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18. Uluslararası Çocuk 
Meclisi Ankara’da Toplandı

Türk Metal Çocuk Arkadaş Kulübü

Mustafa Kemal Atatürk

ÇOCUKLAR HER TÜRLÜ İHMAL VE  İSTİSMARDAN 
KORUNMALI, ONLAR HER KOŞULDA YETİŞKİNLERDEN 

DAHA ÖZEL ELE ALINMALIDIR.
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ANADOLU HOTELS

BODRUM

n Bodrum'un 
gözde beldelerinden olan 
Gümbet'te 8.000 m2 alan 
üzerinde kurulmuş olan Anadolu 
Hotel Bodrum’un denize 
mesafesi 50 metredir. Otelimiz 
Bodrum Havalimanına 35 
km, Bodrum Merkeze 2 km 
mesafededir.

n Otelimiz toplamda 155 adet 
18 - 24 m² odaya sahiptir. 
Begonvillerle süslü, iki katlı beyaz 
evlerden oluşan otelimizde, 
fitness center, dart, sauna 
gibi aktiviteleri aynı zamanda 
küçük misafirleri için de mini 
kulüp, çocuk havuzu ve parkını 
bulabilirsiniz.

n Otelimizde virelen Her Şey Dahil 
konaklamalar, akşam yemeği ile başlar 
ve konaklanan gece sayısı kadar akşam 
yemeğini içerir, çıkış günü öğlen yemeği 
ile son bulur. Tesisimizde Gıda hijyeni risk 
yönetimi uygulanmakta olup, uygulama, 
bağımsız National Britannia firması 
tarafından sıklıkla denetlenmektedir. 

n Tüm odalarda klima, uydu TV, 
telefon, mini buzdolabı bulunmaktadır.

www.anadoluhotelbodrum.com

Kusursuz Bir Evsahibi



Merhaba,

Türk Metal Dergisi’nin, değişen tasarımı ve yeni formatıyla 
hazırlanan son sayısıyla birlikteyiz. Bahar ve yaz başlangıcının 
kaçınılmaz durgunluğu, Türk Metal’i etkilemedi; bu sayede 

dergimiz yine dopdolu…
Türk Metal Sendikası ile İtalyan Metal Sendikası FIM-CISL ve İtalyan 

Sendikaları Geliştirme Derneği SindNOVA’nın ortaklaşa düzenlediği, 
bölge ülkelerindeki işçi sendikaları arasında dayanışma ve işbirliğini 
artırmayı amaçlayan Avrupa-Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları Daimi 
Konferansının ikincisi Didim’de yapıldı. Konferansa ilişkin geniş haberi 
ve konferans için Türkiye’ye gelen, Fransız CFDT Konfederasyonuna üye 
Metal ve Mekanik İşçileri Sendikası (FGMM) Genel Sekreteri Philippe 
Portier’le yapılan röportajı ilgi ile okuyacağınıza inanıyoruz.

Sendikalarla üniversite arasındaki eskinin sıcak ve üretken bağını 
yeniden oluşturmayı hedefleyen “Akad’emek- Söz Çalışma Ekonomisi 
Öğrencilerinde” kurultaylarının beşincisi, Mayıs başında Ereğli’de 
gerçekleştirildi. Yine Türk Metal’e özgü bir proje olan, Metal Çocuk 
Arkadaş Kulübü’nün gelenekselleşen Çocuk Meclisi toplantılarının 
18’incisi de Ankara’da yapıldı. Her iki toplantıya ilişkin haberlerimiz 
sayfalarımızda yer alıyor.

Sendikal mücadelede “ilklerin” öncüsü olan Türk Metal, yeni bir ilki 
daha hayata geçirdi ve merkezi yönetim yapılanmasında, “Profesyonel 
Genel Sekreterlik” uygulamasını başlattı. 2015 yılından beri Türk 
Metal Sendikası Genel Sekreterliği görevini yürüten Avukat Taliphan 
Kıymaz’la, sendika/üniversite işbirliğini, çalışma hayatının yasal ve 
pratik sorunlarını ve MESS sözleşme sürecini konuştuk.

Ve 1 Mayıs… TÜRK-İŞ’in bu yıl merkezi olarak Hatay’da kutladığı 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’la ilgili haberimiz de 
dergimizde…

Kısa adı UAMİF olan, Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu’na 
ayrılan köşede, federasyonun önemli ülkelerinden Rusya’daki çalışma 
hayatı ve sendikal mücadeleye ilişkin temel bilgiler yer alıyor. 

Bu sayının en ilgi çekici makalelerinden birisi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden geldi ve Doç. Dr. Salih Dursun ile yüksek lisans 
öğrencisi Belemir Şengül imzasını taşıyor. Makalede, son dönemde 
gündemimize giren “Endüstri 4.0” başka bir deyişle “Dördüncü Sanayi 
Devrimi nedir, Türkiye bu dönüşümde nerede ve neler yapmalı?” 
sorularına yanıt aranıyor.

Türk Metal’in diğer etkinlikleri, Dr. Naci Önsal’ın gelenekselleşen 
Karikatür Notları, makaleler, ekonomi, hukuk köşesi ve dünya 
emek gündemi, doyurucu içeriğe sahip dergimizin diğer köşelerini 
oluşturuyor. 

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle…

editör’den



PEVRUL KAVLAK
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı 
pkavlak@turkmetal.org.tr
twitter.com/KavlakPevrul
facebook.com/pevrulkavlak
instagram.com/pevrulkavlak

24 Haziran’da tüm Türkiye ile birlikte sandık 
başındaydık. Belki de, Cumhuriyetin 
kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen en 

önemli seçimlerde oyumuzu kullandık, vatandaşlık 
görevimizi yerine getirdik. Artık yeni bir siyasi sistemle 
yönetileceğiz. Ülkemizin geleceğinin büyük ölçüde 
şekilleneceği çok önemli bir süreci hep birlikte 
yaşayacağız. Bu süreç aynı zamanda hepimiz için bir 
demokrasi sınavı olacak.

Bu yönetim biçiminin adı, “Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi”. Parlamentonun yetkilerinin önemli 
bir kısmının cumhurbaşkanına devredildiği ve bize 
özgü bir siyasal kültürün alt yapısını oluşturduğu, bir 
nevi “başkanlık sistemi”. Adı ne olursa olsun, bizim 
için önemli olan, Anayasamızda da ifadesini bulan 
şekliyle, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin 
ilelebet yaşaması. Biz her koşulda, halkın iradesinin 
en yalın biçimiyle tecelli edeceğine, etmesi gerektiğine 
inanıyoruz.

Bizim için demokrasi, hava kadar, su kadar 
yaşamsal. Çünkü biliyoruz ki, demokrasinin olmadığı 
bir yerde, ne özgürlükler olur, ne sendikal haklar, 
ne de işçi hakları... Tarih bunun çeşitli örnekleriyle 
dolu değil mi? Demokrasiye yapılan her müdahalede, 
özgür toplu pazarlık hakkı, sözleşme hakkı, grev hakkı, 
örgütlenme hakkı hep engellenmedi mi? Sendikal 
hak ve özgürlükler hep rafa kaldırılmadı mı? Öyleyse, 
bizim sonuna kadar demokrasiyi, hak ve özgürlükleri 
savunmaktan başka çıkar yolumuz yok.

Herkes gibi, bizim de yani Türk Metal üyelerinin 
de bu yeni siyasi sistemden ve sistemi işletecek 
siyasetçilerden beklentilerimiz var. Bu yeni dönemin, 
tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de neoliberal 
politikaların budadığı haklarımızı yeniden kazanmak 
için, emeğin ve emekçinin hakkını koruyabildiğimiz, 
alınterinin karşılığını alabildiğimiz bir dönem olmasını 
diliyoruz. Siyasi sistemin yeni dinamikleri ile birlikte, 
emeğe hak ettiği değeri vermesini ve emekçilerin 
sorunlarına daha duyarlı, emekten yana politikalarla 
eğilmesini bekliyoruz. 

başkan’dan

“Bizim için demokrasi, 
hava kadar, su kadar 
yaşamsal. Çünkü biliyoruz ki, 
demokrasinin olmadığı bir 
yerde, ne özgürlükler olur, 
ne sendikal haklar, ne de işçi 
hakları... Tarih bunun çeşitli 
örnekleriyle dolu değil mi? 
Demokrasiye yapılan her 
müdahalede, özgür toplu 
pazarlık hakkı, sözleşme 
hakkı, grev hakkı, örgütlenme 
hakkı hep engellenmedi mi? 
Sendikal hak ve özgürlükler 
hep rafa kaldırılmadı mı? 
Öyleyse, bizim sonuna 
kadar demokrasiyi, hak ve 
özgürlükleri savunmaktan 
başka çıkar yolumuz yok.”

Emek ve Hak 
Mücadelemiz 
Sürecek 
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Biz, her koşulda ülkemiz ve milletimiz için 
üretmeye devam edeceğiz. Hiç durmadan, 
yorulmadan üreteceğiz, ama emeğimizin karşılığı 
için de mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Yeni siyasal sistemin, tüm sonuçlarıyla birlikte 
milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını 
dilerken, emekçiler ve ülkemizin çalışma barışı 
için de yeni kazanımlar getirmesini diliyoruz.

***

Dünyada, finansal alanda başlayan ve giderek 
tüm sektörleri etkileyen ekonomik kriz, ne yazık 
ki ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. 
Özellikle enflasyondaki artış ve döviz kurundaki 
aşırı dalgalanmaların şimdilik önüne geçilemiyor. 
Adı açıkça konmasa da, bir ekonomik kriz 
ortamında olduğumuz kesin.

Türkiye’de bugüne kadar yaşanan bütün 
ekonomik krizlerin bedelini çalışanlar ödedi. 
Yaşanan her krizde, on binlerce çalışan işinden 
oldu. Oysa her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, 
böyle dönemlerde yapılan işsizleştirme, sistem 
açısından bir intihardır. Krizden çıkışın yolunu 
işçileri işten çıkartmakta bulan işverenler 
büyük hata yapıyorlar. Dönem işsizleştirme 
değil, istihdamı genişletme ve üretimi artırma 
dönemidir. Ancak bazı sermaye çevrelerinin amacı 
ne yazık ki, istihdam yaratmak değil, mevcut 
istihdamı daraltarak, işçilik üzerinden maliyetleri 
azaltmak ve karlarına kar katmaktır.

Krizden çıkış yolu olarak, bazı çevreler 
tarafından IMF ile yeniden bir stand-by anlaşması 
yapılmak istenmesi de, yeni sorunlara yol açacak 
gibi görünüyor. Ülkemiz 1958 yılından bu yana 
IMF ile birçok kez borç ve stand-by ilişkisine 
girdi. IMF’nin, borç karşılığı uygulattığı ekonomik 
program tüm dünyada başarısızlıkla sonuçlandı. 
Yıllarca IMF reçetesiyle ülke ekonomilerini düze 
çıkarmaya çalışan 89 ülkeden hiçbiri sorunları 
çözemedi. 

Türkiye yıllarca IMF’den aldığı borcun faizini 
ödemek için çaba harcadı. Buna karşılık eğitimine, 
sağlığına, altyapı hizmetlerine yatırım yapamaz 
hale geldi. İşçisinin, memurunun, emeklisinin 
alacağı zamlardan, asgari ücretin ne kadar 
olacağına bile IMF’nin memurları karar verdi. 

Biz emekçiler, IMF ile eski uygulamaları 
çağrıştıracak yeni bir borç ilişkisine karşıyız. 
Çünkü bize göre IMF demek, dışa bağımlı bir 
ekonomi demektir. IMF demek, işçi hak ve 
özgürlüklerinin ortadan kaldırılması, sendikal 
özgürlüklerin yok olması demektir. Eğitime, 
sağlığa, altyapıya, kaynak aktaramamak, 
emeklimize ilaç bulamamak demektir. 

