı koruma işçi temsilcisinin müdahalesi
olmaksızın
yürürlüğe girmiştir. Daha sonra bu olgu 1951 yılında işçiişveren
temsilcileri
arasındaki
uzlaşmalar
sonucunda
geliştirilmiş ve 1951 tarihli Feshe Karşı Koruma Yasası kabul
edilmiştir.
Ayrıca işçinin feshe karşı korunması ve işten çıkarmanın
geçerli bir nedene dayanması SSCB (1922) ve KÜBA (1934-1938)
yasalarında hükme bağlanmıştır.
1940-1950 yıllarında bazı Afrika ve Avrupa ülkelerinde de
benzer yasalar kabul edilmiş, ayrıca aynı dönemlerde Kuzey
Amerika’da ve bazı Avrupa ülkelerinde yapılan toplu iş
sözleşmelerinde
de
aynı
tür
koruma
hükümlerine
yer
verilmiştir.
Fransa da 1973 yılında bireysel nedenlerle çıkarmalara
karşı işçileri koruyucu ilk düzenlemeler yapılmış, işten
çıkartmalarda
“gerçek”
ve
“ciddi”
nedenlerin
varlığı
aranmıştır. Daha sonra 1975. 1986, 1989, 1993 tarihlerine
yeniden düzenlemeler yapılmış. Ayrıca kar eden işletmelerin
ekonomik nedenle işten çıkarmaları güçleştirmek amacıyla 2001
yılında yeni bir yasa kabul edilmiştir.
Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) 1963’de 119 sayılı
tavsiye kararını benimsemiş ve 1982 yılında 119 sayılı tavsiye
kararını geliştirerek Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son
Verilmesi Hakkında 158 sayılı sözleşmeyi kabul etmiş ve aynı
yıl onun uygulamasına dair 166 sayılı tavsiya kararını kabul
etmiştir.
Diğer ülkeler 158 sayılı sözleşmeyi ya da 119 sayılı
tavsiye kararını benimsemiştir. Örneğin Kamerun, Kongo, Mısır,
Gabon Fildişi Sahili, Libya Arap Cumhuriyeti, Maurıtıus Yeni
Zelanda, Venezuela, Cezayir, Meksika, Panama, Peru vs. gibi
ülkeler.
Danimarka hariç tüm AB ülkelerinde işçilerin haksız feshe
karşı koruma yasal olarak düzenlenmiştir.
Japonya’da,
Avrupa’daki
yasalar
ve
ABD’de toplu
iş
sözleşmelerinde detaylı olarak belirlenen iş akdinin sona
ermesi hükümlerini bulmak olanaksızdır. Bu ülkede iş akdinin
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sona ermesi ile ilgili olarak iki düzenleyici hükmün olduğu
ortaya çıkmaktadır.
Bunlardan ilki Medeni Kanun’un 627. maddesidir. Bu maddeye
göre
taraflardan
herhangi
biri,
herhangi
bir
neden
göstermeksizin iki hafta önceden ihbarda bulunarak iş akdini
feshedebilir.
İkinci olarak da, 1947 tarihli Çalışma Standartları
Yasası’nın 20 maddesinden söz edilebilir. Bu maddede ise,
ihbar süresi 30 güne kadar uzatılabilmekte, ya da bu süreye
ilişkin ücretin ödenmesi söz konusu olabilmektedir.(147)
Çalışma Standartları Yasası işten çıkarma ihbarı için bir
neden ya da gerekçe aramamaktadır.
Diğer yandan Japonya’da işten çıkarmaya karşı işçilerin
yasal korunması ve iş güvencelerinin garantisi mahkeme
kararları ile oluşturulmuştur.
Bu mahkeme kararlarının sonucudur ki, Japon işçileri
Batı’daki işçilerden daha ileri düzeyde bir korunmaya sahip
olmuşlardır. Özelikle 1950’li yılların başında geliştirilen
prensipte, işten çıkarma durumunda ihbar sürelerinin yanında
işverenin iş akdinin sona ermesi için makul ve makbul bir
neden
göstermesi
mecburiyeti
ortaya
konmuştur.
Aslına
bakıldığında bu prensip, Medeni Kanun’dan yola çıkılarak
oluşturulmuştur.(148)
Japonya’daki uygulamada ancak işçinin ciddi bir yanlış
yapması durumunda işten çıkarma mümkün olabilecektir.
Ekonomik nedenlerle iş akdinin sona erdirilmesinde bu
prensiplerin
uygulanmasında
ise,
Japon
mahkemeleri,
işverenlerin, işten çıkarmaları önlemek için, fazla mesainin
azaltılması, yeni işe almaların ve geçici çalışanların
sözleşmelerinin
yenilenmesinin
durdurulması,
ilgili
işletmelerde yeni işlere yerleştirmek için yeniden eğitim ve
diğer
iş
alanlarına
gelişim
gibi
önlemlere
başvurup
vurmadığını incelemektedir.
İş güvencesi Japon sosyal değerleri arasında oldukça önemli
bir yere sahiptir. Çok gerekli ve olağanüstü durumlar dışında
her ne şekilde olursa olsun İşverene iş akdinin sona ermesi,
uygun olmayan ve saygı duyulamayacak bir hakarettir. Bu
yalnızca işveren tarafından işten çıkarmayı önlemek için
herşeyin yapıldığı gösterilebilir bir adım olarak kabul
edilmektedir.
Japonya’da
geleneksel
ömür
boyu
istihdam
kavramı,
işletmelerin her
yılın baharında kolej ve üniversitelerden
mezuniyetin ardından yeni çalışanlar istihdam etmesidir.
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Belirli bir deneme süresi sonrasında böyle yeni işe alınmalar,
sürekli çalışmaya dönüşür.
Böyle çalışanlar, güvence altına alınmış işte kalma
hakkından
yararlanırlar
ve
çeşitli
sosyal
olanaklardan
yararlanmaya hak kazanırlar. (Konut, aile ödemeleri, sağlık ve
dinlenme hizmetleri vb.)
Ömür boyu istihdamı düzenleyen herhangi bir yasa veya toplu
iş sözleşmesi bulunmamaktadır. Japon toplumların tüm olguları
gibi, ömür boyu istihdam Japon kültürünün kökünden gelen
davranış
kalıpları,
gelenekler
ve
aynı
zamanda
akılcı
değerlendirmelerden gelen bir temele sahiptir.
Amerika Hukuku’nda genelde işverenin fesih hakkına bir
sınırlama getirilmemiştir. Bugün ABD işletmelerinde “İsteğe
Bağlı İstihdam doktrini” uygulamaları yaşanmaktadır. İsteğe
bağlı istihdam doktrini kavramı, işverenlerin işçilerini kendi
iradeleri ile disiplin cezaları verme veya işten çıkarmalarına
izin veren, 19. yüzyıldaki genel yazılı olmayan (common Law)
hukuk kurallarından kaynaklanmaktadır. İsteğe bağlı istihdam
doktrinine göre bir işveren, işçisini “geçerli bir neden,
nedensiz veya hukuken hatalı olmasa bile ahlaka göre yanlış
olan bir nedenle” işten çıkarabilmektedir. ABD’de işçiler
artık, kendilerinin işten çıkartılmalarının geçerliliğini daha
sık sorgulamaya başlamışlardır. ABD’de her yıl yaklaşık 2
milyon işçinin işten çıkarıldığı, bunlardan % 10’nun haklı bir
neden
dışındaki
nedenlerle
işine
son
verildiği
tahmin
edilmektedir. Nedensiz bir işten çıkarma meydana geldiği zaman
işçiler, kendilerinin haksız olarak işine son verildiğini
kanıtlamak için mahkemelere başvurabilmektedir.(151) Bugün
ABD’de elli eyalette de artık, işçiler hizmet akdinin sona
erdirilmesinin haksız olduğuna inanıyorlarsa, işverenlerini
dava edebilmeleri olanağı kendilerine tanınmıştır. Bütün bu
davalarda söz konusu olan husus, isteğe bağlı istihdam
doktrininde, işverenin bazı davranışlarına karşı istisnalar
getirilmesidir.
ABD’de isteğe bağlı istihdam doktrinine diğer bir istisna
da “Kamu Politikası İhlali’dir. Bu istisnaya göre bir işçinin,
işverenin yasaya aykırı bir faaliyet olarak kabul edilebilecek
bir emrine uymadığı için, hizmet akdine son verilemez. Ayrıca,
bir işletmenin anlaşma yapabilme ihtimalini arttırmak için,
devlet memuruna rüşvet teklif etme emrini işçinin red etmesi
de, korunması için neden oluşturur.
Vaad edilmiş bir sözleşme, bir işletmenin yetkilileri
tarafından işçiye sözlü veya yazılı olarak yapılan ve devamlı
istihdam konusunda bir garanti veya vaad içiren bir beyandır.
Bu çeşit vaad edilmiş sözleşmeler, genellikle ya işe alma
görüşmesinde ya da işyeri el kitabında yer almaktadır.