***
Türk Metal Sendikası’nın geleneksel 

etkinliklerinden olan Çocuk Kurultayı, 21 
Haziran’da Ankara Esenboğa’daki Büyük 

Anadolu otelinde gerçekleşti. Yurdumuzun dört 
bir yanından üyelerimizin çocuklarının yanı sıra, 
Ukrayna, Moldova, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nden katılanlarla beraber 500 
çocuğumuz bir araya geldi. 

Bu çocuklar, annesi ve babası emekçi olan 
yüzbinlerce çocuğumuz arasından, onları temsilen 
bu sene kurultaya katılanlardı. Birlikte çok güzel 
ve eğlenceli beş gün geçirdiler. Çocuklarımız, 
dünyadaki en yüce değer olan emek ve onun 
sahibi olan emekçiler konusunda biraz daha 
bilinçlenirken, unutamayacakları bir tatil fırsatı da 
buldular. Onların gözlerindeki ışık, yüreklerindeki 
sevgi bir kez daha sarıp sarmaladı Ankara’yı. Nasıl 
bir mirasın sahibi olduklarını, Atatürk’ün onlara 
emanet ettiği Cumhuriyetin değerini ve faziletini, 
neredeyse başkente dokunarak hissettiler. 
Biz de onlarla birlikte, hem umutlarımızı 
hem de ruhumuzu tazeledik. Ortak çabamız 
ve mücadelemiz için güç bulduk, inancımızı 
pekiştirdik. 

Çocuklarımızın birbirleriyle kaynaşıp kardeş 
olmaları en büyük kazanımımız. Onların, 
içlerindeki vatan sevgisiyle ülkelerine yürekten 
bağlı, bilgi ve bilimle donanmış çocuklar ve 
gençler olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. 
Birer dünya vatandaşı olmalarını ve dünyanın tüm 
çocuklarıyla arkadaş olarak büyümelerini arzu 
ediyoruz. 

Ancak bizim bu güzellikleri yaşadığımız 
günlerde, ülkemizin bazı bölgelerinde meydana 
gelen çocuk cinayetleri, her zamanki gibi 
yüreğimizi dağladı. Bizim için sözün bittiği 
yer tam da burasıdır. İnsanlık, iki küçük kız 
çocuğumuzun vahşice katli ile vicdanlarda ağır 
yara almıştır. Tüm faillerin bulunup verilebilecek 
en ağır cezalarla cezalandırılması ise en büyük 
beklentimizdir. Evlatlarımızın mekanları cennet 
olsun, ailelerine sabır diliyorum.
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Bayramı 1 MAYIS

Türkiye işçi sınıfı, Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma 
Günü 1 Mayıs’ı bu yıl da 
ağır koşullar altında 
karşıladı. TÜRK-İŞ,  bu yıl 
1 Mayıs’ı “Mehmetçiğe 
Destek” temasıyla, bu yıl 
Hatay’da kutladı.
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kişiyi yıldırma, pasifize etme, 
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Memur-Sen’e Veto
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“Akad’emek- Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde” kurultaylarının 
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Türk Metal’in 55. Yılında 

5. AKAD’EMEK 

Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) 28 Mayıs-
8 Haziran tarihlerinde 
Cenevre’de toplanan 107. 
Uluslararası Çalışma 
Konferansı’na “işçi delegesi” 
olarak Memur-Sen’in 
katılımı, ILO Anayasası’na 
aykırı bulundu. 
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Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması

AVRUPA-AKDENİZ METAL 
SANAYİ SENDİKALARI 
DAİMİ KONFERANSI 
DİDİM’DE TOPLANDI



Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

Türk Metal ile İtalyan Metal Sendikası 
FIM-CISL ve Sendikaları Geliştirme Derneği 
SindNOVA’nın ortaklaşa düzenlediği 
2. Akdeniz-Avrupa Metal Sanayi 
Sendikaları Konferansı, Didim’de yapıldı.

T
ürk Metal Sendikası ile İtalyan Metal Sendikası    
FIM-CISL ve Sendikaları Geliştirme Derneği 
SindNOVA’nın ortaklaşa düzenledikleri, Akdeniz 
ülkelerindeki işçi sendikaları arasında dayanışma 

ve işbirliğini artırmayı amaçlayan Avrupa-Akdeniz Metal 
Sendikaları Daimi Konferansının ikincisi, 10-12 Mayıs’ta 
Didim’de toplandı. Konferansa, toplam 11 ülkeden çok 
sayıda sendikanın temsilcileri katıldı. 

Konferansın 10 Mayıs’taki açılış programı, Türk Metal 
Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın konuşmasıyla 
başladı. 
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Küreselleşme ile birlikte 
dünyanın çok ciddi değişim ve 
dönüşüm içine girdiğini belirten 
Kavlak, uluslararası sermayenin, 
işgücünün daha ucuz olduğu 
bölgelere doğru hareket ettiğini, 
Batılı ülkelerin, neredeyse artık 
üretim yapılmayan bölgelere 
dönüştüğünü kaydetti. Pevrul 
Kavlak, ancak bu sürecin, 
üretimin yığıldığı Çin’e karşı, 
Batılı ülkelerin geri adım atması 
ile sonuçlandığını ifade ederek, 
“Bütün Batılı ülkelerde, işsizlik, 
istikrarsızlık, sosyal meseleler gibi 
toplumsal sonuçları oldu. Ama bu 
karanlık tabloda, Batılı ülkeleri 
yeniden umutlandıran bir gelişme 
oldu: Endüstri 4.0. Gerçekten 
de, Endüstri 4.0, aslında maçı 
kaybetmiş görünen Batılı ülkeler 
için bir umut ışığı gibi görünüyor” 

dedi. Endüstri 4.0’ün daha az 
işçiyle, hatta hiç işçi olmadan daha 

verimli, daha hızlı ve daha kaliteli 
üretim vaat ettiğini anlatan Kavlak, 
“Onun için Batılı ülkeler, neredeyse 
tüm kaynaklarını, Endüstri 4.0’ın 
gerçekleşmesi için seferber etmiş 
durumda” dedi.

Pevrul Kavlak şöyle devam etti:
“Endüstri 4.0’ın tam anlamıyla 

hayata geçirilmesi halinde, 
fabrikalarda insanların yerine, 
birbirleriyle sürekli iletişim 
halindeki akıllı robotlar çalışacak. 
Işığın, havanın, suyun bile 
gerekmediği bu fabrikalardaki 
üretim, insan hatalarından 
arındırılmış, mükemmel, verimli 
ve karlı üretim olacak. En 
azından öyle olacak deniyor. Peki 

“Teknolojik gelişmelere karşı çıkmak bir 
çözüm olabilir mi? Hayır, asla. Zaten, teknolojiye 
karşı gelmek, tarihin akışına direnmek mümkün 
değildir. O zaman yapmamız gereken, bu 
gelişmelerin insana, aileye, topluma, hatta bütün 
insanlığa zarar vermesini önlemektir. Çünkü 
emin olun, işsizlik, bütün toplumsal hastalıkların 
sebebidir. Açlığın, yokluğun, yoksulluğun, 
çürümenin, bozulmanın, yozlaşmanın... Hepsinin 
ama hepsinin sebebi işsizliktir. İşsizlik, umudun 
düşmanıdır. Toplumsal barışın, huzur ve istikrarın 
düşmanıdır. Onun için, işsizliğe yol açacak 
herhangi bir gelişmeye dur dememiz lazım.

“
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o zaman insana ne olacak? İşte 
bizim cevap bulmamız gereken 
soru budur. Orada çalışması 
gereken, ama onların yerine 
robotların çalıştığı insanlara 
ne olacak? Belki de işsizliğe 
mahkûm edilecek. İşsizlik, bir 
önlem alınmazsa karşılaşacağımız 
muhtemel sonuçlardan biridir. 

Peki bu, teknolojinin ve bilimsel 
gelişmelerin istenilen bir sonucu 
mudur? Hayır. O zaman ne 
yapmalı? Teknolojik gelişmelere 
karşı çıkmak bir çözüm olabilir 
mi? Hayır, asla. Zaten, teknolojiye 
karşı gelmek, tarihin akışına 
direnmek mümkün değildir. 
O zaman yapmamız gereken, 
bu gelişmelerin insana, aileye, 
topluma, hatta bütün insanlığa 
zarar vermesini önlemektir. 
Çünkü emin olun, işsizlik, bütün 
toplumsal hastalıkların sebebidir. 
Açlığın, yokluğun, yoksulluğun, 
çürümenin, bozulmanın, 
yozlaşmanın... Hepsinin ama 
hepsinin sebebi işsizliktir. İşsizlik, 
umudun düşmanıdır. Toplumsal 
barışın, huzur ve istikrarın 
düşmanıdır. Onun için, işsizliğe 
yol açacak herhangi bir gelişmeye 
dur dememiz lazım. Hepimizin 
önceliği bu olmalıdır. Teknolojik 
gelişmelerin sosyal sonuçları 
iyi hesap edilmelidir. Sadece 
kâr amacı güdülerek planlama 

yapılırsa, bunun toplumsal maliyeti 
çok yüksek olur. İşsiz, umutsuz ve 
hoşnutsuz kitleler, toplumsal barış 
ve huzur için en büyük tehdit olur. 

Gelişme elbette olacak, üretim 
araçları ve üretim teknolojileri 
gelişecek. Ancak biz, her şeyin 
insan için olması gerektiğine 
inanan ve özünde bu amaçla 
kurulmuş sendikalar olarak, bu 
konuda ortaya çıkan sorunları 
da insanı temel alarak çözüme 
ulaştırmayı hedeflemeliyiz. 

Üretim teknolojilerinin hızla 
gelişmesi, açıkça gösteriyor ki, 
kol emeğine olan ihtiyaç zamanla 
azalacaktır. Bizlerin, sendikalar 
olarak buna hazır olmamız, 
üyelerimizi de bu yeni duruma 
hazırlamamız gerekmektedir. 
Bizlere bu noktada büyük bir 
sorumluluk düşüyor.”

Tüm dünyada, işçi hak 
ve özgürlüklerine yönelik 
saldırılar karşısında işçi sınıfının, 
birliğinden, bütünlüğünden, ortak 
mücadelesinden başka kurtuluş 

“Akdeniz 
coğrafyasında ve tüm 
dünyada bu birliğin 
ve dayanışmanın 
artarak güçlenmesini 
diliyor, Türk işçilerinin 
tüm dünya işçilerine 
dayanışma ve kardeşlik 
duygularını iletmekten 
mutluluk duyuyorum. 
Güzel ve umutlu 
günlerin barış ve 
huzur dolu bir dünyanın 
bizleri beklediğine 
inanıyorum. Onu 
kuracak olan bizleriz. 
Bunun için sonuna 
kadar savaşmaya. 
Mücadele etmeye, 
inançlı, kararlı ve 
hazırız. Umudunuzu 
asla kaybetmeyeceğiz. 
Gücümüzü birliğimizden 
alacağız.

“
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yolu olmadığını vurgulayan Türk 
Metal Sendikası Genel Başkanı 
Kavlak, konuşmasını şöyle 
tamamladı:

“O nedenle ben, Akdeniz 
coğrafyasında ve tüm dünyada 
bu birliğin ve dayanışmanın 
artarak güçlenmesini diliyor, Türk 
işçilerinin tüm dünya işçilerine 
dayanışma ve kardeşlik duygularını 
iletmekten mutluluk duyuyorum. 
Güzel ve umutlu günlerin barış ve 
huzur dolu bir dünyanın bizleri 
beklediğine inanıyorum. Onu 
kuracak olan bizleriz. Bunun için 
sonuna kadar savaşmaya. Mücadele 
etmeye, inançlı, kararlı ve hazırız. 
Umudunuzu asla kaybetmeyeceğiz. 
Gücümüzü birliğimizden alacağız.” 

Konferansın açılış programında 
ikinci konuşmayı Çelik-İş Sendikası 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci 
yaptı. Değirmenci, konuşmasında, 
Çelik-İş Sendikası ile Türk Metal 
Sendikası arasında son dönemde 
sağlanan birlik ve beraberliğin 
önemine 
değinerek, 
“Asıl olanın, 
işçilerin hak 
ve menfaatleri 
olduğu 
düşüncesiyle, 
rakip olmanın 
ötesinde, birlikte 
hareket etmenin kararını vererek, 
Türkiye’de yeni bir dönemin 
kapılarını aralamış olduk” dedi.

Daha sonra kürsüye, İtalyan 
Düşünce Kuruluşu ve aynı zamanda 
Sendikaları Geliştirme Derneği 
SindNOVA’nın temsilcisi Claudio 
Arlati geldi. Arlati konuşmasında, 
sendikaların da gelişmeler 
karşısında beklemek yerine proaktif 
rol alması gerektiğini vurguladı. 
Didim’de ikincisi gerçekleştirilen 
konferansın bu doğrultuda atılmış 

önemli bir adım olduğunu ifade 
eden Arlati, öncelikli görevin, 

sendikalar 
arasında bir 
iletişim ağı 
oluşturmak 
olduğunu 
söyledi. Arlati, 
bu sayede bölge 
sendikalarının 
gelişmelere eş 

anlı tepki gösterebileceğini, bunun, 
sendikaların süreçteki belirleyici 
etkisini artıracağına işaret etti.

Arlati’nin ardından İtalyan 
Metal Sanayi Sendikası Fim/
CISL’in temsilcisi Gianni Alioti 
FimCISL Genel Sekreteri Marco 
Bentivogli’nin adına söz alarak, 
konferansa katılan ülke sayısının 
her geçen yıl artmasının, doğru 
yolda ilerlendiğinin kanıtı 
olduğunu ifade 
etti. Akdeniz 
havzasında 
faaliyet 
gösteren 
çok uluslu 
şirketlerin 
bölgedeki 
birçok ülkede işletmesi 
bulunduğunu kaydeden Alioti, bu 
işletmelerde örgütlü sendikaların 
işbirliği ve dayanışma içinde olması 
halinde, etkinliklerini daha da 
artırabileceklerini belirtti. 

Konuşmaların ardından, 
konferansın açılış programı 
tamamlandı ve çalışma 
oturumlarına geçildi. Avrupa-
Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları 
Daimi Konferansı’nın ikincisine, 
Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, 
Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, 
Karadağ, Arnavutluk, Bulgaristan, 
Makedonya ve Tunus’tan çok sayıda 
sendikacı katıldı.

Konferansın ilk çalışma 
oturumu, 10 Mayıs’taki açılış 
programının ardından yapıldı.

1. Çalışma Oturumu
Avrupa-Akdeniz Metal Sanayi 

Sendikaları Daimi Konferansı’nda 
1. Çalışma Oturumunda, 
Türkiye, İtalya, İspanya ve 
Fransa metal sanayi sektöründeki 
sendikalaşmaya ilişkin mevcut 
durum değerlendirildi. Oturum 
Başkanlığını Türk Metal Sendikası 
Genel Başkan Yardımcısı Mesut 
Gezer yaptı. Oturumda ilk sunumu, 
Türk Metal Sendikası Toplu İş 
Sözleşme Daire Başkanı Mahsun 
Turan yaptı. Daha sonra sırasıyla 
İtalya, İspanya ve Fransa’dan gelen 
sendika temsilcileri, ülkelerindeki 
metal sanayinin durumu ve metal 
işkolundaki sendikalaşmaya ilişkin 
bilgi verdiler. 

2. Çalışma Oturumu
Konferansın ilk gün yapılan     

2. Çalışma Oturumunda, 
Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova, 
Karadağ, Bosna-Hersek, Sırbistan 
ve Tunus’ta metal sanayi 
sektöründeki sendikalaşmaya ilişkin 
mevcut durum değerlendirildi. 
IndustriALL Ekonomi Danışmanı 
Guido Nielsen ise yapılan 
sunumların ardından ilk günkü 
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oturumları değerlendirerek, metal 
işkoluna ilişkin küresel eğilimlere 
dair bir sunum gerçekleştirdi. 
Oturum Başkanlığını Türk Metal 
Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya 
Odabaş yaptı. 

3. Çalışma Oturumu
Konferansın ikinci günü 

yapılan ilk Çalışma Oturumunun 
Başkanlığını, Türk Metal Sendikası 
Genel Sekreteri Av. Taliphan 
Kıymaz yaptı. Oturumda, Ekonomi 
Bakanlığından Mustafa Cesar, AB-
Türkiye Gümrük Birliği’nin ve metal 
sektörüne olan etkisini, Brescia 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. 
Mutinelli ile Gazi Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Aziz Konukman ise, AB 
Ülkelerinin Türkiye’ye doğrudan 
yatırımları ya da tam tersi durumu 
değerlendirdikleri birer sunum 
yaptılar. Ayrıca, Avrupa Sendikalar 

Konfederasyonu (ETUC) Genel 
Sekreter Danışmanı Patrick 
Itschert, video konferans aracılığı 
ile Konferansa katılarak, Akdeniz’in 
güneyindeki ticaret anlaşmalarına 
ilişkin AB’nin rolü ve işlevi üzerine 
değerlendirmeler yaptı. 

4. Çalışma Oturumu
Konferansın, 11 Mayıs 

tarihinde yapılan 4. Oturumun 
Başkanlığını, İtalyan Metal 
Sendikası FIM-CISL Uluslararası 
İlişkiler Sorumlusu Gianni Aliotti 
yaptı. Oturumda, Prof. Dr. Luciano 
Griso ile Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, 
“Akdeniz Bölgesinde Göç Sorunu” 
başlıklı bir sunum yaparken, 
EURISPES Direktörü Dr. Marco 
Ricceri ile Niğde Ömer Halis 
Demir Üniversitesi’nden Dr. Kerem 
Gökten, başta Çin olmak üzere 
gelişmekte olan ekonomilerin 

Akdeniz ülkeleri üzerindeki 
etkilerini değerlendirdiği birer 
sunum gerçekleştirdiler.

5. Çalışma Oturumu
Konferansın son günü yapılan 

5. Çalışma Oturumu Başkanlığını, 
Daimi Konferans Koordinatörü 
Yücel Top yaptı. Oturumda, 
IndustriALL Ekonomi Danışmanı 
Guido Nielsen “Avrupa-Akdeniz 
bölgesinde faaliyet gösteren 
çok uluslu işletmelerde sendikal 
örgütlenme ve dayanışma”, 
İtalyan Metal Sendikası FIM-CISL 
Uluslararası İlişkiler Sorumlusu 
Gianni Aliotti “faaliyetlerin 
düzenlenmesinde karşılıklı 
dayanışma ve gelecekteki faaliyet 
planı”, İtalyan Düşünce Kuruluşu 
ve aynı zamanda Sendikaları 
Geliştirme 
Derneği 
SindNOVA’dan 
Mariangelo Zito 
“AB Komisyonuna 
sunulacak 
projenin 
tanıtımı”, Sosyal 
Politikalar 
ve Kalkınma Derneği Başkanı 
Ercüment Işık “Gelecek için 
stratejik temalar ve öneriler – 
Endüstri 4,0 ve İnsan onuruna 
yakışır işler” başlıklı bir sunum 
yaptılar. 

Avrupa-Akdeniz Metal Sanayi 
Sendikaları Daimi Konferansının 
kapanış konuşmasını Türk Metal 
Sendikası Araştırma ve Eğitim 
Merkezi Başkanı Dr. Naci Önsal 
yaptı. 

Konferans, Sonuç Bildirgesi’nin 
açıklanması ile tamamlandı. 

3. OTURUM

4. OTURUM

5. OTURUM
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Sonuç Bildirgesi

10-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Didim’de toplanan Avrupa-Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları’nın 
ikinci Konferansı bölgede adil ve sürdürülebilir bir kalkınma için çağrıda bulunmaktadır. Söz konusu 
hedeflere ulaşılabilmesi açısından güçlü ve bilinilirliği olan sendikalara ihtiyaç vardır. 

Bu bağlamda, 2017 yılında gerçekleştirilen ilk Konferansta oy birliği ile onaylanan sonuç bildirgesi 
uyarınca özellikle çok uluslu işletmeler konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Bölgede eşgüdümlü sendikal faaliyetlerin artırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışma planı 
aşağıdaki gibidir:

a) Konferans yılda 4 kez çıkarılacak bir haber bülteni üzerinde karar birliğine varmıştır. Bahse 
konu haber bülteninin koordine edilmesinin programın eş-koordinatörlüğünü yürüten Yücel Top 
tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Konferans katılımcıları ilgili haber bültenine girdi 
sağlamak üzere eş-koordinatörü düzenli biçimde bilgilendirmekle görevlendirir. 

b) Öte yandan Konferans katılımcılarını, Türkiye’deki sekretarya tarafından alt yapı çalışmaları 
sürdürülen Web sitesine bilgi akışı sağlamakla görevlendirir.

c) Konferans SindNOVA İtalya tarafından hazırlanması öngörülen bir proje üzerinde anlaşmaya 
varmış; bu projenin bölgede yer alan diğer sendikalar ile beraber, Fim-CISL tarafından Avrupa 
Komisyonu’na sunulmasını kararlaştırmıştır. 

d) AB tarafından doğrudan hibe biçiminde Türkiye’de kullanılması mümkün kılınan bütçeden 
faydalanmak üzere Konferans, Endüstri 4,0 ya da benzer içerikte bir başka projenin Türk Metal 
Sendikası gözetiminde yürütülmesini karalaştırmıştır. 

e) Konferans Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren çok uluslu işletmelere ilişkin bir haritalama 
çalışması konusunda gerekli adımların atılmasına karar vermiştir. Söz konusu çalışma, endüstrinin 
bölgede yeniden şekillendirilmesinin idaresi açısından sendikaların ve işçilerin karşılıklı dayanışma 
ve desteklerini güçlendirecek önemli bir araçtır. Öte yandan bu çalışma, toplu pazarlık, işçi haklarına 
saygı ve insan onuruna yakışır işler açısından da vazgeçilmez bir unsurdur.

f) Konferans UFM (Akdeniz Sendikaları) ile bağlantıya geçilerek, bilgi alışverişi yapılmasına 
ve devletlerarası statüdeki ilgili kuruluşun faaliyetleri içerisinde yer almaya yönelik girişimde 
bulunulmasına karar vermiştir. 

g) Konferans Bosna Hersek Metal İşçileri Sendikasının toplu sözleşme müzakerelerinde işveren 
örgütü BIH ile yaşadığı sorununun çözümüne yönelik tam ve kesin desteğini açıklar.  

Öte yandan Konferans, Avrupa Birliğinden Akdeniz bölgesine daha fazla önem vermesini bekler;
1) İlk olarak Bölgedeki ülkeler arasında eşgüdümün yürütülmesinden sorumlu bir Komisyon 

üyesinin atanması.
2) Bölgeye ilişkin bir göç politikasının oluşturulması ve sığınmacılar açısından hedef ülkeler ile 

kaynak ülkeler arasında insani vasıflarda geçiş koridorları oluşturulması.
Son olarak, Avrupa-Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları Konferansı uluslararası sendikal hareketin 

bir parçası olarak Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın bir an önce salıverilmesine 
yönelik destek çağrısı yapar. 

Didim, 12 Mayıs 2018

AVRUPA-AKDENİZ 
METAL SANAYİ SENDİKALARI

DAİMİ KONFERANSI
10-12 Mayıs 2018

EURO-MEDITERRANEAN 
METAL INDUSTRY UNIONS
PERMANENT CONFERENCE
10-12 May 2018
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1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
Değerli ve kıymetli okuyucularımız, Türk Metal Sendikası olarak sizler için 
çıkarmış olduğumuz “Türk Metal Dergisi” ile birlikte sizlere kaliteli ve güvenilir 
hizmet sağlamak için çalışmaktayız. Çalışmalarımızı yaparken kişisel 
verilerin korunmasının kişilerin temel hakkı olduğuna inanarak, verilerinizin 
güvenliğini en üst seviyeye çıkartma konusunda hassasiyetle yaklaşmaktayız. 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, 
kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Metal Sendikası (“Türk Metal”) 
tarafından, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Türk Metal’in, 6698 Sayılı Kanun uyarınca;
İrtibat Kişisi: UĞUR POLAT          Telefon: 0(312) 2926400

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda 
sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir 
Kişisel verileriniz; ücretsiz olarak verilen dergimizden faydalandırmak 
ve gerekli işlemler, dergi ve içerik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına ve 
ayrıca derginin ilgili kişilere ulaştırılabilmesi adına gerekli çalışmalar için 
işlenmektedir.