222

İsteğe bağlı istihdam doktrinine getirilen son istisna iyi
niyet ihlalidir. Bu istisna en zor ispat edileni olmakla
beraber benzer olaylar yaşanmaktadır.
ABD’de
“İşçi
Tensikatı”
(lay/off)
kavramı
toplu
iş
sözleşmelerinde istihdam ilişkisinin bir süre için “askıya
alınması”
anlamında
kullanılmaktadır.
Bu
sürede
işçinin
kıdemle ilgili bazı hakları ve işe tekrar işçi almak söz
konusu olduğunda, işine yeniden girme hakkı saklıdır. Ancak
kendisine ücret ödenmez.
İşten çıkarmaları desteklemek için bu 19. yüzyıl yazılı
olmayan yasası (Common Low) işletmelerce kullanılabilirse de,
mahkemeler devamlı olarak işçinin iş güvencesini sağlayan
kararlar vermektedir.
Türkiye’de İş Güvencesi:
Türkiye’de iş hukukunu yönlendiren mevzuat incelendiğinde
(2002
yılına
kadar)
işçiye
iş
güvencesi
sağlayan
tek
düzenlemenin 2821 sayılı Sendikalar Yasası’nın 30.maddesindeki
işyeri sendika temsilcilerinin güvencesidir.
Ayrıca,
“işçiye iş güvencesi sağlanması “Anayasa””
gereğidir.
“İş güvencesi” ülkemizde son yıllarda çalışma hayatımız
ile ilgili önemli sorun durumundadır. İş güvencesi ücret
sorunundan önde gelen ve hatta onu aşan nitelikte bir önem
taşımaktadır.
Türkiye
hizmet
ilişkilerine
işveren
tarafından
son
verilmesi hakkında 2.6.1982 tarihinde yürürlüğe giren 158
sayılı ILO (UÇÖ) sözleşmesini on iki yıl sonra kabul etmiş,
düzenlenmesini ise 8 yıl sonra 8.8.2002 tarihinde 4773 sayılı
iş güvencesi yasa ile sağlamaya çalışmış.
Ancak bu yasanın yürürlük tarihine 15 Mart 2003 tarihine
ertelemiş ve günümüzde de İş Yasası’ndaki değişikliklerle bu
yasanın
önemli
hükümlerde
değişiklikler
yapılarak
caydırıcılığını da zayıflatılmaya çalışılmıştır. 158 sayılı
sözleşmeyi kabul etmemizden dokuz yıl geçmesine rağmen iş
güvencesi hala ülkemizde tartışılmaktadır.
İş Güvencesi Yasası ile ilgili işveren tarafından ileri
sürülen kıdem tazminatı ve esnek çalışmanın 158 sayılı
sözleşme ile yakından ve uzaktan bir ilişkisi yoktur. AB
ülkelerinde (Avusturya, Belçika toplu çıkarma; Danimarka
(beyaz yakalıları) Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç,
İsviçre, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan) da kıdem tazminatı
ödemeleri yapılmaktadır.
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2002 yılında 89.oturumunda ILO da yapılan toplantıda
işveren
grubu
temsilcisi
158
sayılı
sözleşmenin
kıdem
tazminatı ile bir ilişki kurulamayacağını belirtmiştir.
İş güvencesini Amaçlayan Yöntemler
İş güvencesini amaçlayan yöntemleri işverenin işçiye fesih
bildiriminin süreleri içinde yazılı olması, işten çıkarmanın
haklı nedenlere dayanması, hizmet akdinin feshinde belli
usullere uyulması ve işçilerin toplu işten çıkarmaya karşı
özel korunmasıdır.
Sözleşme Feshinde Bildirim
Birçok ülkede işçi-işveren açısından bildirim süreleri
eşit olarak değil, işverenin işçiye fesih bildirimi, işçilerin
hizmet
sürelerine
göre
değişken
ve
eşit
olmayarak
uygulanmaktadır.
Ayrıca
bu
süreler
işçilerin
çalışma
sürelerine, yaşlarına ve beyaz yakalılara daha uzun bildirim
süreleri verilmektedir.
Almanya 4 hafta – 7 ay, Avusturya 2 hafta – 5 ay, Belçika
1 ay – 3 ay, Fransa 1 ay – 2 ay, İngiltere 1 hafta – 12 hafta,
İspanya en az 30 gün, İsveç 2 ay – 5 ay
Türkiye’de 4857 sayılı yasa (m.17)de işçi ve işveren
açısından
bildirim
sürelerini
eşit
olarak
düzenlemesi,
işverene karşı zayıf olan ve eşit olmayan taraflar arasındaki
ilişkileri düzenleyen çağdaş iş hukukunun temel mantığına
aykırıdır.
İş güvencesi ya da feshe karşı korumanın uygulama alanı
(kapsamı)
Kişiler bakımından;
Kişiler bakımından iş güvencesi kapsamına bir hizmet
akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan
işçiler ve onları çalıştıran işverenler girmektedir.
Pek çok ülkede yasalar haksız işten çıkarmayı genel olarak
korurken, bazen tarım, denizcilik ya da kamu hizmetleri gibi
bazı sektörler için özel istisnalar konulmaktadır.
Yasaların süreli ve süresiz hizmet akidleri
ile
çalışanlar arasında bir ayırım gözetmediği bazı ülkelerde,
hizmet akidlerinin süresi ne olursa olsun tüm işçiler
korunmaktadır.
Bazı işverenler süresiz hizmet akdi yapmış işçiler
karşısında yükümlülükten kaçınmak için işçilerle belirli
süreli hizmet akdi yapma yoluna gitmekteydiler. Bunun sonucu
olarak bir çok ülke Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
İtalya, Norveç ve Yunanistan belirli süreli hizmet akdi
yapılmasını sınırlamıştır.
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Türkiye’de 4857 sayılı yasa (m18) belirsiz süreli hizmet
akidlerini feshini düzenlemiştir. Yasa belirli süreli hizmet
akidlerini koruyucu hükümler altına almamıştır ve sınırlamalar
getirmemiştir. Oysa 158 sayılı sözleşmenin madde 2.maddesinin
3. fıkrası “Bu sözleşmenin koruyucu hükümlerinden kaçınmak
amacıyla belirli süreli hizmet sözleşmeleri yapılmasına karşı
yeterli güvenceler alınmalıdır” kuralını içermektedir. Ayrıca
166 sayıl tavsiye kararı bu konuda alınabilecek önlemleri
açığa kavuşturmaktadır (işin niteliği, işçilerin çıkarları,
işin koşulları gibi).
Süre Bakımından İş Güvencesinin Kapsamı
Birçok ülke işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için
iş ilişkisini en az belirli bir süre devam etmiş olmasını
zorunlu kılmıştır. Örneğin Almanya’da 6 ay, İngiltere’de 52
hafta, Fransa’da 2 yıl çalışmış kişiler genel feshe karşı
koruma hükümlerinden yararlanmaktadır.
Yasa (m.18) işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için
en az 6 ay süre ile işyerinde veya aynı işverenin bir veya
değişik işyerlerinde çalışmış olmasını zorunlu bir koşul
olarak belirlemiştir. 6 aylık sürenin hesabında işçinin aynı
işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen sürelerin
hesabında süreklilik aranmayacaktır.
Maddeye göre (m.18 f fıkra) işletmenin bütününü sevk ve
idare eden işveren vekili niteliğinde olan işçiler de yasa
kapsamı dışında kalmaktadır.
Yer Bakımından İş Güvencesinin Kapsamı
Birçok ülkede feshe karşı korumanın uygulama alanına bağlı
bazı ayrıcalıklar getirmiştir. Örneğin Almanya’da 10’dan fazla
işçi çalıştıran, Fransa’da 10’dan fazla işçi çalıştıran,
İtalya’da 15’den fazla işçi çalıştıran işyerleri korum
önlemleri uygulamakla ve bu iş sayılarının altında işçi
çalıştıran
işyerlerine
koruma
önlemleri
hükümleri
uygulanmamaktadır. Bu ülkelerde işyerlerinde çalışan işçilerin
sayısı gözönünde tutulduğunda, bu ülkelerde çalışan işçilerin
çok
büyük
sayıdaki
işçiler
iş
güvencesi
hükümlerinden
yararlanmaktadır.
Yasa (m.18)’e göre iş güvencesi otuz veya daha fazla işçi
çalıştıran işyerlerinde çalışan işçiler bakımından uygulama
alanı bulmaktadır.
Ülkemizde
bu
işyerlerinin
küçük
işyeri
sayılıp
sayılmayacağı çok önemli bir tartışma konusudur. Bu tür
işyerlerinin sayısı çok büyük rakamlara ulaşmaktadır. SSK
verilerine göre otuz işçi sınırı ülkemizde toplam 723.000
işyerinin 697.000 (%95)
iş güvencesinin kapsamı dışında ve
4.886.881 SSK’lı işçinin ise 2.340.000’i doğrudan kolay 30
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işçi
sınırına
bölünebilecek
yakın
kategori
işyerleri
bakımından da 1.150.000 işçi olmak üzere 3.490.000 işçi iş
güvenesi kapsamı dışında kalacaktır. Bu da toplam sigortalı
işçilerin %70’i etmektedir. Böyle bir sınır çok büyük sayıda
işyerlerini
iş
güvencesi
yasasının
kapsamı
dışında
bırakmaktadır.
Ülkemiz açısından yasa 30 veya daha fazla işçi kriterinin
getirilmesi iş güvencesi sistemini ve bununla güdülen amaca da
ters düşülmektedir. Bu nedenle bu kriterin ülkemiz açısından 5
işçiye indirilmesinde büyük yarar vardır. Özellikle ülkemizde
iş güvencesi uygulama alanının 5 işçi çalıştıran işyerlerini
de kapsayacak bir biçimde genişletilmesi milyonlarca işçiyi iş
güvencesi altına alabilecek, kayıt dışı işçi çalıştırılmasını
engelleyecek,
vergi
ve
sigorta
primleri
rahatlıkla
toplanabilecek,
kayıt
içi
sektörü
haksız
rekabetten
kurtarabilecektir.
Hizmet Akdinin Feshinde Geçerli Nedenler
Hizmet akdine işveren tarafından son verilmesini geçerli
kılan nedenlerin tanımında ülkeler arasında farklılıklar
bulunmakla, bu farklılıklar ülkelerdeki yaşam biçimlerinden,
işçi-işveren arasındaki ilişkilerden yasaların mahkemelerce
değişik
yorumlamalar
ve
yasaların
uygulanmalarındaki
geçerlilikten kaynaklanmaktadır.
Kamerun, Kongo, Mısır, Yeni Zelanda, Polonya, Venezuela
gibi ülkelerde yasalar çok genel anlamlar taşımakta, hizmet
akdinin feshinde “geçerli nedenler”, “meşru nedenler”, “iyi ve
yeterli neden”, “gerçek ve ciddi nedenler”, “objektif neden”
bulunmasını şart koşmaktadır
Diğer ülkeler geçerli nedenlerin ne olduğunu biraz daha
açıklıkla
saptamışlardır.
Avusturya,
Almanya,
Belçika,
Hollanda, İsveç, İtalya, İngiltere gibi ülkelerde. Birçok
ülkede niteliği itibariyle geçersiz sayılan bazı nedenlerle
işten çıkarmaya karşı yasalarla koruma getirilmiştir.
Sendika üyesi olmak, işçi temsilcisi veya
sendika
temsilcisi oldukları ya da bu sıfatlarıyla sendikal faaliyet
gösteren işçiler, işvereni şikayet eden veya dava açan
işçilerin işten çıkarılması yasaktır. Yine gittikçe sayısı
artan ülkelerde, ırk, cinsiyet, medeni durum, hamilelik, din,
siyasal görüş ya da sosyal köken ayırımına dayalı işten
çıkarmalar yasaklanmıştır. Yasada yer alan (m.18) geçerli
fesih
nedenleri
olarak:
İşçinin
yeterliliği,
işçinin
davranışları ve işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden
kaynaklanan nedenleri geçerli nedenler olarak kabul etmiştir.
Yasada yer alan “işçinin yetersizliği” dar anlama sahip
bulunmaktadır.
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Yasada “işçinin yetersizliği” yerine “işçinin iş yapma
borcunu yerine getirme yetenek veya yetersizliği” tanımına yer
vermiş olsaydı daha bir açıklık getirmiş olurdu.
“İşçinin davranışları” ilgili fesih nedeni çoğu zaman
m.25/II hükmüne dayandırılmasına da yol açabilir, bu nedenle
(m.18) ve m.25/II arasında yeterli bağlantıyı sağlayacak bir
tanıma yer verilmeliydi.
İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan
geçerli sebep sözcükleri çok geniş anlamda algılanabilir.
Özellikle
Türkiye’de
İş
Hukuku’nda
“işyeri-işletme”
kavramlarının anlamı ve aralarındaki nitelik farkları açık bir
biçimde ortaya konmuş değildir.
Yasa’da hizmet akdinin geçerli fesih nedenleri çok soyut
kalmıştır.
Feshe karşı korumada
hususlar (m.18)

fesih

nedeni

sayılamayacak

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında ya da
işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal
faaliyetlere katılmak,
b) İşyeri sendika temsilciliği veya işçi temsilciliği
yapmış olmak, yapmak veya temsilciliğe aday olmak,
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için
işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak
veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak,
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri,
hamilelik, din, siyasi görüş, etnik veya sosyal köken,
e) 70
inci
madde
uyarınca
kadın
işçilerin
çalıştırılmalarının
yasak
olduğu
sürelerde
işe
gelmemek,
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 17 nci maddenin (I)
numaralı bendinin (b) fıkrasında öngörülen bekleme
süresinde işe geçici olarak devam etmemek.
Belirsiz Süreli Hizmet Akidlerin Feshinde Usul
Birçok ülkede işverenin bir işçiyi çıkarmadan önce bazı
kurallara uymasını ve ikinci olarak da haksız yere işten
çıkarılan işçinin yeniden işe alınmasını sağlayacak güvence ve
kurallar vardır.
Bazı yasalar, toplu iş sözleşmeleri ya da çalışma
kuralları işverenlerin disiplin hükümleri nedeniyle bir işçiyi
işten çıkarma kararını vermeden önce o işçi aleyhindeki fesih
nedenlerinin araştırmasını ve işçiye bu nedenlere karşı
kendini savunma hakkını vermesini öngörmüştür. Bazı ülkelerde,
bir işçi çıkarılmadan önce işçi temsilcilerinin görüşünün
(Almanya, Avusturya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya,
İsveç) ya da olurunun (Cezayir, Küba, Çek Cumhuriyeti)
alınması gerekir.
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Sayıca artan bazı ülkelerde işe yasalar hangi nedenlerle
çıkartıldığını her durumda veya istenmesi halinde işçiye
bildirmesini zorunlu kılmıştır. Örneğin; Almanya, Fransa,
Hollanda, İngiltere, Letonya, İsveç, İtalya, Macaristan,
Polonya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Meksika, Hindistan, Panama,
Peru, Romanya, Zaire.
Ülkemizde Yasa m.19, 2.fıkra işverence yapılacak feshin
yazılı olarak yapılmasını, ayrıca fesih sebebinin kesin ve
açık bir şekilde belirtilmesi gerektiğini öngörmektedir. Ancak
bu esas yalnızca iş güvencesi kapsamına giren yerlerde ve
kişilerde uygulama alanına sahiptir. İşverenin bu şekilde
bildirmesi hem bildirimli fesihlerde, hem de bildirimsiz
fesihlerde geçerli ve haklı nedenler için aranacaktır. Aksi
halde, işçinin iş mahkemesinde dava açması durumunda yargıç bu
feshi
geçersiz
nedene
dayanan
bir
fesih
olarak
kabul
edecektir.
Aynı
maddenin
2.fıkrası;
işverence
hizmet
sözleşmesinin
feshedilmesinden
önce
işçinin
savunmasının
alınmasını zorunlu tutmuştur. Bu zorunluluk sadece, “işçinin
davranış ya da verimi ile ilgili bir nedenin varlığında”
geçerlidir.
Ayrıca m.19.2.fıkra son cümlesi ile işverenin m.25/II’ye
dayanarak
yapacağı
haklı
nedenle fesihlerde işçinin savunmasının alınmasına istisna
getirilmiştir. Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır.
Zira yasanın (m.25/II) giren hallerde işçi ihbar ve kıdem
tazminatından yoksun kalmaktadır.
Fesih Bildirimine İtiraz ve Usul
Haksız işten çıkarmaya karşı güvence ancak işçinin fesih
bildirimine itiraz etme ve işten çıkarmanın haksız bulunması
durumunda işçinin işine dönme hakkı varsa etkili olabilir.
Fesih bildirimlerine itiraz ve usul yollarına baktığımızda
bazı ülkelerde ilk yol, Toplu iş sözleşmesinde ya da çalışma
kurallarında
yer
alan
firma
içi
şikayet
prosedürüdür.
Tarafların ortaklaşa belirledikleri bir hakemin bağlayıcı
kararıyla son bulan bu usul KANADA ve ABD gibi ülkelerde
yerleşmiş bir durumdur.
Birçok ülkede ise işçilerin fesih bildirimi itirazda
başlıca usul, böyle bir durumda şikayeti dinleme veya karara
bağlama yetkisi bulunan bir resmi makama ya da mahkemeye
başvurmaktadır.
Yetkili mahkemeler çoğu zaman bağımsız bir başkanla işçi
ve
işveren
temsilcilerinden
ya
da
tek
başına
çalışma
sorunlarında bilgi sahibi bağımsız yargıçlardan oluşur.
Yasanın m.20 1.fıkra, işverenin yaptığı fesih bildirimine
karşı işçi, feshin bildiriminin tebliği tarihinden itibaren
bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilecektir. Ayrıca dava
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yerine
uyuşmazlığın
aynı
süre
içinde
özel
hakeme
götürebileceğini
öngörmüştür.
Bunun
için
ya
toplu
iş
sözleşmesinde bir hüküm olması ya da tarafların anlaşmış
olması gerekir. Ancak, hizmet sözleşmeler ile önceden tahkim
şartı konması, ekonomik açıdan zayıf olan işçinin işe girme
amacıyla bu koşulu kabul edilebileceği gözönünde tutulursa
geçerli sayılmaması gerekir. Bu nedenle işçi sadece fesih
işleminden sonra tahkim sözleşmesi yaparsa geçerli olacağı
kesindir.
Yasa m.20 fıkra 1’de, “Toplu iş sözleşmelerinde hüküm
varsa aynı sürede özel hakeme götürülür” biçimde bir hükme yer
verilmiş ve bu anlamda iş mahkemelerinin yargı yetkisi
emredici bir hükümle ortadan kaldırılmıştır. Bu hükmün
taraflar
arasında
nasıl
bağlayıcı
olacağı
hususu
da
uyuşmazlıklar yol açabilecektir.
Yasa m.20 fıkra 2 ayrıca fesih geçerli bir sebebe
dayandığının ispat yükümlülüğü diğer ülkelerde olduğu gibi
işverene aittir hükmünü getirmiştir.
Yargılama
sistemindeki
süreler
gerçekçi
değildir.
Uygulamalar
açısından
iş
mahkemelerinin
yükü
gözönünde
tutulursa İş Mahkemelerinin kararı kesin olmalıdır. Yasa’da
Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar vereceği hükme
bağlamıştır. Bu düzenleme Yargıtay ilk derce (hüküm) mahkemesi
konumuna getirmektedir.
Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
Birçok ülkede geçersiz fesih sonuçlarına karar veren,
yetkili resmi makam ve mahkemelerindir.
Bunların;
a) İşverenin işçiyi yeniden işe almasına,
b) İşçiye işe iade veya tazminat arasında bir seçim
yapabilme yetkileri vardır.
Bugün çok sayıda ülke, bu makamlara tüm ya da bazı haksız
işten çıkarma durumlarında işçinin işine iadesi kararını
verebilme
yetkisini
tanımıştır.
Örneğin;
ABD,
Almanya,
Avusturya,