3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; dergi kapsamında yer alan içeriklerin oluşturulması 
amacıyla; içerik yazarlarına ve ilgili kurum ve kişilere, dergi basım ve yayın 
işlemleri amacıyla; ilgili basım ve yayım kurumlarına, dergi sürekliliğini 
sağlamak amacıyla; ilgili ajans ve iş ortaklarına, derginin adrese ulaştırılması 
amacıyla; kargo ve kurye iş ortaklarına, dergi içerik ve çalışmalarının analiz ve 
reklamcılık faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla ilgili birim ve iş ortaklarına 
ve ayrıca Türk Metal adına yürütülen faaliyet, iş ve işlemler için, iş ortaklarına, 
üyelerine, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 
6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 
ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.        

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz Türk Metal tarafından, farklı kanallar ve farklı hukuki 
sebeplere dayanarak; Türk Metal sendikal faaliyetlerinin uygulanması ve 
yürütülmesi amacıyla, Türk Metal Dergisi içerik oluşturulması, basım ve 

yayımı ile iletilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel 
verileriniz; Türk Metal kişisel veri politikaları çerçevesinde yer alan amaçlar 
doğrultusunda, sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve dergi faaliyetlerinin 
yürütülmesi için fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmaktadır. 
Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında 
bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 
aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda 
sözlü, yazılı fiziki veya elektronik olarak toplanabilir. 

5. İlgili kişinin 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11’inci 
maddesinde sayılan hakları
İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Türk Metal’in Kültür Mah. Ziya 
Gökalp Cad. No: 40 Çankaya ANKARA adresine Noter aracılığıyla veya birebir 
başvurunuz ile iletmeniz durumunda Türk Metal talebin niteliğine göre talebi 
en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Türk Metal tarafından 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Bu kapsamda ilgili kişi olarak;   
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu 
hatırlatmak isteriz.

TÜRK METAL DERGİSİ 
KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

facebook.com/turkmetalsendikasi
youtube.com/turkmetalsendikasi
pevrulkavlak
turkmetalsendikasi
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Röportaj

n Sayın Portier, öncelikle 
sendikanızın üyesi bulunduğu 
CFDT Konfederasyonuna büyük 
bir olasılıkla Ulusal Sekreter 
olarak seçileceksiniz. Yeni 
görevinizden ötürü sizi şimdiden 
kutlamak isterim. 2002 yılından 
bu yana sürdürmekte olduğunuz 
profesyonel sendikacı kariyeriniz 
vasıtasıyla Konfederasyona 
önemli katkılarda bulunacağınız 
inancındayım.

Teşekkür ederim. Ancak bu 
biraz erken bir kutlama oldu. 
Kongre ve ulusal sekreterlik 
seçimi 7 Haziran 2018’de 
gerçekleştirilecek. Ancak ben yine 
de nezaketiniz nedeniyle size ve 
Türk Metal topluluğuna teşekkür 
ediyorum. Umarım yeni görevimde 
de yakın ilişkimizi sürdürme 
olanağı buluruz.

n Fransa başta olmak 
üzere, Avrupa ve dünyanın 
geri kalanında metal 
işkolunun durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Fransa için konuşacak olursak, 
metal işkolunun durumu diğer 
birçok sektöre göre çok daha iyi 
diyebilirim. Faaliyet anlamında 
yavaş da olsa, 2007-2008 mali krizi 
öncesi duruma tekrar geri döndük 
sayılır. Avrupa’ya bakacak olursak, 
ülkelerin büyük çoğunluğu için 
de aynı şeyi söyleyebiliriz. Dünya 
genelinde ise durum biraz daha 
farklı, çünkü bu düzeyde farklı ve 
karmaşık bir durum var. Sektörel 

değerlendirme dünya geneli değil 
de belki bölgelere göre yapılabilir. 

n Almanya, Fransa, 
İtalya, Hollanda ve İspanya 
gibi Avrupa’nın önde gelen 
sanayileşmiş ülkeleri 
üzerindeki Çin etkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Avrupa 
metal sektörü açısından Çin’in 
gelecekteki pozisyonuna ilişkin 
görüşünüz nedir?

Dergimizin bu sayısında, metal işkoluna ilişkin Avrupa deneyimlerini ele almaya 
devam ediyoruz. Bu sayımızın konuğu Fransız CFDT Konfederasyonuna üye Metal 
ve Mekanik İşçileri Sendikası (FGMM) Genel Sekreteri Philippe Portier. Avrupa’da 
metal işkolunun durumu, örgütlenme sorunları ve sanayi 4.0 üzerine görüşlerine 
başvurduğumuz Portier ile söyleşimizi, Avrupa Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları 
Daimi Konferansı Uzmanı Burak Ekmekçioğlu gerçekleştirdi.

“SENDİKALARARASI 
İLİŞKİLERİ DAHA DA 
GELİŞTİRMELİYİZ”



TÜRKMETAL 17

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

“Çin son yıllarda önemli ölçüde kalkındı. 
Bu gelişme Avrupa açısından birtakım 
riskler taşımasının yanı sıra, bazı fırsatları 
da beraberinde getiriyor. Avrupa açısından 
ortaya çıkan risk, Çin’in çok büyük 
kapasiteye sahip bir ülke olması itibariyle 
tekel oluşturacak ve materyal tedarikinde 
sıkıntı yaratacak ölçüde düşük fiyatlı ürün 
sunabiliyor olmasında yatıyor (…) Öte yandan, 
tam anlamıyla gelişmekte olan müthiş bir 
pazar olması itibariyle de Avrupa için Çin 
büyük bir fırsat olma niteliği de taşıyor. 

“
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Bilindiği gibi, Çin son yıllarda 
önemli ölçüde kalkındı. Bu 
gelişme Avrupa açısından birtakım 
riskler taşımasının yanı sıra, bazı 
fırsatları da beraberinde getiriyor. 
Avrupa açısından ortaya çıkan 

risk, Çin’in çok büyük kapasiteye 
sahip bir ülke olması itibariyle 
tekel oluşturacak ve materyal 
tedarikinde sıkıntı yaratacak 
ölçüde düşük fiyatlı ürün 
sunabiliyor olmasında yatıyor. 

Büyük bir ekonomi olan Çin, 
ihtiyacını karşılamak için dünya 
genelinde ham maddeleri kendi 
aldığı için ciddi bir ham madde 
sıkıntısı yaratıyor. Öte yandan, 
tam anlamıyla gelişmekte olan 
müthiş bir pazar olması itibariyle 
de Avrupa için Çin büyük bir fırsat 
olma niteliği de taşıyor. 

n Sayın Portier, size göre 
metal sektörü endüstri 4.0, 
yeşil ekonomi ve yeni nesil 
işler gibi dönüşümlerden 
nasıl etkilenecek? Söz konusu 
dönüşüm sürecinde içerisinde 
işin sosyal boyutunun 
geliştirilmesine katkı sağlamak 
adına sendikalar ne yapmalılar?

Sanayimizin gelişmeye 
yani daha açık bir ifadeyle, 
evrimleşmeye devam etmesi 
şart. Yani sadece nominal 
olarak değil, mahiyet olarak 
evrimleşerek gelişmesi gerekiyor. 
Bu bağlamda endüstri 4.0’a geçiş 
bir fırsattır. Bununla birlikte, 
çevre kirliliğini azaltmak ve 
kaynaklarımızdan tasarruf etmek 

“Sanayimizin 
gelişmeye yani daha 
açık bir ifadeyle, 
evrimleşmeye devam 
etmesi şart. (…) Bu 
bağlamda endüstri 
4.0’a geçiş bir 
fırsattır. (…) Her iki 
dönüşüm biçiminde de 
istihdam ve iş yaratma 
açısından birtakım 
riskler söz konusu. 
Şayet bu değişimler 
gerçekleştirilebilirse, 
işin merkezine insan 
olgusunu yerleştirerek 
tüm süreci bu olgu 
etrafında şekillendirmek 
son derece önemli.

“

Philippe Portier
Philippe Portier, metalurji mühedisidir. Sendikal mücadeleye 
1993 yılında CFDT bünyesinde katıldı ve işçi temsilciliği, 
işyeri komitesi sekreterliği ve sendika temsilciliğinden 
başlayarak çeşitli kademelerde görevler üstlendi. Daha 
sonra Maden ve Metal Birliği Genel Sekreteri oldu. Son 
olarak 2014 yılından itibaren CFDT’nin Metalurji 
Federasyonu Genel Sekreterliği görevini 
yürütüyordu. 

 Portier, CFDT’nin Haziran 2018’de 
Rennes kentinde yapılan kongresinde, 
Konfederasyonun yürütme kuruluna seçildi. 
Konfederasyonun ekonomi ve sanayi 
politikaları, sosyal diyalog kurallarının 
evrimi, sürdürülebilir kalkınma ve sendikal 
örgütlenme dosyalarından sorumlu.
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gibi zorunluluklarımızdan ötürü 
mevcut üretim modelimizi de 
değiştirmek zorundayız. Her iki 
dönüşüm biçiminde de istihdam 
ve iş yaratma açısından birtakım 
riskler söz konusu. Şayet bu 
değişimler gerçekleştirilebilirse, 
işin merkezine insan olgusunu 
yerleştirerek tüm süreci bu olgu 
etrafında şekillendirmek son 
derece önemli. 

n Özellikle ülkeniz 
Fransa başta olmak üzere, 
Avrupa genelinde çok uluslu 
işletmelerde örgütlenirken 
karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir?

Çok uluslu işletmelere 
sendikaların işini güçleştiren esas 
sorun, bu şirketlerin bir yandan 
kısa dönemli olarak yönetilip 
finanse ediliyorken, diğer yandan 
karar alma merciinin uzakta 
bulunuyor olmasıdır. Bu da 
sendikacıların görevini büyük 
ölçüde zorlaştırıyor.

n Ülkenizde çalışan birçok 
Türk işçi var. Bu bağlamda 
Fransa’daki Türk işçilere ilişkin 
gözlemlerinizi öğrenmek 
isteriz. Örneğin, sendikanızda 
görevli Türk çalışan ya da Türk 
delegeniz var mı?

Elbette, üyesi bulunduğumuz 
Fransa Demokratik Emek 
Konfederasyonu CFDT’de sendikacı 
Türkler mevcut. Ancak Türk işçiler 
için belli bir oran vermem ne yazık 
ki söz konusu değil. 

n Avrupa-Akdeniz Metal 
Sanayi Sendikaları Daimi 
Konferansına ilişkin görüşünüz 
nedir? Size göre bu hususta 
daha etkin ve daha faydalı ne 
yapılabilir?

Daimi Konferans çok iyi 
düşünülmüş, her bakımdan çok iyi 
bir girişim. Bu girişimin Akdeniz 
bölgesindeki sendikaların, o 
sendikaları yönetenlerin, daha 
da ötesinde, aynı kaderi paylaşan 

kesimlerin birbirini tanıması, 
anlaması ve bilgi paylaşımında 
bulunması açısından büyük 
getirisi var. Öyle ki, bu girişim 
sayesinde gelişen ilişkilerimiz 
sonucunda, yarın bir sorunla 
karşılaştığımızda birbirimizin 
farklı çıkarlarını göz önünde 
bulundurarak çözüm üretmemize 
araç olacaktır. O nedenle, bu 
ilişkileri daha da geliştirmeli, 
yılda bir kez gerçekleştirdiğimiz 
toplantıların ötesinde, daha sık bir 
araya gelmeli, projeler geliştirmeli 
ve ikili ilişkileri de artırmalıyız. 
Ayrıca, biz sendika yöneticileri 
dışında Konferansa katılan 
ülkelerde faaliyet göstermekte olan 
işletmelerdeki temsilciler, öncü 
işçiler de sektörel faaliyetlerdeki 
durumlara ilişkin bir bakış açısı 
sağlamak için sıkça bir araya 
gelmeliler. Bu girişim henüz çok 
yeni, o nedenle zamanla bunların 
da olacağına ve buradan çok güçlü 
ilişkiler çıkacağına eminim. 