Fransa,
Hollanda,
İngiltere,
İspanya,
İsveç,
İtalya,
Polonya,
Macaristan,
Portekiz,
İrlanda,
Çek
Cumhuriyeti, Kolombiya, Hindistan, Norveç, Singapur, Yeni
Zelanda, Pakistan, Romanya, Venezuela vs.
Ayrıca birçok ülkede fesih geçersizliği kararı ile
birlikte işveren geçersiz sebeplerle işten çıkarılan işçilere
tazminat ödemekle yükümlüdür.
Geçersiz sebeplerle işten çıkarılan işçiye işverenin
ödeyeceği
tazminatın
üst
sınırları
ülkeden
ülkeye
değişmektedir. Örneğin Almanya 18 ay, Belçika 6 aylık, İspanya
42 aylık, İsveç 32 aylık, İtalya 15 aylık.
İşverenin ödeyeceği tazminatların üst sınırları, işletmede
uzun süre çalışan işçilerle, yaşlı işçilere ve beyaz yakalı
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işçilere verilmektedir. Örneğin Almanya, Fransa, İngiltere,
İspanya. Bunun dışında çok az sayıda ülkede haksız sebeplerle
işten çıkarılan işçiye ödenecek tazminatın asgari miktarı
belirlenmiştir. Örneğin Fransa, İtalya. Özetlersek geçersiz
feshin
sonuçları
açısından
ülkeler
arasında
farklı
düzenlemeler olduğunu görmekteyiz. Ülkeler arasında geçerli
kurallar ve yaptırımlar belirgin çeşitlilik göstermektedir.
Yasa m.21 fıkra 1’e göre işverence geçerli bir sebep
gösterilmediği
veya
gösterilen
sebebin
geçerli
olmadığı
mahkemece
tespit
edilerek
feshin
geçersizliğine
karar
verildiğinde, işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak
zorundadır. İşçinin başvurması üzerine işveren bir ay içinde
işe başlatmaz ise, işçiye en az dört ay en çok sekiz ay ücreti
tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.
Yasanın bu hükmüne göre işçinin iş güvencesini mutlak
anlamda gerçekleştirmek olanaklı değildir. İşveren isterse ve
mali yükü de göze alırsa işçinin hizmet akdini her zaman
feshedebilir. Yasa’nın
(m.21.fıkra
3)
“işçinin
mahkeme
kararının kesinleşmesine kadar çalışmadığı süre içinde en çok
dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir”.
Bu düzenleme yargılama süresini esas almıştır. Ülkemizde
yargılama
süreleri
gözönünde
tutulduğunda
madde
daha
başlangıçta gerçek olmayan bir temele dayandırılmıştır.
Yasa (m.21.fıkra 5) de işçi kesinleşen mahkeme veya özel
hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe
başlamak için işverene başvurmak zorundadır. İşçi bu süre
içinde başvuruda bulunmaz ise işverence yapılmış olan fesih
geçerli bir fesih sayılır hükmünü getirmiştir.
Yasanın
(m.21.fıkra
6)
ya
göre,
“fıkra
hükümleri
sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez, aksi yönde
sözleşme hükümleri geçersizdir”. Bu hüküm toplu sözleşme
özekliğini
sınırlayıcı
niteliktedir.
Çağımızda
dinamik
nitelikli iş hukuku, sosyal tarafların özekliği çerçevesinde
geliştirilebilir.
Toplu İşçi Çıkarma
Toplu işçi çıkarmaya ilişkin hukuk kuralları, öncelikle
ekonomik nedenlerle işçi çıkarmayı önlemek amacı taşırlar.
İkinci olarak, işten çıkarılan işçilere daha iyi koşullarda
yardım etmek ve haklarını güvenceye kavuşturmayı hedefler.
İşten
çıkarmaları
önleme
amacı
çerçevesinde,
işverenler
açısından istihdam planlaması yönünde bazı yükümlülüklere yer
verilir ve işten çıkarma nedeni yargıç denetimine tabi
tutulur. Bunlara ek olarak özellikle son yıllarda, toplu iş
çıkaran işverenler aynı zamanda sosyal önlemler alması zorunlu
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hale gelmiştir. Örneğin Fransız ve Alman hukuklarında, toplu
işçi çıkaran işveren bir sosyal plan hazırlamak, işçileri aynı
işyerinde başka bir işe yerleştirme ve işçileri ekonomik ve
teknolojik değişimlere hazırlama yükümlülüğü de vardır.
Ekonomik, teknolojik ya da
yapısal nedenlerle işten
çıkarmalar çok sayıda işçiyi etkileyebilir ve toplum için
ciddi sosyal ve ekonomik sorunlar doğurabilir. Bugüne kadar
bir
çok
ülke
toplu
işçi
çıkarmaları
özel
kurullara
bağlamıştır. Bu kurallar genelde temsil ettikleri kitle için
büyük önem taşıyan bir konuda ilgili işçi temsilcilerine söz
hakkı vermeyi ve resmi makamları önceden haberdar etmeyi
amaçlamıştır.
Bu kurullarla koyulan prosedürün genel olarak iki amacı
vardır.
1- Zorunlu işten çıkarmayı önleme ya da en aza indirme,
2- İşçi için işini kaybetmenin sonuçlarını hafifletmektir.
İşçi Temsilcilerine Danışma
Çok sayıda ülkede yasalar işletmelerin işgücünü azaltmadan
önce işçi temsilcilerine danışmalarını öngörmektedir. 1975
yılında bu konuda bir direktif kabul eden Avrupa Topluluğu
ülkeler ve Endonezya, Kamerin Senegal gibi.
Bazı ülkelerde Avustralya, Kanada ve ABD toplu iş
sözleşmeleri ya da iş mahkemesi kararı işgücünde yapılacak
indirimlerin sendika temsilcisine bildirmesini öngörmektedir.
Çoğu zaman bu yükümlülükler belli büyüklükte işletmeler,
belli sayıda çalışan işçiler yüzdesini aşan işgücü indirimleri
için geçerlidir. Bunlara bazı ülkelerde toplu işten çıkarma
adı da verilmektedir.
Bu yükümlülükler çoğu zaman işçi temsilcilerine bildirim
ile istenilen indirimin fiilen yapılması arasında gerekli
görüşmelere olanak sağlayacak bir asgari süre bulunmasını da
içerir.
Bir başka yükümlülük de işçi temsilcilerine, indirimin
nedenleri,
çıkarılan
işçi
sayısı,
işçilerin
mesleki
nitelikleri Toplu çıkarmanın ne zaman gerçekleştirileceği gibi
konularda bilgi verilmesidir.
İşçi temsilcilerine önceden danışılması bunlara işverenin
kararını ya da bu kararın uygulanış biçimini etkileme
olanağını verir. Bu etkileme, işletmenin içinde bulunduğu
koşullara firma içinde işçilerin ve sendikanın gücüne ve
işletmeye dışardan kamu yardımı gelip gelmemesine bağlıdır.
Bir çok durumda müzakerelerin sonucunda çıkarılacak işçi
sayısının azaltılması ve hatta zorunlu işten çıkarmaların
tümüyle önlenmesi sağlanabilir.
Bunun dışında toplu işten çıkarmaların etkisini azaltmak
yönünden erken emeklilik, kısa süre çalışma iç transfer, kıdem
tazminatların artırılması, işçilerin yeniden eğitimini ve yeni
iş bulmasını yardım edilmesi gibi tedbirler üzerinde taraflar
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arasında
görüş
birliğinin
yoğunlaştırılabilir.

sağlanması

için

müzakere

Resmi Makamlara Bildirme
Birçok ülkede işverenler yapacakları işgücü indirimlerini
yetkili makamlara bildirmek zorundadır. Bu bildirimden sonra
indirimler yapana kadar bir süre beklemeleri gerekir.
Bildirimin yapılacağı makam genellikle İş ve İşçi Bulma
Kurumu ya da Teftiş Makamı’dır. Bu tür makamların işgücü
indirimleri
konusundaki
yetkileri
ülkeden
ülkeye
değişmektedir.
Bazı ülkelerde bildirim süresi sadece istatistik ve bilgi
verme amacı ile yapılmaktadır. Diğer bazı ülkelerde, resmi
makamları daha aktif bir rol oynamaktadır; bir uyuşmazlıkta
arabuluculuk
yapabilirler,
taraflara
işten
çıkarmaların
önlenmesi ya da sınırlandırılması veya ilgili işçilere yeni iş
bulması için yardımcı olabilirler.
Bazı ülkelerde ise resmi makamların daha geniş yetkisi
vardır; işten çıkarma tarihini erteleyebilir (örneğin Belçika,
Almanya) ya da bazı işten çıkarmalara izin verirken bazıların
vermeyebilir. Örneğin Kolombiya, Fransa, Hollanda, Panama,
Portekiz, Peru, Meksika.
TÜRKİYE
Ekonomik ve teknolojik faktörler bireysel ve toplu iş
ilişkilerini de doğrudan etkiler. Ancak Türk iş hukuku bu
konuya uzun süre gerekli özeni göstermemiştir. Özellikle
ekonomik ve teknolojik nedenlere bağlı işten çıkarmalar, işten
çıkarmayı bir nedene dayandırmayan Türk hukuk sisteminde,
ayrıca
düzenlenmemiştir.
Çağdaş
gelişmeler,
özgün
hukuk
kurallarıyla düzenlenmesini kaçınılmaz kılmıştır. Ekonomik
nedenlerle işten çıkarmalar bireysel nitelikli olabilir; ama
çoğu kez toplu işten çıkarmalarla sonuçlanır. Bu yönüyle
toplumsal bir önem ve boyut kazanır. Sosyal ve siyasal düzeni
tehdit eden bir etki yaratır, günümüzde dünyada ve ülkemizde
yaşanan olaylar gibi.
“Toplu işçi çıkarma” biçiminde düzenlemiştir. Buna göre,
“işverenin ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme,
işyeri ve işin gerekleri sonucu işyerinde çalışan işçi sayısı
a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,
b) 101 ile 300 işçi arasına ise, en az yüzde on oranında
işçinin,
c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin
17. madde uyarınca ve 1 aylık süre içinde aynı tarihte
veya farklı tarihlerde son verilmesini toplu işçi çıkarma
olarak saymıştır.
Yasa, 158 sayılı sözleşmenin 13.ve 14.maddelerinden farklı
unsurlara yer vermekte, “işletme, işyeri ve işin gerekleri
sonucu”
ibarelerini
kullanmaktadır.
Bu
ibareler
soyut
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anlamlar taşımakta ve dolayısıyla işverene yargı denetimini
güçleştirecek yetkiler tanımaktadır.
Yasa 29 fıkra 1’e göre, yukarıda belirtilen sayıda işçi
çıkarmak isteyen işveren “bunu en az otuz gün önceden bir yazı
ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve
Türkiye İş Kurumuna bildirmek zorundadır”. Bu bildirimde “işçi
çıkarmalarının sebepleri, çıkarılacak işçi sayısı ve grupları
ve işe son verme işlemlerinin ne kadarlık bir zaman diliminde
gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.
Bildirimden sonra temsilcilerle işveren arasında yapılacak
görüşmelerde,
toplu
işçi
çıkarmanın
önlenmesi
ya
da
çıkarılacak
işçi
sayısının
azaltılması
yahut
çıkarmanın
işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi
konuları
alınır”.
“Görüşmelerin
sonunda,
toplantının
yapıldığını
gösteren
bir
belge
düzenlenir”
hükmünü
getirmiştir.
Yasa “fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma
isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm
doğurur”. Bu düzenlemenin maddenin 1.fıkrası ile bulunmasını
sağlayacak biçimde olması gerekmektedir. İşverenin sendika
temsilcilerine veya işçi temsilcilerine veya idari makamlara
bilgi verme prosedürü ve süresi ve bu aşamadan sonra
gerçekleştirilmesi gereken fesih bildirimlerinin süresi ile
hüküm doğurma anının birbirinden ayrılarak düzenlenmesi uygun
olacaktır. Fesih bildirimi, sendika temsilcileriyle görüşme
yapıldıktan ve buna ilişkin belge düzenlendikten sonra
gerçekleştirilmelidir. İdari makamlara yapılacak bildirim ve
feshin hüküm doğurma anı bununla bağlantılı bir
biçimde
düzenlenmelidir.
Yasada (m.100) belirtilen esas çerçevesindeki bilgi verme
ve danışma yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve 29. maddedeki
hükümleri aykırı olarak işçi çıkartan işveren veya işveren
vekiline yaptırım olarak işten çıkardığı her işçi için ikiyüz
milyon para cezası verilir hükmünü getirmiştir.
Yasa (m.29.fıkra 5) “işyerinin bütünüyle kapatılarak kesin
ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren
sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne
ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle
yükümlüdür.” Hükmüne de yer vermiştir. Yasa hükmünde feshin
bağlı esasların vurgulanmaması, sendika temsilcilerine bilgi
verme
ve
danışma
prosedürünün
öngörülememiş
olması,
29.maddenin varlık nedeniyle çelişmektedir. Çünkü işyerinin
temelli kapatılması halinde yine ve daha belirgin olarak toplu
işçi çıkarma söz konusudur. Feshin bağlı olacağı esasların
vurgulanmaması, ülkemizde öteden beri uygulamada ortaya çıkan
ve çıkabilecek uyuşmazlıkları daha da çoğaltacaktır.

Yetkili Makama Bildirim Yükümlülüğü ve İşçi Temsilcileri
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Yasa da, “sendika temsilcileri veya işçi temsilcilerine
yapılacak bildirimler dışında işveren açısından aynı sure (30
gün) ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna da
bildirim
yükümlülüğünü”
öngörmektedir
(m.29
fıkra
1).
Bildirimde
yer
alacak
hususlar,
sendika
temsilcilerine
yapılanla özdeşlik gösterir. “Fesih bildirimleri işverenin
toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden
30 gün sonra hüküm doğurur.”

HUKUK DAİRESİNCE AÇILAN, SONUÇLANAN VE DEVAM EDEN DAVALAR

A-) İŞE İADE DAVALARI
1-) Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 6
üyemizi
sendikamıza
üye
oldukları
gerekçesiyle
işten
çıkarmıştır. Fanset aleyhine 2003 yılında 6 üyemiz için
Bakırköy 2. İş Mahkemesinde işe iade davası açılmıştır. Bir
üyemizin davası kazanılmış ve diğer üyelerimizin davaları
devam etmektedir.
2-) Goodyear
Lastikleri
A.Ş.’nin
Kocaeli
ve
Adapazarı
işyerlerinde
98
üyemizin
yasalara
aykırı
olarak
iş
sözleşmesi feshedilmiştir. Goodyear İzmit ve Adapazarı
Fabrikaları aleyhine 2005 yılında Kocaeli 3. İş Mahkemesi ve
Adapazarı
1.
İş
Mahkemesi’nde
sözleşmesi
feshedilen
üyelerimiz adına işe iade davası açılmış olup; bu davalar
kazanılmış, üyelerimize kazanılan tazminatlar ödenmiştir.
3-) Öz-Ka Özyanıklar San. ve Tic. A.Ş. sendikamıza üye
olmaları nedeniyle 43 üyemizin iş sözleşmesini yasalara
aykırı olarak feshetmiştir. İşten çıkarılan üyelerimiz için
2005 yılında Kocaeli 1., 2. ve 3. İş Mahkemeleri’nde ihbar,
kıdem ve sendikal tazminat davaları açılmış, bu davalar
kazanılarak kesinleşmiştir.
4-) Görsel Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. sendikamıza üye
olmaları nedeniyle 6 üyemizin iş sözleşmesini yasalara
aykırı olarak feshetmiştir. Görsel Plastik aleyhine 2005
yılında 6 üyemiz için Eyüp 1. İş Mahkemesi’nde işe iade
davası açılmıştır. Bu davalar kazanılmış ve üyelerimize
tazminatları ödenmiştir.
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5-) 2006 yılında Prettle Appliance Systems San. Ve Tic. A.Ş.
‘de sendikamıza üye olmaları nedeniyle 21 üyemizin iş
sözleşmesi yasalara aykırı olarak
feshedilmiştir. İş
sözleşmeleri feshedilen üyelerimiz adına Çerkezköy 1. ve 2.
Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde işe iade davası açılmıştır ve
bu davalar halen devam etmektedir.
6-) 2006 ve 2007 yılında Güngör Plastik Ürünleri San. Ve Tic.
A.Ş. ‘de sendikamıza üye olmaları nedeniyle 13 üyemizin iş
sözleşmesi yasalara aykırı olarak
feshedilmiştir. İş
sözleşmeleri feshedilen üyelerimiz adına Üsküdar 1. İş
Mahkemesi’nde işe iade davası açılmıştır ve bu davalar halen
devam etmektedir.
7-) İbrahim Ethem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. ‘ de 20
üyemizin iş sözleşmeleri sendikal nedenlerle yasalara aykırı
olarak feshedilmiştir. İş sözleşmeleri feshedilen üyelerimiz
adına Bakırköy 4. İş Mahkemesi’nde 2006 yılında 3 üyemiz ve
2007 yılında17 üyemiz için işe iade davası açılmıştır ve bu
davalar halen devam etmektedir.
8-) Beybi Plastik Fabrikası / İlsat Plastik Satılmış Özen ve
Ort. Ve Eda Ambalaj yasalara aykırı olarak 7 üyemizin iş
sözleşmesine son vermiştir. İş sözleşmeleri feshedilen
üyelerimiz adına 2006 yılında Üsküdar 1. İş Mahkemesi’nde
işe iade davası açılmıştır ve bu davalar devam etmektedir.
9-) Hidromekanik Makine San. ve Tic. A.Ş. sendikamıza üye
olmaları nedeniyle 20 üyemizin iş sözleşmesini yasalara
aykırı olarak feshetmiştir. İş sözleşmeleri feshedilen
üyelerimiz adına 2006 yılında Bakırköy 4. İş Mahkemesi’nde
işe iade davası açılmış olup; bunlardan 7 üyemizin davası
sonuçlanmıştır ve işe iade kararı verilmesi sağlanmıştır. 13
üyemizin davası devam etmektedir.
B-) ALACAK DAVALARI
Güngör Plastik Ürünleri San. Ve
sözleşmesini
yasalara
aykırı
sözleşmesi
feshedilen
üyemiz
Mahkemesi’nde kıdem ve ihbar
açılmıştır ve bu dava halen devam