“ Akdeniz bölgesindeki 
sendikaların, 
o sendikaları 
yönetenlerin, daha da 
ötesinde, aynı kaderi 
paylaşan kesimlerin 
birbirini tanımak, 
anlamak ve bilgi 
paylaşımında bulunmak 
açısından bir araya 
gelmeleri çok önemli.

“
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Akademik çevre ile sendikayı buluşturmayı amaçlayan, 
“Akad’emek- Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde” kurultaylarının 
beşincisi, Mayıs ayında Karadeniz Ereğli’de yapıldı.

Türk Metal’in 55. Yılında 

5. AKAD’ EMEK 
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5. AKAD’ EMEK 
T

ürk Metal Sendikası ile Uludağ Üniversitesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği, akademi ile sendikaları 
buluşturmayı hedefleyen, “Akad’emek- Söz 
Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde” 
kurultaylarının beşincisi, 4-5 Mayıs tarihlerinde 

Büyük Anadolu Ereğli Hotel’de gerçekleştirildi.
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Kurultaya, 27 devlet 
üniversitesinden, toplam 230 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü öğrencisi ve 30 
Öğretim Üyesi katıldı. 

Kurultayın açılış programında 
konuşan Uludağ Üniversitesi 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Serpil Aytaç, böyle bir 
organizasyonun, dünyada başka 
bir örneği olmadığını belirterek, 
“Bize bu imkanı sunduğu 
için, Türk Metal Sendikası’na 

teşekkürlerimi 
iletmek 
istiyorum” dedi. 
Prof. Aytaç, 
kurultaya katılan 
öğrencilere 
de seslenerek, 
“Burası 
sizler adına, 

sendikaları tanımak için güzel 
bir laboratuvar, akademi ve 
emeği buluşturan bu güzel 
etkinliği iyi değerlendirmenizi 
diliyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Serpil Aytaç’ın 
ardından kürsüye, 2014’te 
yapılan 1. Akad’emek Öğrenci 
Kurultayı’na lisans öğrencisi 
olarak katılan ve bugün 
başlayan 5. Akad’emek Öğrenci 
Kurultayı’nda ise Pamukkale 
Üniversitesi ÇEEİ Bölümü 
Araştırma Görevlisi olan 
Erkan Kıdak, kısa bir konuşma 

yaparak; “5 
yıl önce bu 
kurultaya lisans 
öğrencisiyken 
katıldım. 
Akademik 
kariyerimi 
seçerken bu 
organizasyonun 

bende etkisi büyük oldu.  Ben 
ve benim gibi buraya lisans 
öğrencisi olarak katılan ve 
bugün benim gibi akademi 
dünyası ve sendikal camiada 
görev alan birçok arkadaşım 
var. Umarım bu kongre, 

Pr
of

. D
r.

 S
er

pi
l A

yt
aç

Er
ka

n 
K

ıd
ak



 TÜRKMETAL 23

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

bugün aramıza ilk kez katılan 
arkadaşlarım için de yeni 
başarıları beraberinde getirir” 
dedi.

Açılış programında 
konuşan Türk Metal Sendikası 
Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 
üniversiteleri umut olarak 
değerlendirdiklerini belirterek, 
“Öncelikle onlar geleceğe 
hazır olmalı, bizi yeni döneme 
hazırlamalı. Gelecekteki 
mesleklerin neler olabileceğini 
bize söylemeli. Bu meslekler 
için eğitimler düzenlemeli. 
Bunlara öğretim programı içinde 
ağırlıklı yer vermeli. Veya böyle 
toplantılar yapıp, sizin gibi pırıl 
pırıl insanları bir araya getirip, 
görüşlerinden yararlanmalı. 
Geleceği hep birlikte inşa etmeli. 
Yani yakınacak, şikâyet edecek, 
çözümü başkasından bekleyecek 
durumumuz yok. Hepimize 
iş düşüyor görevimiz ağır, 
sorumluluğumuz büyüktür” dedi.

Öğrenci Kurultayının açılış 
programında, öğrencilerin ve 
öğretim üyelerinin yanı sıra, 
700’e yakın Erdemir emekçisi de 
salondaki yerini aldı. Kurultaya 
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan 
Demirtaş, Ormanlı Belediye 
Başkanı Bayram Başol, Genel 
Maden-İş Genel Başkanı 
Ahmet Demirci, Genel Başkan 
Yardımcımız Yusuf Ziya Odabaş, 
Kdz. Ereğli Şube Başkanımız 

Metin Ercan, Türk Metal 
Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Başkanı Dr. Naci Önsal ile çok 
sayıda davetli katıldı.

Kurultayda iki gün boyunca 
5 oturumda 15 sunum yapıldı. 
Ayrıca kurultayın ilk günü 

Siemens Pazarlama Müdürü 
Derya İren, “Endüstri 4.0” 
başlıklı bir sunum yaptı. 
Oturumların tamamlanmasının 
ardından Erdemir işyerine 
gezi ve tanıtım programı 
gerçekleştirildi.
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Uludağ Üniversitesi ve Türk 
Metal Sendikası’nın işbirliği 
ile, üniversitelerin Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümlerinin öğrenci 
ve akademisyenlerine yönelik 
“Akad’emek; Söz Çalışma 
Ekonomisi Öğrencilerinde” 
kurultayları, emekle 
akademinin buluşmasını 
hedefliyor. 

Türkiye’nin en büyük ve 
güçlü sendikası olmak, 
hiç şüphesiz Türk Metal’e, 
daha farklı ve önemli 

sorumluluklar yüklüyor. Bu 
sorumlulukların gereğini yerine 
getirmek üzere Türk Metal’in 
hayata geçirdiği önemli projelerden 
birisi de “Akad’emek”. Proje ile 
amaçlanan, üniversitelerin Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümleri ile ilişkileri geliştirmek, 
bölüm öğrencilerinin çalışma 
alanlarındaki en önemli unsur 
olan sendikalarla “tanışmasını” 
sağlamak… Bu çerçevede, Uludağ 
Üniversitesi/Türk Metal işbirliğiyle 
düzenlenen “Akad’emek- Söz 
Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde” 
kurultaylarının ilki, 24-27 Nisan 
2014 tarihinde, Karadeniz Ereğli’de 
gerçekleştirildi. Ardından dört 

kurultay daha yapıldı. Sendika/
üniversite işbirliğiyle yapılan 
ve ilk olma niteliğini taşıyan bu 
kurultaylara yaklaşık 1000 öğrenci 
ve 100’e yakın akademisyen katıldı. 

ÖĞRENCİLER 
SUNUMLARINI HAZIRLIYOR

Türk Metal’in, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

AKADEMİNİN EMEKLE 
BULUŞTUĞU PLATFORM 

“Hayatınız boyunca emeğin hakkı için mücadele edin.
Hayatınız boyunca adaletsizliğe karşı savaşın.
Hayatınız boyunca doğruluktan dürüstlükten ayrılmayın.
O zaman yolunuz nasıl olsa bir gün o emekçilerle kesişir,
Yüzlerini bile görmediği çocuklara bu ortamı sunan çilekeş 

emekçilerle, o akademisyenler bir gün mutlaka buluşur ve 
kucaklaşır.

İşte o gün bu ülke için bayram olur. Hepimize umut olur. Ve 
umarım, bu kurultay da, bu umudun yeşerdiği yer olur.

Umarım bu kurultay, üniversiteler ile sendikanın, 
Akademi ile emeğin yeniden bir araya geldiği, yeniden birlikte 

yürümeye başladığı bir dönüm noktası olur.
Umudumuz çok, beklentimiz büyük.”

Pevrul Kavlak 
1. Akad’emek Açılış Konuşmasından

M. Kemal ŞEN
Türk Metal - MESS Eğitim Sorumlusu
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bölümü öğrencilerine verdiği 
önemin bir göstergesi olan, 
sendikanın kapısını akademiye 
açmayı hedefleyen ve artık 
gelenekselleşen kurultaylar için, 
her yıl bir ana başlık ve ona bağlı 
alt başlıklar belirleniyor. Belirlenen 
konu, Uludağ Üniversitesi 
tarafından Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri bölümleri 
bulunan devlet üniversitelerine 

bildiriliyor. Öğretim üyeleri 
aracılığıyla konuyu öğrenen 
öğrenciler sunumlarını hazırlıyor 
ve katılımcı listesi son şeklini alıyor. 

Kurultayın açılış programının 
ardından öğrenciler, yine 
öğrencilerin doldurduğu 
salonda Çalışma Hayatı – 
Emek- Sendikalar-Örgütlülük 
gibi konularda sunumlarını 
gerçekleştiriyorlar.  Sunumların 

tamamlandığı oturumlardan sonra, 
kapanışta da değerlendirmeler 
yapılıyor ve kurultay bildirisi 
okunuyor.

 “Akad’emek kurultayları ile; 
n Geleceğin insan kaynakları, 

işveren temsilcisi, iş yeri 
yöneticileri ve öğretim üyelerinde 
sendikal bilinci geliştirmek. 

n Üniversite – Sendika 
işbirliğini gerçekleştirmek.

“Akad’emek” kurultaylarına katılan öğrenciler, Erdemir fabrikasını da ziyaret ederek, üretim süreci hakkında bilgi alıyor.
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n Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri dalına katkıda 
bulunmak ve emekçilerin sesini 
duyurmak amaçlanıyor.

KURULTAYLARDAN ELDE 
EDİLEN KAZANIMLAR

İlki 2014 yılında 
gerçekleştirilen kurultayların 
ardından, Türk Metal’e 
üniversitelerde gösterilen ilgide 
ciddi bir artış gözlendi. Türk 
Metal’i daha yakından tanımak 
isteyen üniversite öğrencilerinden 
gelen davetler çoğaldı ve bu 
çerçevede, 12 ayrı üniversitede 
“sendika – üniversite buluşması” 
gerçekleştirildi. Bu buluşma 
toplantılarında ilişkiler daha da 
geliştirildi.

Bu kurultaylarda tanışan 
öğrenciler, öğrenim hayatlarında 
ve mezun olduktan sonra 
birbirleri ile görüş alışverişini 
sürdürdüler, birbirilerine pek çok 

alanda destek oldular. Birlikte 
organizasyonlar düzenlediler.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri bölümü öğrencilerinin 
kendilerine olan güveni pekişti, 
okudukları bölümün kapsamı ve 
önemi, onlar açısından daha da 
somutlandı.

Türk Metal veya çalışma hayatı 
ve sendikacılık konularında ödev 
ve tezler hazırlanırken, alan ve 
kaynak araştırmaları için destek 

ve yardım talep eden öğrenci 
sayısı çoğaldı. Bölümlerde okuyan 
öğrencilerin, Türk Metal Genel 
Merkezi ve şubelerine ziyaretleri 
arttı. Bu arada, son 4 yılda, 70’ye 
yakın öğrenci sigorta başlangıçları 
yaptırılarak, Türk Metal’de ücretli 
staj gerçekleştirdi. Türk Metal’in 
örgütlü olduğu fabrikalara 
düzenlenen teknik ziyaretlere 
katılım yoğunlaştı. 
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KURULTAY KATILIMCILARININ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN:
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n Sayın Kıymaz, Türk 
Metal, sendikacılık alanında 
hep ilklerle anılıyor. Bu alanda 
birçok yeniliği hayata geçiren 
bir sendika. İlk kez profesyonel 
genel sekreterlik uygulamasını 
getirerek bir ilke daha imza attı. 
Siz daha önce sendikanın hukuk 
müşaviriyken, genel sekreterlik 
görevine getirildiniz. Bu süreci 
değerlendirir misiniz? 