Tic. A.Ş. 1 üyemizin iş
olarak
feshetmiştir.
İş
adına
Üsküdar
1.
İş
tazminatı alacağı davası
etmektedir.

C-)YETKİ DAVALARI
1-) Görsel Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. sendikamızın
yetkisine İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde itiraz etmiştir. Bu
dava sendikamız lehine sonuçlanarak, işyerinde sendikamızın
yetkili
olduğu
kararının
verilmesi
sağlanarak
yetki
alınmıştır.
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2-) Güngör Plastik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. sendikamızın
yetkisine Ankara 13. İş Mahkemesi’nde itiraz etmiştir ve bu
dava halen devam etmektedir.
3-) İbrahim Ethem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. sendikamızın
yetkisine İstanbul 7. İş Mahkemesi’nde itiraz etmiştir ve bu
dava halen devam etmektedir.
4-) Tıpset Steril Tıbbi Aletler San. ve Tic. A.Ş. sendikamızın
yetkisine İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde itiraz etmiştir ve bu
dava halen devam etmektedir.
D-) İŞ KOLU TESPİT DAVALARI
1-) Prettle Appliance Systems San. Ve Tic. A.Ş. işyerlerinin
sendikamızın iş koluna girmediği gerekçesiyle Çerkezköy 1.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde iş kolu tespit davası açmıştır ve
bu dava halen devam etmektedir.
2-) İbrahim Ethem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. işyerlerinin
sendikamızın iş koluna girmediği gerekçesiyle Bakırköy 4. İş
Mahkemesi’nde iş kolu tespit davası açmıştır ve bu dava
halen devam etmektedir.
3-) Hidromekanik
Makine
San.ve
Tic.
A.Ş.
işyerlerinin
sendikamızın iş koluna girmediği gerekçesiyle İstanbul 1. İş
Mahkemesi’nde iş kolu tespit davası açmıştır ve bu dava
sendikamız
lehine
sonuçlanarak,
işyerinin
İşkolları
Tüzüğü’nün 03 numaralı “Petrol, kimya ve lastik” iş kolunda
faaliyet gösterdiği kararı alınmıştır.
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4. EĞİTİM, BASIN-YAYIN
DAİRESİ
ÇALIŞMALARI
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Sendikaların sınıf ve kitle örgütü olma özelliği nedeniyle
Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan değişimlerin tüm işçi sınıfı ve
Lastik-İş üyesi işçiler açısından öneminin ortaya konması
gerekmektedir. Sözkonusu değişimin öneminin anlaşılabilmesi
ise ekonomik çıkarların korunması sırasında ortaya çıkan ve
çok yönlü etkileri olan işçi-işveren ilişkilerinin gerisindeki
siyasal-toplumsal
gelişmelerin
değerlendirilebilmesine
bağlıdır. Sendikalardaki eğitim ve araştırma çalışmalarının
ana amacı da gelişen siyasal ve ekonomik olaylara karşı
politikalar belirlenebilmesine temel oluşturmaktır.
Ancak bu şekilde sendikalar üyelerinin hak ve çıkarlarını
koruyabilen, ulusal ya da uluslar arası düzeyde politika ve
eylem üretebilen yapılar durumuna gelebilir. Dünya’daki yeni
gelişme dinamiklerine bakıldığında sendikaların bu yöndeki
faaliyetlerinin daha da yoğunlaşmasının zorunlu olduğu bir
sürece girildiğini görmekteyiz. Özellikle bilimsel bilginin ve
buradan çıkarılan verilerin işçi sınıfının çıkarlarına aykırı
şekilde yorumlanması çabalarının yoğun olduğu bir dönemde,
eğitim
çalışmalarının,
somut
gelişmelere
çıkarlarımız
doğrultusunda çözümler üretebilmeyi görev bilen bir anlayışla
sürdürülmesi bir zorunluluktur.
Bu çalışmalarda özellikle ekonomik boyutlu analizler ve
bunların gerisindeki siyasal gelişmelerin açığa çıkartılması
özel bir önem taşımaktadır. Bu çalışma yöntemi arşivlemeden
güncel makale yazılarına, geniş araştırma projelerinden diğer
daireler ile yapılan ortak çalışmalar kadar uzanan geniş bir
yelpazeyi içine almaktadır. Özellikle Toplu İş Sözleşme
Dairesi
ile
yapılan
ortak
çalışmaları
vurgulamak
gerekmektedir. Bilginin işçi sınıfı çıkarlarını geliştirici,
koruyucu
bir
şekilde
kullanımını
sağlayan
bir
yapıyı
oluşturmak eğitim ve araştırma çalışmaları açısından büyük
önem taşımaktadır. Ancak bu şekilde sözleşme görüşmeleri
sürecinde gelen talepleri bilimsel bir şekilde yanıtlayacak
bir çerçeve oluşturmak mümkündür.
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Eğitimin Gerekliliği
Sendikalar çalışanların hak ve özgürlüklerinin kazanılması
ve geliştirilmesinin yanında sınıfsal ve toplusal amaçlar
güden örgütlenmelerdir. Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için
makro düzeyde ekonomik, siyasal ve kültürel politikalar
oluştururlar; bu politikaları tüm kitleleri de içine alacak
şekilde
uygularlar.
Kuşkusuz
bu,
örgütlü
toplumun
oluşturulması ve demokratikleşmenin gerçekleştirilmesi yönünde
atılan önemli bir adımdır.
Sendikaların sadece Toplu İş Sözleşmesi yapan teknik bir
kuruluş olarak algılanmaması gerektiği açıktır. Bu ise
işçilerin
düşünen,
üreten,
değiştiren
bir
kimliğe
kavuşmalarıyla
mümkündür.
Ülkemizin
içinde
bulunduğu
çıkmazların önemli nedenlerinden birisi de sorunlara doğru bir
biçimde yaklaşma yeteneği gelişmemiş, yaratıcı gücü kısır
kalmış bireylerin çoğunlukta olmasıdır. Bunun temel nedeni ise
ilkokuldan itibaren verilen ezbercilikten öte gitmeyen eğitim
sistemidir.
Ülkemizin bugün yaşadığı koşullar bireyleri biraz yılgın,
çözümsüzlük duygusunun hakim olduğu bir yapıya büründürmektir.
Mevcut sorunların herkes tarafından görüldüğü bu ortamda
sendika olarak sorgulayıcı, düşündürücü bir işçi topluluğu
yaratma hedefiyle yola çıkılmıştır. Bu oluşumu sağlamanın
temel yolu üyeleri ortak bir zeminde buluşturacak, ortak
sendikal
politikaları
benimsemeye,
sendikal
bilinci
yükseltmeye dönük eğitim faaliyetinden geçer. İçinde yaşanılan
toplumu algılamak, ‘neler yapılabilir’ sorusunu sordurmak ve
tartışmak
ancak
bu
faaliyetin
etkin
bir
şekilde
gerçekleştirilmesiyle mümkündür.
Eğitim Araç ve Yöntemleri
Eğitim yöntemi olarak başlıca iki temel iletişim yöntemi
benimsenmiştir. Yaygın kitlesel eğitim ile düzey eğitimlerinin
kalıcı olması ve zenginleşmenin sağlanabilmesi için, bugüne
dek olduğu gibi, bu dönem eğitimlerde de hiçbir sınır
gözetmeksizin konuşma, soru sorma, müdahale etme olanağı
sağlayan katılımcı yöntem uygulanmıştır. İkinci olarak ise
uygulamalı
eğitim
yöntemleri
zaman
zaman
uygulamaya
konulmuştur. Toplu sözleşme uygulamaları, film gösterimi, ödev
ve sorularla destekleme gibi düzenlemelerle zenginleştirilen
eğitim araçları oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Eğitimin Düzeyi
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Hedeflerin
gerçekleştirilmesi
yönünde
bir
eğitim
faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için eğitime katılanların
niteliklerinin açığa çıkartılması gerekmektedir. Bu eğitim
konularını ve içeriği etkileyeceği gibi, eğitim faaliyetinde
uygulanacak yöntemleri de belirleyecektir.
Eğitim için düşünülebilecek ikinci bir unsur ise eğitim
konularının seçimi sürecinde yaşanmaktadır. İşyerlerine özgü
gelişmeler ile temel toplumsal sorunların ayrı ayrı başlıklar
halinde incelenmesi ilk akla gelen uygulamadır. Ancak mevcut
koşullar
içerisinde
eğitim
faaliyetinin
gerekli
yararı
sağlaması daha kapsayıcı ve kalıcı olabilmesi için bu iki
amacı da sağlayacak bir işleyiş öngörülmüştür.
Bunun yanı sıra sendikamızın örgütsel gelişmesine paralel
olarak, sendikal politikaları sürekli kılacak insan gücünün
yaratılmasını sağlayacak kadro ve yöneticilerin yetişmesi
yönünde ayrıntılı ve dikey eğitimlerin
de örgütlenmesi
planlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
Bu bağlamda eğitim programları bir yandan yaygın eğitim
biçimini etkili bir şekilde gerçekleştirmeyi öngörürken diğer
yandan sınırlı sayıdaki üyelerle, bire-bir ilişkinin yoğun
olduğu,
ayrıntılandırılmış
eğitim
çalışmalarını
da
içermektedir.
Eğitimin İçeriği
Sendikal eğitim, sendikanın benimsediği hedeflere yönelik
olarak
örgütlülüğü
ve
mücadele
azmini
arttırmak
için
gerçekleştirilir.
Eğitim
programımız
sendikal
bilinç
ve
dayanışmanın
geliştirilmesine
katkıda
bulunacak,
üye,
temsilci, yönetici arasında olumlu bir diyalog oluşturacak ve
sendikal
görevlerin
etkili,
okuyan,
bilgili,
sorunların
bilincinde insanlar tarafından yerine getirilmesini sağlayacak
bir çerçevede oluşturulmuştur. Bu nedenle sendikal eğitim
yaşamın her yönünü kavrayarak çalışanların temel ve güncel
sorunlarına
çözümler
üretebilmelidir.
Bunun
için
eğitim
faaliyeti sendikal pratiklerle bütünleşmiş, her bir üyenin
kolektif davranabilme yeteneğini arttıran, bilgi ve bilinç
düzeyini yükselten bir niteliğe sahip olmalıdır. Ancak bu
şekilde davranış ve düşüncenin birlikteliği sağlanabilir.
Sendika üyeleri aynı zamanda toplumun birer üyesidirler.
İşçi yaşamı ve sorunlarıyla ilgili konular değerlendirilirken,
aynı zamanda bu sorunların toplumsal sorunlarla bağlantısı
kurulmaktadır.
Bu
anlamda
eğitim
çalışmaları
toplumsal
gelişime de ön ayak olmaktadır. Bu nedenle sendikamızın eğitim
faaliyetlerinin temel amacı, üyelerimize sendikal demokrasi ve
örgütlülüğün öneminin kavratılmasına yönelik olarak, sendikal

240

yayın ve eğitim çalışmalarıyla üyelerimizin düşünen, üreten ve
sorumlu bir işçi kimliğine kavuşarak sendikal mücadelede
yerini almasını sağlamak olmuştur. Oluşturduğumuz çerçevede
dönem içinde eğitim programımız hergeçen gün daha gelişmiş
yöntem ve içeriklerle zenginleştirilmiştir. Canlı, katılımcı
ve sendikal politikaların uygulanmasında önemli yararlar
sağlayan bu çalışmalar, sendikamızın tarihsel birikimine ve
demokratik
niteliğine
yaraşır
bir
şekilde
yoğunlaşarak
sürmektedir. Bu süreç sendikamızın tüm işçilere güven ve umut
verebildiği dinamik, gerçekçi politikalara dayalı ve giderek
büyüyen bir örgütlenme olarak geleceğinin oluşturulmasına da
katkı yapmaktadır.
Eğitim dairesi toplu sözleşmeler öncesi ilgili işyerlerin
sektördeki durumu, sektörün genel olarak istihdam yapısı,
üretim ve karlılık oranlarını saptamaya yönelik çalışmalar,
geçmişten
günümüze
ücret
düzeylerinin
gelişimi,
olması
gerektiği yerleri, mevcut maliyet hesapları, olasılıklar ve
sonrasında ki kazanımları gösteren çalışmalarını, işverenin
karşı tekliflerini bilimsel bir çerçeve içinde değerlendirmek
için gereken altyapı çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
Dairemiz çalışma dönemi süresince işyerlerimizin mevcut
ücret düzeylerinin gelişimini değerlendirmek amacıyla sürekli
olarak tablolar hazırlamıştır. Sendika aidat listelerinden
yola çıkılarak hazırlanan tablolarda bölgelere göre ücret
düzeylerinin gelişimini, sektörlere göre ücret düzeylerinin
gelişimini, bölge ve sektörlerin sendika genel ortalama ücret
düzeyleri ve asgari ücretle olan karşılaştırmasını, bu
ücretlerin alım gücü hesaplarını görmek mümkündür.
Aşağıda eğitim dairesi tarafından sürdürülen sürekli
nitelikteki temel eğitim programının içeriği gösterilmiştir.
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TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
1-Temel Sendikal Bilgiler
*Temel Kavramlar
*Uygulamalar
*Örgütlenmeler
2-Türkiye’nin Ekonomik, Sosyal, Siyasal Sorunları
*Ekonomik Sorunlar (Gelir Dağılımı, Enflasyon, Vergi)
*Temel Yapısal Gelişim Süreci
*Siyasal Süreç
*Devletin Yapısı, Karar Alma Süreci
*Genel Kısa Özet
*Toplumsal Yapının Özellikleri
*İstihdamın Nitelikleri
*İnsan Kaynaklarının Nitelikleri
*Kentleşme Ve Bağlı Sorunlar
*Kadın Sorunları
3-Küreselleşme Ve Sendikal Hareket
*Emek Sürecinin Şekillenmesi
*Teknolojik Gelişme
*Küreselleşmenin Gelişimi, Oluşumu Ve Sonuçları
*İstihdam Yapısındaki Değişim
*Sendikal Hareketin Son Yirmi Yılı(Dünya Geneli)
4- Sendikal Yapı Ve Politikalar
*Temel Sendikal Örgütler
*Sendikaların Temel Yapıları
*Sendika İçi Demokrasi
*Türkiye’de Sendikal Yapı Projeksiyonları
*Türkiye’de Sendikal Politika Projeksiyonları
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ EĞİTİM TOPLANTILARI
•

Alman
IG-BCE
gerçekleştirdiğimiz

Sendikası
Türk-Alman

temsilcileri
yıllık toplantısı

ile
Rıza
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Kuas Genel Merkez binamızda ve Kocaeli Şubemizde 17-20
Ekim 2004 tarihleri arasında yaptık.
•

İsveç INDUSRIFACKET sendikası ile birlikte Türkiye-İsveç
ortam eğitim seminerini Rıza Kuas Genel Merkez binamızda
Abdullah Karacan Konferans salonu’nda 3 Ekim 2004
tarihinde gerçekleştirdik.

•

Adapazarı
Şube
yönetimi,
temsilciler
kurulu
ve
üyelerimize yönelik eğitim semineri 26 Eylül 2004
tarihinde,
Kocaeli
Üniversitesi
Derbent
Uygulama
Oteli’nde yaptık.

•

“Herkes
için
insan
hakları”
eğitim
seminerimizin
ikincisini
Kocaeli
şubemiz
bünyesinde,
Kocaeli
Üniversitesi Derbent Uygulama Otelinde 30 Eylül 2004
tarihinde gerçekleştirdik.

•

“Herkes
için
insan
hakları”
eğitim
seminerimizin
üçüncüsünü, İstanbul ve Kartal şubelerimizin bünyesinde 5
Ekim
2004
tarihinde
İstanbul
Dedeman
Otel’de
gerçekleştirdik.

•

Fransız FCE CFDT sendikası ile ortak düzenlediğimiz,
“Kimya, İlaç ve Plastik İşkolları” eğitim seminerimiz 13–
14–15
Aralık
2004
tarihlerinde
Genel
Merkezimizde
Abdullah Karacan konferans salonunda yapıldı.

•

Beybi işyerindeki üyelerimize yönelik eğitim semineri,
Eğitim
Daire
Başkanı
Alaaddin
Sarı,
Genel
Merkez
Yöneticileri ve Şube Yöneticilerinin katılımıyla Genel
Merkezimiz Abdullah Karacan konferans salonunda 5 Aralık
2004 tarihinde yapıldı.