Sizin de ifade ettiğiniz gibi, 
Türk Metal sendikal hayatta 
hep ilkleri gerçekleştirdi. 
Yenilikçilik (inovasyon) adeta 
Türk Metal’in kurumsal kimliğiyle 
birlikte anılıyor. Özellikle sosyal 
sendikacılık alanında çığır açan 
uygulamaları, bu camiada büyük 
yankı uyandırıyor. Bu ilkesinden 
hiçbir zaman taviz vermeyeceğini 
açıklıkla ifade edebilirim. 

Çalışma hayatı değişimin, 
gelişimin en yoğun yaşandığı alan 
olduğu için, büyük sendika olma 
iddiası sürdükçe, sendikamızın 
durağan bir görünüm arz etmesi 
zaten mümkün değil. Türk Metal 
eğer son 8-10 yıl içerisinde 
hem üye sayısı bakımından 

hem de örgütlü olduğu işyeri/
firma bazında iki katından fazla 
büyümüşse, bunu, üyesine 
dokunan yenilikçi uygulamaları ve 
kurumsal yapısında gerçekleştirdiği 
pozitif değişikliklere borçludur. 

2015 Ağustos’unda yapılan son 
Genel Kurulda, Genel Sekreterliğin 
kurumsal yapı içerisinde ayrı bir 
birim haline getirilmesi de, bu 

değişim süreci içerisinde önemli 
bir halka oldu. Fikrin sahibi 
olan Genel Başkanımız Pevrul 
Kavlak, 2015 yılındaki Genel 
Kurulumuzdan yıllar önce bu 
fikri dile getirmeye başlamıştı 
ve altyapısını da hazırlamıştı. 
Bu şekilde özelde Türk Metal’in, 
genelde de tüm işçi sendikalarının 
kurumsal yapılarına büyük katkı 
sağlanacağını sık sık ifade etmişti. 
Böylece, diğer sendikalara da öncü 
oldu. 

n Bu gelişmenin sendikanın 
çalışmalarına nasıl bir etkisi 
oldu? 

Bu düzenleme yapılırken, Genel 
Sekreterliğin profesyonel bir kadro 
eliyle yürütülmesinin sendikamızın 
iş ve işlemlerinin daha doğru 
ve kesintiye uğramadan 
gerçekleştirilmesinde büyük 
faydasının olacağı öngörülmüştü. 
Genel Kurulda yapılan tüzük 
değişikliğinin ardından da zaman 
kaybetmeden karar alındı. 
Böylece 1 Eylül 2015 günü 20 yıla 
yakın bir süre sendikanın hukuk 
işleriyle uğraşmış, bağlı/ilgili 

“SENDİKAL HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNÜNDEKİ 
EN BÜYÜK ENGEL 
ESKİ YASAKÇI ZİHNİYET”
Sendikal mücadelede “ilklerin” öncüsü olan Türk Metal, yeni bir ilki daha 
hayata geçirdi ve merkezi yönetim yapılanmasında, “Profesyonel Genel Sekreterlik” 
uygulamasını başlattı. 2015 yılından beri Türk Metal Sendikası Genel Sekreterliği 
görevini yürüten Avukat Taliphan Kıymaz’la, sendika/üniversite işbirliğini, çalışma 
hayatının yasal ve pratik sorunlarını ve MESS sözleşme sürecini konuştuk.

“ Türk Metal eğer son 
8-10 yıl içerisinde hem 
üye sayısı bakımından 
hem de örgütlü olduğu 
işyeri/firma bazında 
iki katından fazla 
büyümüşse, bunu, 
üyesine dokunan 
yenilikçi uygulamaları 
ve kurumsal yapısında 
gerçekleştirdiği pozitif 
değişikliklere 
borçludur.

“

Röportaj
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“Çalışma hayatında insanca yaşam koşullarının 
oluşmasını engelleyen, birbiri ile iç içe geçmiş o kadar 
çok sorun var ki, hangisinin öncelikli olduğunu seçmekte 
tabii ki zorlanıyoruz. Ama bir işçi örgütünün yöneticisi 
olarak örgütlenme sürecinin bizim için giderek büyüyen 
bir problem olduğunu söyleyebilirim. Hukuki mevzuat bu 
sorunun çözümünde yanımızda olmak bir yana maalesef 
bu sorunu besleyen kaynak pozisyonunda. 

“
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kuruluşlarında değişik görevler 
üstlenmiş biri olarak sendikamızın 
ilk profesyonel Genel Sekreteri 
olarak atandım. 2002 yılından beri 
Genel Başkanımız Pevrul Kavlak’la 
yakın çalışma imkânı bulmuş biri 
olarak, işlerin amaca ve kurallara 
uygun ve hızlı yürütülmesinde 
büyük mesafe kat ettiğimizi 
söyleyebilirim. Genel Başkanımızın 
bizlerin ufkunu açan diğer 
fikirlerinde, projelerinde olduğu 
gibi haklı çıktığını çok geçmeden 
bir kez daha gördük. Bizim de tek 
kaygımız bu görevin gereklerini 
layıkıyla yerine getirmek, diğer 
sendikalara da iyi bir örnek 
oluşturmaktır.    

n Mayıs ayı başında, Türk 
Metal’in bir süredir sürdürdüğü 
“Akad’emek” etkinliğinin 
beşincisi yapıldı. Ülkenin 
çeşitli üniversitelerinden 
öğrenciler çok güzel bir kurultay 
gerçekleştirdiler. Bu düşünce 
nasıl doğdu, nasıl gelişti? Bu 
çalışmaların sendikal harekete 
katkısı nedir?

Evet, Ereğli’de Erdemir’in 
hemen yanındaki tesisimizde 
akademisyen ve öğrencilerle beşinci 
kez biraraya geldik. Genelde bu 
etkinliği, toplantının atmosferine de 
uygun olarak bir emekçi kenti olan 
Karadeniz Ereğli’de düzenliyoruz. 
Bu etkinliğimizin, bırakın ülkemizi 
dünyada eşi benzeri yok. Kurultay, 
katılımcıların da sık sık ifade ettiği 
üzere sendikaları tanımak, çalışma 
hayatının güncel sorunlarını ve 
çözüm önerilerini tartışmak için 

gerçekten elverişli bir ortam 
sağlıyor. Adeta bir laboratuvar, 
adı üstünde akademi ve emeği 
buluşturan bir platform kuruyoruz 
orada. Biliyorsunuz üniversitelerle 
işçi kesimi arasındaki kopukluk 
sendikal camiayı son derece 
rahatsız eden, ama çözüm de 
üretilmemiş bir konu. Genel 
Başkanımız göreve geldikten 
sonra bu konuda adım atılmasının 
sendikaların içinde bulunduğu 
zor koşulları tersine çevirmek için 
ilk başlangıç noktası olduğunu, 
artık somut bir şeyler yapmak 
gerektiğini ifade etmişti. İşte 
sendikalarla akademik birlikteliği 
sağlamak üzere gerçekleştirilecek 
projelerin başında gelen Akad’emek 
kurultayları ile başta üniversite-
sendika işbirliğini kurmanın 
yanında, geleceğin insan 
kaynakları, işveren temsilcisi, işyeri 
yöneticilerinde sendikal bilinci 
geliştirmek amaçlanmıştı. 

Yine Türk Metal olarak 
sosyal sorumluluk ve sosyal 

“  Akad’emek 
kurultaylarının, bırakın 
ülkemizi, dünyada eşi 
benzeri yok. Kurultay, 
katılımcıların da sık 
sık ifade ettiği üzere 

sendikaları 
tanımak, 
çalışma 
hayatının 
güncel 
sorunlarını 
ve çözüm 

önerilerini tartışmak için 
gerçekten elverişli bir 
ortam sağlıyor. Adeta bir 
laboratuvar, adı üstünde 
akademi ve emeği 
buluşturan bir platform 
kuruyoruz orada.

“
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sendikacılık anlayışıyla ülkemiz 
üniversiteleri bünyesindeki Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümlerine katkıda bulunmak, 
bu tür organizasyonlar yoluyla 
emekçilerin sesini duyurmak, 
sendikamızın gerçekleştirdiği 
proje ve organizasyonlarda 
öğrenci ve üniversite desteğini 
alarak bilimsel sendikacılığa katkı 
sağlama hedeflendi. Bu hedefe 
yönelik olarak tabii ki üyelerimizin 
en yoğun bulunduğu bölgeye en 
yakın köklü bir üniversite ile söz 
konusu çalışmaları yapmanın daha 
doğru olacağını düşündük. Bu 
amaçla ülkemizin ve Bursa’mızın 
saygın üniversitelerinden Uludağ 
Üniversitesine bağlı İİBF Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü ile proje üzerinde 
görüşmeler yapıp gerekli zemini 
oluşturduk. İlki 2014’te olmak 
üzere olmak üzere etkinliğimizi 
her yıl gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Geldiğimiz aşamada, 
Akad’emek ülke çapında ses getirir 
oldu. Artık üniversitelerimizce 
kurultay öncesi geniş çaplı 
hazırlıklar yapılıyor, şölen 
havasında geçen kurultay adeta 
dört gözle bekleniyor, sendikamıza 
muazzam bir katılım başvurusu 
ulaşıyor. Bunun bir emek kuruluşu 
için ne derece gurur verici 
olduğunu sizler de takdir edersiniz. 

n Üniversite-sendika 
işbirliği kapsamında sizin 
yürüttüğünüz bir proje daha 
var. Bir süredir üniversitelere 
giderek Türk Metal’i ve 
sendikal hareketin güncel 
konularını anlatıyorsunuz. Bu 
çalışmanızdan söz eder misiniz?

Az önce ifade ettim, bizce 
sendikaların içinde bulunduğu 
zor koşulları tersine çevirmek 
adına atılması gereken adımların 
başında üniversitelerle işçi 
kuruluşları arasındaki iletişimsizliği 
gidermek geliyor. Bu iletişimsizliği 
ortadan kaldırmak için elimizde 
somutlaştırılması gereken 
pek çok proje var. Akad’emek 
etkinliği hayata geçirdiğimiz 
projelerin zaten en başında 

geliyor. Bunun yanında üniversite-
sendika diyaloğunu sürekli 
hale getirmek için yarının işyeri 
yöneticileri, işveren temsilcileri 
olacağını ifade ettiğimiz 
bugünün öğrencilerine, öğretim 
üyelerinin de bulunduğu kendi 
ortamlarında ulaşmak, onlarla 
göz temasında bulunmak, 
kendimizi sürekli hatırlatmak 
da diğer öncelikli hedeflerimiz 

arasında. Yani sadece Akad’emek 
esnasında değil öncesi veya 
sonrasında da her ay en az iki 
üniversiteye giderek sendikamızı 
tanıtmaya, işçi kesiminin 
temel sorunlarını bulundukları 
ortamda kendileriyle paylaşmaya 
eşzamanlı olarak devam 
ediyoruz. Bu tür etkinliklerle 
daha çok geleceğe yatırım 
yapıyor olsak da, olumsuz 
görünüm arz eden sendikal 
bakış açısını değiştirmek, 
farkındalık yaratmak için daha 
şimdiden önemli mesafeler 
kat ettiğimize inanıyorum. 
Sendikal örgütlenmenin 
zorluklarını, sendikal işleyişin 
sorunlarını, çalışma hayatının 
gerçekliklerini bizzat anlatarak, 
somut örnekler üzerinden 
onların genç dimağlarında 
canlandırmaya çalışıyoruz, ki 
bunun kendileri için ne derece 
benzersiz bir deneyim olduğunu 
gözlerinden anlıyoruz. Her yıl 
yapılan Akad’emek etkinliğinde, 
yardımcı olduğumuz staj 
süreçlerinde, sosyal medya 
platformlarında, öğrenci 
topluluklarının katıldığımız diğer 
toplantılarında, en önemlisi 
mezuniyetleri sonrasında bu 
gençlerle iletişimimizin devam 
ettiğini, bağımızın kopmadığını 
da özellikle belirtmek isterim.  

n Sayın Kıymaz, siz hukukçu 
kimliğinizle sendikal hareketin 

“ Çalışma hayatında 
insanca yaşam 
koşullarının oluşmasını 
engelleyen, birbiri ile iç 
içe geçmiş o kadar çok 
sorun var ki, hangisinin 
öncelikli olduğunu 
seçmekte tabii ki 
zorlanıyoruz. Ama bir 
işçi örgütünün yöneticisi 
olarak örgütlenme 
sürecinin bizim için 
giderek büyüyen bir 
problem olduğunu 
söyleyebilirim. Hukuki 
mevzuat bu sorunun 
çözümünde yanımızda 
olmak bir yana maalesef 
bu sorunu besleyen 
kaynak pozisyonunda.