•

Kocaeli Şubemize bağlı Goodyear işyerindeki üyelerimize
27 Aralık 2004 tarihinde Genel Merkezimizin Konferans
Salonunda, sendika tarihimizi anlatan “Bir uzun Yürüyüşün
Öyküsü”
adlı
belgeselin
ardından
Genel
Başkanımız
Abdullah Karacan, sendikal gelişmeler ve süreç hakkında
bilgi verdi.

•

Üyesi
bulunduğumuz
Uluslararası
Konfederasyonumuz
EMCEF’le
ortak
eğitim
semineri
21-23
Nisan
2005
tarihlerinde İstanbul Dedeman Otel’de gerçekleştirdik.

•

İbrahim Ethem Ulugay’da çalışan üyelerimizle 14 Temmuz
2005 tarihinde genel merkez konferans salonumuzda eğitim
çalışmaları yapıldı.
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•

Genel Merkez Basın-Yayın, Eğitim ve Araştırma dairesince
planlanan
eğitim
programı
çerçevesinde,
işyeri
temsilcilerimizden oluşturulan bir heyet 10-14 Eylül 2005
tarihleri arasında Almanya’daki eğitime katıldılar.

•

Uluslararası EMCEF konfederasyonuyla ortak yürütülen
çalışmalar kapsamında, ‘Avrupa Birliği’ konulu eğitim
toplantısı” 6-8 Ekim 2005 tarihlerinde İstanbul Dedeman
Otel’de yapıldı.

•

Procter and Gamble işçilerine genel merkezimiz konferans
salonunda 17 Ekim 2006 tarihinde sendikamızın tarihini
anlatan belgeselin ardından eğitim verildi.

•

Azerbaycan’dan gelen sendikacılarla 13-14 Haziran 2006
tarihlerinde genel merkezimizde eğitim içerikli toplantı
yapıldı.

•

İzmit Pirelli fabrikasında çalışan üyelerimize yönelik
eğitim semineri 5-13 Haziran 2006 tarihinde sendikamız
genel merkezinde gerçekleşti.

•

Yeniden sendikamız saflarına katılan Procter and Gamble
işçileriyle Gebze’de 3 Ekim 2006 tarihinde eğitim
çalışması yapıldı.

•

Konfederasyonumuz DİSK tarafından 28 Mayıs 2006 tarihinde
İstanbul Dedeman Otel’de gerçekleştirilen “Herkes için
İnsan Hakları” seminerine katıldık.

BASIN-YAYIN ÇALIŞMALARI
Dünya ve ülkemiz koşullarında, gelişen tüm olaylarda
Basın-Yayın ve halkla ilişkilerin önemini ve izlerini görmek
mümkündür. Tekelci Medya’nın olumsuz gücünü yaşamın her
alanında
yaşamaktayız.
Bu
anlamda
gerçekçi
tespitlerle,
önümüzdeki süreçte sendikal alanda da buna uygun önlemler
almak kaçınılmaz olacaktır.
O nedenle, sendikal yaşamda iletişimi sağlayacak, üyelere
doğrudan ulaşarak, onlara yeni perspektifler açacak, doğru ve
somut
bilgilerin,
sendikanın
adının
ve
çalışmalarının,
duyurulmasını
sağlayacak,
yeni
üyeler
ve
ilişkiler
kazandıracak, işçileri motive edecek en önemli araçlardan
birisi kuşkusuz sendikaların Basın-Yayın çalışmalarıdır.
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Sendika yayınları, sadece sendika çalışmaları ile ilgili
örgütlenme, TİS, Eğitim, Hukuk, İşçi sağlığı iş güvenliği,
çevre sorunları vb. gibi sendikal haberler ve bilgilerle
sınırla kalmamalı, yaşamın diğer alanlarında gelişen ekonomik
ve
siyasi
olaylar,
haberler
ve
yorumlarla
üyelerin
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
Üyeleri ile birlikte ülke ve dünya sorunlarını kavrayıp bu
sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretilerek sendikanın bu
konularda
yaptığı
çalışmaları
geniş
halk
kitlelerine
duyurabilmesi için sadece yazılı basın ile yetinilemez.
Günümüz dünyasındaki teknolojik gelişmeler ışığında ve
olanaklar ölçüsünde tüm Basın-Yayın iletişim araçlarından
yararlanılmalıdır. Görsel ve işitsel iletişim araçlarını
kullanma,
geniş
kitlelere
ulaşmanın
en
etkili
yolu
durumundadır. Öte yandan, sendikaların etkin bir yapıya
kavuşmasının
temel
şartı
ise,
üye-sendika
iletişimin
gerçekleştirilmesini sağlayan basın-yayın kavramıdır.
Günümüzün iletişim araçlarının gereği gibi kullanılmasını
sağlamak için sendikamızın internet sitesi açılmıştır. Bu
sitede güncel gelişmeler değerlendirilmekte, sendikamızla
ilgili haberler ve açıklamalar yer almakta ve üyelerimizin
toplumsal
olaylarla
ilgili
olarak
bilgilendirilmesi
sağlanmaktadır. İnternet adresimiz www.lastik-is.org.tr olarak
belirlenmiştir.
Öte yandan dönem içinde Lastik-İş Dergisinin sendikamızın
temel özelliği olan katılımcı ve paylaşımcı yaklaşımların
yaşama geçtiği bir yayın olması için çaba gösterilmiştir.
Dergimizde sendikal faaliyetlerimizin yanı sıra işçi sınıfının
sorunlarını kamuoyuna aktarmaya, sendikamızın etkinlikleri
konusunda
bilgi
vermeğe,
güncel
konularla
ilgili
görüşmelerimizi ortaya koymaya çaba harcanmıştır.
Sendikamızda bildiri, Bülten ve Toplu İş Sözleşmeleri
kitapçıklarının basımı, dairemiz tarafından yapılmaktadır.
Şubelerimize
bağlı
işyerlerinde
bağıtlanan
toplu
iş
sözleşmeleri,
işyerlerindeki
üye
sayısı
kadar
basılıp
dağıtılmaktadır.
Ayrıca, şubelerimizin talepleri doğrultusunda işyerlerine
veya
bölgelerine
yönelik
kamuoyu
oluşturulması
yönünde
bildiriler
hazırlanmış,
yine
sendikamızın
örgütlenmesini
pekiştirmek
amacıyla,
işçilerin
örgütlenmesine
yönelik
bültenlerin basımı dairemiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
1 Eylül Dünya Barış günü, 10 Aralık İnsan Hakları Günü,
Sendikamızın
Onursal
Genel
Başkanı
Rıza
Kuas’ın
ölüm
yıldönümlerinde,
Dairemiz
tarafından
yaka
kartları
ve
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broşürler
hazırlanmış,
sağlanmıştır.

bunların

üyelerimize

dağıtımı

Basın-Yayın Dairesi çalışmaları çerçevesinde sürdürdüğümüz
bir diğer faaliyet de, arşiv ve dokümantasyon çalışmalarıdır.
Ülkemizde yayınlanan sendikal alana ilişkin günlük basında yer
alan
haberlere
ait
kupürler
dosyalanmaktadır.
Ayrıca
sendikamızda geniş kapsamlı bir fotoğraf arşivimiz mevcuttur.
Sendikamız, görsel arşive de büyük önem vermektedir. Kendi
imkanları ile oluşturduğu video çekimleri ile düzenli bir
arşiv geliştirmiştir. Dairemiz eğitim çalışmalarını, Şube ve
Merkez
kongrelerini,
kayıt
altına
alarak
sendikamızın
çalışmalarını gelecek dönemler için belgesel niteliği de
arşivlemektedir.
Arşiv çalışmalarımızın en önemli belgelerinden birisi
sendikamızın kuruluşundan günümüze kadar olan gelişimini
inceleyen belgeseldir. Bu belgesel güncel gelişmeleri içeren
ek bölümlerle zenginleştirilmiş ve 35 dakikalık bir sunuma
dönüştürülmüştür. Belgeselde Lastik-İş’in sınıf mücadelesi
içindeki
yeri,
ülkemizin
toplumsal
ve
siyasal
gelişme
dinamikleriyle paralel biçimde değerlendirilmektedir. Böylece
belgeseli izleyenlerin sendikamızın zengin mücadele tarihi ile
birlikte ülkemizin sorunlarla dolu toplumsal ve siyasal
yapısını da değerlendirebilmesi amaçlanmıştır.
Basın-Yayın Dairesi çalışmaları içerisinde yer alan
etkinliklerimiz arasında; 1 Eylül Dünya Barış Günü, 10 Aralık
İnsan Hakları Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1 Mayıs, 15-16
Haziran
gibi
günlerin
önemini
ifade
eden
bildiriler
hazırlanmış, hazırlanan bu bildirilerin işyerlerine, şubelere
ulaşmasını sağlamıştır.
Dairemiz ayrıca önemli günlerde, Konfederasyonumuz DİSK’in
düzenlediği etkinlikleri fotoğraflamış ve kayıt altına alarak,
DİSK ve bağlı sendikalara görsel olarak katkı vermiştir.
Ayrıca Dairemiz son 5 yıllık süreç içerisinde ülkemizde
meydana gelen önemli toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmeler
karşısında düzenli olarak bu konulara ilişkin, sendikamızın
bakış
açısını
ifade
eden
basın
açıklamaları
gerçekleştirmiştir.
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5.BASINDA LASTİK-İŞ
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