“
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o alanını da iyi biliyorsunuz. 
Endüstri ilişkiler alanını 
çevreleyen hukuki mevzuatta 
birçok sorun olduğunu biliyoruz. 
Bu sorunlar, örneğin sendikal 
örgütlenmeyi nasıl etkiliyor? 
Çoğunluk tespitlerinde, yetki 
başvurularında ne tür zorluklar 
yaşıyorsunuz?

Tabiri caizse en dertli 
olduğumuz konu bu. Çalışma 
hayatında insanca yaşam 
koşullarının oluşmasını 
engelleyen, birbiri ile iç içe 
geçmiş o kadar çok sorun var ki, 
hangisinin öncelikli olduğunu 
seçmekte tabii ki zorlanıyoruz. 
Ama bir işçi örgütünün yöneticisi 
olarak örgütlenme sürecinin 
bizim için giderek büyüyen bir 
problem olduğunu söyleyebilirim. 
Hukuki mevzuat bu sorunun 
çözümünde yanımızda olmak bir 
yana maalesef bu sorunu besleyen 
kaynak pozisyonunda. 

Çalışma yaşamını özgürlükçü 
ve demokratik toplum esasları 
temelinde yeniden düzenleme 
amacıyla hazırlanan ve 2012 
yılında yürürlüğe giren yeni 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Yasasına baktığınız anda, getirmiş 
olduğu hükümlerin, yasanın bu 
amacıyla çeliştiğini görürsünüz. 
ILO sözleşmelerine uyum 
amacıyla çıkarıldığı ifade edilse 
de, sendikal hak ve özgürlükler 
yanında serbest toplu pazarlık 

süreçleri açısından da bu hedefi 
gerçekleştiremediği, hatta pek 
çok konuda eski yasakçı zihniyeti 
sürdürdüğü çok açıktır. 

Sendikaların toplu iş 
sözleşmesi yaparak mevcudiyetini 
koruyabildiği, asli faaliyetlerinin 
bu olduğunu biliyorsunuz. Fakat 
toplu sözleşme düzenini kurma 
ve sürdürme önündeki engelleri 
kaldırma gibi bir netice bu yasa 
ile mümkün olamadı. Önceki 
yasada olduğu gibi yeni yasa da 
yetki tespitinde belgelere dayalı 
sistemi devam ettirdi ancak 
tespite giden yolda en önemli 
değişiklik olan üyeliklerin e-devlet 
kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi 

hadisesinde dahi sistemin 
güvenliğini oluşturan e-devlet 
şifrelerinin korunması problemi 
hala çözülemedi. Pek çok 
örgütlenme, e-devlet şifrelerinin 
korunamaması sebebiyle daha 
başta hüsranla sonuçlandı. Yetki 
tespiti olumlu neticelense bile bu 
tespite karşı mahkemeye yapılan 
itirazla birlikte, yetki ve toplu 
sözleşme sürecinin kesilmesi, 
sendikanın muhataplığının süreç 
sonuna kadar akamete uğraması, 
örgütlenme önünde yasal bir 
engel olmaya devam ediyor. 

Yetki davalarına baktığımızda, 
yasanın yetki için aradığı tüm 
koşulların, hakkın kötüye 

“  Ülkemizin içinde bulunduğu süreci dikkate 
aldığımızda, MESS sözleşmesi ile imkânsızın 
başarıldığını söyleyebilirim. Tabii ki hiçbir başarı 
tesadüfi değil, mutlaka arkasında büyük bir emek, 
büyük bir uğraş var. Ama neredeyse tüm 
koşulların aleyhimize olduğu bu ortamda başarıya 
giden yoldaki en büyük itici gücümüzün Genel 
Başkanımız olduğunu net olarak söyleyebilirim. 
Karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmadan üyesinden 
temsilcisine, sendika çalışanından yöneticisine 
kadar bizleri sürekli motive etmesi, süreci 
en ince detayına kadar planlaması olumsuzlukların 
bir bir aşılmasını sağladı.

“



TÜRKMETAL 33

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

kullanımı olacak şekilde itiraz 
amaçlı olarak kullanıldığını 
görüyoruz. Mahkemenin yetkisine, 
e-devlet sistemi temel alınmasına 
rağmen yetki tespitindeki sayılara, 
yetki tespitinin işyeri veya 
işletme düzeyinde belirlenmesi 
gerektiğine, işkoluna sürekli olarak 
itiraz ediliyor. Yine kasıtlı olarak 
yanlış mahkemelerde dava açılarak 
süre kazanılıyor, gereksiz belgeler 
olmadık yerlerden istenerek dava 
süreci uzatılıyor, üstüne üstlük 
yargının iş yükü de göz önüne 
alındığında, sendikal süreç için 
hayırlı bir sonuç çıkması neredeyse 
imkânsız hale geliyor. Hâlbuki 
kötü niyetli itirazları engelleme 
adına sürecin devam etmesinin asıl 
olması, gerçekten esaslı bir itiraz 
sebebi varsa sürecin ancak tedbir 
yoluyla durdurulabilmesi işçi 
kesiminin ortak beklentisi. 

Yetki tespitine karşı sırf süreci 
uzatıp sendikasızlığa giden yolu 
açmak adına yirminin üzerinde 
olur olmaz itiraz sebebini 
kullanan işverenlere karşı bunca 
tecrübeye rağmen yasal herhangi 
bir tedbir alınmaması, sendika 
üye sayılarının ülkemizde dip 
seviyede olmasının da en temel 
sebebi. Uzun mücadeleler sonunda 
yetki belgesi alınsa bile toplu 
sözleşme sürecinde zaten yok 
denecek kadar azalmış üyeyi 
istifa ettirme, toplu görüşmelere 
katılmama, işyerini kapatma, 
işyerini taşıma, mevcutları işten 
çıkarıp yeni işçi alma dâhil, 
işverenlerin kullandığı sendikayı 
bertaraf etme yöntemlerine ise 
yine hiçbir çözüm üretilemiyor. 
Daha yakın zamanda grup 
sözleşmesi için almış olduğumuz 
grev kararımızın ertelenmesi gibi 
grev yasaklarındaki artış, grev 
uygulansa bile grev kırıcılığına 
dönük işveren argümanları 
karşısındaki yaptırımsızlık da işin 
cabası. Başta da söylediğim gibi, 
üye artışını bırakın, sendikaların 
mevcudiyetini koruyabilmelerinin 
dahi zor olduğu bir düzende eğer 
sendikamız üye artışı trendini 
devam ettirebiliyorsa bence 
takdire şayan.

    n Türk Metal MESS 
ile imzaladığı grup toplu iş 
sözleşmesiyle büyük bir başarı 
kazandı. Siz de o sürecin aktif 
olarak içindeydiniz. Süreci biz 
de biliyoruz ama eminiz ki bir 
de bilinmeyenler, perde arkası 
yaşananlar vardır. Bize bunlar 
hakkında neler anlatırsınız?

Ülkemizin içinde bulunduğu 
süreci dikkate aldığımızda 
imkânsızın başarıldığını 
söyleyebilirim. Tabii ki hiçbir başarı 
tesadüfi değil, mutlaka arkasında 
büyük bir emek, büyük bir uğraş 
var. Ama neredeyse tüm koşulların 
aleyhimize olduğu bu ortamda 
başarıya giden yoldaki en büyük 
itici gücümüzün Genel Başkanımız 
olduğunu net olarak söyleyebilirim. 
Karamsarlığa, umutsuzluğa 

kapılmadan üyesinden temsilcisine, 
sendika çalışanından yöneticisine 
kadar bizleri sürekli motive etmesi, 
süreci en ince detayına kadar 
planlaması olumsuzlukların bir bir 
aşılmasını sağladı. Bizler teşkilat 
olarak başarısızlığı, umutsuzluğu 
kendisinin asla kabul etmediğini 
biliyorduk, ama en önemlisi tüm 
emekçi kesim süreç sonunda onun 
bahanelere sığınmayan gerçek 
bir işçi lideri olduğunu görme 
imkânına sahip oldu. Hayatı 
hep mücadelelerle geçen biri 
olarak edindiği bilgi ve tecrübe 
birikimini sadece sabaha kadar 
süren müzakereler esnasında 
değil, sürecin başından sonuna 
kadar üyelerimizin yararına 
kullandığına hep beraber şahit 
olduk. Onun için şunu özellikle 
ifade ediyorum, süreç her ne 
kadar şeffaf bir şekilde işlemiş 
olsa da, o masada bulunan 
herkesi derinden etkileyen nokta, 
Genel Başkanımızın son gece 
müzakerelerindeki asil ve kararlı 
duruşudur. Bizler de elimizden 
geleni yaptık ama süreci sırtlayan 
ve emsalsiz bir başarıya taşıyan 
O’ydu. Bu sadece benim gözlemim 
değil, diğer sendika mensuplarının 
da içten içe kabul ettiği bir 
gerçektir. O gün yaşananlarla, o 
masada bulunan herkes Genel 
Başkanımızdan bir şeyler öğrendi. 
Müzakere tekniğini, sabırlı olmayı, 
hedefe kilitlenmeyi, çevikliği, 
lideri olduğu kitlenin haklarını 
savunmayı... Perde arkasında 
yaşananları size ancak bu şekilde 
özetleyebilirim.  

Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Av. Taliphan Kıymaz MESS Gurup TİS görüşmelerinde.
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18. ULUSLARARASI 

ÇOCUK MECLİSİ 
ANKARA’DA TOPLANDI

Metal Çocuk Arkadaş Kulübü’nün gelenekselleşen
 Çocuk Meclisi toplantılarının 18’incisi,

18-23 Haziran tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.
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“Sosyal Sendikacılık” 
ilkesinin öncüsü Türk 
Metal Sendikası’nın, 
üyelerinin çocukları 

için oluşturduğu Metal Çocuk Arkadaş 
Kulübü’nün 18. Uluslararası Çocuk 
Meclisi, 18-23 Haziran 2018 tarihleri 
arasında Anadolu Hotels Esenboğa 
Termal’de toplandı. Çocuk Meclisine, 
500 metal çocuğun yanı sıra, Kazakistan, 
Ukrayna, Moldova ve KKTC’den gelen 
70’e yakın konuk çocuk da katıldı.

Uluslararası Çocuk Meclisi’nin 
açılış programı, 21 Haziran’da, 
sinevizyon gösterisi, Meclis Divanının 
oluşturulması, saygı duruşu ve ile İstiklal 
Marşının hep bir ağızdan okunması 
ile başladı. Çocuk Meclisi etkinlikleri 
kapsamında, sırasıyla Metal Çocuk 
Halk Oyunlar Grubu, Metal Çocuk 
Tiyatro Grubu, Moldova ve Kazakistanlı 
çocukların dans grupları, Metal 
Çocuk müzik grubu ve Metal Çocuk 

korosu sahneye çıkarak, gösterilerini 
gerçekleştirdi.

Çocuk Meclisi’nin açılış programında 
son olarak Türk Metal Genel Mali 
Sekreteri Uysal Altundağ, kürsüye 
çıkarak, katılımcılar hitaben bir 
konuşma yaptı. Konuşmasına, Türk 
Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın 
Çocuk Meclisi delegelerine selamlarını 
ve başarı dileklerini ileterek başlayan 
Altundağ, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
çocuklara ve gençlere yönelik, 
“Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak 
ve yüceltecek olan sizlersiniz” 
sözünü hatırlatarak, şöyle 
devam etti: “Cumhuriyet her 
şeyden önce bağımsızlık 
demektir. Cumhuriyete 
sahip çıkmak, 
bağımsızlığımıza 
sahip çıkmaktır. 
Unutmayın, bağımsız 
olmadan, 
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özgür olmadan hiçbir şey 
olamayız. Onun için birinci 
görevimiz, cumhuriyetimizi ve 
bağımsızlığımızı korumaktır. İkinci 
görevimiz ise demokrasimizi 
korumaktır. Cumhuriyeti ve 
demokrasiyi koruyacağız 
dedik. Bağımsızlığımıza ve 
özgürlüklerimize sahip çıkacağız 

dedik.  Ama hala eksik olan bir şey 
var. O da adalettir. Adalet olmadan 
hiçbir şey olmaz. Adalet her şeyin 
temelidir. Adalet yoksa hiçbir 
şey ayakta duramaz. Cumhuriyet 
gerçek cumhuriyet, demokrasi 
gerçek demokrasi olmaz. Adalet, 
hayatın ta kendisidir. Adalet, 
hilesiz oyundur. Güçlerin eşitliğidir. 

Hakkını almaktır. Ama belki de 
hepsinden önemlisi adalet, adil 
bölüşüm demektir. Onun için her 
şeyin temeli budur; adalettir. İşte 
bizler Türk Metal olarak adaleti 
sağlayacağız. Size söz veriyoruz. 
Türk Metal, annenizin, babanızın 
hakkını sonuna kadar koruyacak. 
Sizin de payınız olan o hakkı 
almak için sonuna kadar mücadele 
edecektir.”

Uysal Altundağ, 12 Haziran’ın, 
“Dünya Çocuk İşçilikle Mücadele 
Günü” olduğunu hatırlatarak, şöyle 
dedi: “Birkaç gün önce Dünya 
Çocuk İşçilikle Mücadele Günü’ydü. 
Yani aslında biz büyükler için 
utanç günüydü. Yüreği, vicdanı 
olan herkesin utanması gerekiyor. 
Dünya üzerinde milyonlarca 
çocuk işçi var. Okulda, oyunda 
olması gereken çocuklar, sağlıksız 
koşullarda, saatlerce çalışmaya 
zorlanıyor. Ülkemizde de var. 
Yüzlerce, binlerce, on binlerce 
çocuk çalışmaya zorlanıyor. Bunu 
anlamak ve anlatmak mümkün 
değil. O çocukları çalıştıracak kadar 
acımasız olanları, o çocukların 
sırtından para kazanacak kadar 
utanmaz olanları, anlamak ve 
anlatmak mümkün değil. Bunu 
yapanlara, bunlara göz yumanlara, 
izin verenlere insan demek de 
mümkün değil. Bu meclisin önünde 
hepinize söz veriyorum. Türkiye’de 
tek bir çocuk işçi kalmayıncaya dek 
mücadele edeceğiz. Bu acımasız 
dünyanın, bir gün çok daha güzel 

Çocuk Meclisi buluşmalarının gelenekselleşen fidan dikimi törenine, Türk Metal 
Sendikası Genel Mali Sekreteri Uysal Altundağ da katıldı. 
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bir yer olacağına inanıyorum. 
Sizin sayenizde bağımsızlığın ve 
özgürlüğün hüküm süreceğine, 
adaletin bu dünyaya egemen 
olacağına inanıyorum.”

18. Uluslararası Çocuk Meclisi 
açılış programı, Türk Metal 

Sendikası Genel Mali Sekreteri 
Uysal Altundağ ile katılımcıların, 
Çocuk Meclisi delegelerinin 
hazırladığı resim sergisi gezip, 
Metal Çocuk Hatıra Ormanına 
fidan dikimi ile tamamlandı.

Metal Çocuk Arkadaş Kulübü 

18. Uluslararası Çocuk Meclisi 
açılış programına, Uluslararası 
Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 
Genel Sekreteri İsmail Dursun, 
MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü 
Birol Korkmaz, MESS Ankara Bölge 
Temsilcisi Ozan Mimaroğlu ile 
davetliler katıldı.

18. Uluslararası Çocuk Meclisi açılış 
programının sunuculuğunu, Gebze 
Dilovası Şube Delegesi Hakan Tütük ile 
İstanbul 1 Nolu Şube Delegesi İclal Akar 
birlikte gerçekleştirdi. 

Başkanlığını Tofaş Şube Delegesi Ezgi Kaya’nın yürüttüğü Çocuk Meclisi Divanı, Alperen Elmacı, Ömer Efe 
Akkan, Ceren Fırıncı, Ebru Gül, Ceren Yılandağ, Mehmet Can Çatak ve Melih Gür yer aldı.

Çocuk Meclisi’nde 
delegeler adına 
açılış konuşmasını, 
Divan Başkanı 
ve TOFAŞ Şube 
Delegesi Ezgi Kaya 
gerçekleştirdi. 

Çocuk Meclisi delegelerince hazırlanan halk oyunları gösterisi, katılımcılarından 
büyük alkış aldı. 

18. Çocuk Meclisi’ne Kazakistan, Ukrayna, Moldova ve KKTC’den 70’e yakın konuk çocuk da katıldı.  
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Avrasya’ndan 
gelen 
konuklarımız 
adına, Ukrayna 
Delegesi Anna 
Voyçak bir 
konuşma yaptı. 

Çocuk Meclisi delegelerince hazırlanan drama gösterisi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Moldova’dan Karolin Pişederski ile Yegor 
Polşin’in hazırladığı dans gösterisi, Çocuk 
Meclisi delegeleri tarafından ilgi ve beğeni ile 
izlendi. 

Açılış programının bir başka dans gösterisi, 

14 kişilik Kazakistan grubunca sergilendi.
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Metal Çocuk Perküsyon Grubu’nun gösterisi, bütün salona tempo tutturdu.

Metal Çocuk Korosu’nun gerçekleştirdiği performans büyük alkış topladı.

Metal Çocuk Arkadaş Kulübü 18. Uluslararası Çocuk Meclisi Delegeleri açılış programının ardından, Türk Metal Sendikası Genel 
Sekreteri Av. Taliphan Kıymaz ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulunan 
metal çocuklar, Misak-i Milli Kulesinde, Anıtkabir Özel Defterine mesaj yazan Kıymaz ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. 
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T
ürkiye’yi yasa boğan 8 yaşındaki Eylül 
Yağlıkara ile 4 yaşındaki Leyla Aydemir 
cinayetlerinin ardından, Bursalı vatandaşlar 
dev katılımla ‘Çocuğuma Dokunma’ yürüyüşü 

düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının organize 
ettiği ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı yürüyüş 
akşam saatlerinde, Nilüfer İlçesi Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı’nda gerçekleştirildi. Yoldan geçen 
sürücülerin de korna çalarak destek verdiği yürüyüş 
yaklaşık iki saat sürdü. Yürüyüşte, ‘Çocukların 
çığlığıyız’, ‘Çocuk susar, sen susma’, ‘Ses ol’ yazılı 
pankart ve dövizler taşındı. Yürüyüşe, Türk Metal 
Sendikası Bursa şubeleri kadın kolları üyeleri 
de geniş bir katılım sağlayarak, çocuğa yönelik 
istismara tepkilerini ortaya koydu.

"Yaşadığımız acı hadiseler hepimizin 

vicdanını kanatıyor. Bu toplumsal ayıba 

karşı toplum olarak sessiz kalmayalım. 

Her ne olursa olsun adli mercilerle 

temas kurmaktan çekinmeyelim. Tüm 

milletimizin başı sağolsun, hayatını 

kaybeden yavrularımıza Mevla'dan 

rahmet diliyoruz."

TÜ
RK

 M
ETAL SENDİKASI

Bursa’da sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen 
ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı ‘Çocuğuma Dokunma’ 
yürüyüşü, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gerçekleştirildi. 

ÇOCUĞUMA DOKUNMA!
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ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELEDE 
ULUSLARARASI ANLAŞMALAR
Av. Uluğ İLVE YÜCESOY

Çocuk işçiliği ya da çalışan çocuklar konusu, başta gelişmemiş ve gelişmekte 
olan ülkeler olmak üzere  tüm dünyanın gündeminde olan bir konudur. 
Çocuk işçiliği çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz 
yönde etkileyebilen kronik bir sorundur. Yoksulluk, ebeveynlerin eğitimsizliği, 
yoğun göç, çocuğun eğitim olanaklarından yararlanmasını sağlayamama gibi 
nedenler; çocuk işçiliği sorununun temelini oluşturmaktadır.

Çocuklar, öncelikle ekonomik yetersizlik 
ya da başka nedenlerle erken yaşta 
çalışmaya başlamaktadırlar. Tarımda, 
atölyede, sokakta, fabrikada çalışmaya 

başlayan çocuklar, çok ciddi ihmal ve 
istismara maruz kalmaktadırlar. Çocuk 
işçilerin aileleri tarafından yaşadıkları 
ihmal ve çalıştırıldıkları yerlerde yaşadıkları 
istismar, şiddet ve sömürü, buzdağının 
görülebilen kısmıdır. 

Çocuk yoksulluğu ya da yoksullukta 
çocukların varlığına ilişkin değerlendirme 
yapabilmek için, öncelikle çalışma hukuku 
mevzuatı ve uygulamaları ile, çocuk işçilerin 
çalıştırılma koşulları ve hakları, kadın 
istihdamı konularındaki veriler önemli bir 
ipucu oluşturmaktadır. Türkiye, çocuk hakları 
ile ilgili çok sayıda uluslararası sözleşmeye 
imza atmıştır. Zorunlu yargı yetkisi açısından 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi en önemli
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hukuk yollarından birisidir. Avrupa Konseyi 
anlaşmalarından olan Avrupa Sosyal Şartı da, 
çocuklara dair koruyucu hükümler içeren ve uzmanlar 
komitesinin varlığı ile yine oldukça önemli bir araçtır.

ULUSLARARASI HUKUK VE ÇOCUK HAKLARI

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ndeki çocuk tanımı1 ve kavramından   
esinlenilen, 18 yaş altı her insanın çocuk olduğu 
yaklaşımı, Avrupa’da da kabul görmektedir.2 Yeni 
doğmuş bir bebek de, 17 yaşında bir genç de 
çocuk olarak kabul edilmektedir. Özellikle Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinde çocuk tanımı olmasa 
da, madde 14’te düzenlenen ayrımcılık yasağı 
da, çocukların sözleşme kapsamında olmasını 
sağlamaktadır. Çocuğa karşı (fiziksel, cinsel, 
psikolojik, ekonomik) şiddet, cinsel istismar, 
eğitim hakkının engellenmesi, aile yaşamına 
saygı, aile olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi, çalıştırılması gibi konular 
da, sözleşme kapsamındaki koruma alanına 
girmektedir. Yine Çocukların Cinsel Suistimal ve 
Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi (LANZAROTE) madde 3’te; “18 
yaşına kadar her insanın çocuk sayılacağı” ifade 
edilmiştir. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin 
Avrupa Sözleşmesi madde 1’de; “Sözleşmenin 
uygulanma alanı ve amacının 18 yaşına ulaşmamış 
çocuklar olduğu” belirtilmiştir. Çocuk Koruma 
Kanunu madde 3’te de, çocuk tanımı, “Daha erken 
yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldurmamış kişi” 
şeklinde yapılmıştır. 

Ülkemizdeki Çocuk Koruma Kanunu da tıpkı 
Anayasa madde 90/5 uyarınca iç hukuk hükmünde 
olan, imzalanıp usulüne göre yürürlüğe giren diğer 
uluslararası sözleşmeler ile aynı paralelliktedir. 
Türkiye’de, uluslararası sözleşmelerden aşağı kalır 
yanı olmayan Çocuk Koruma Kanunu yürürlükte 
olmasına rağmen, “çocuk” kavramında uzlaşma 
sağlanamamıştır, Kimlerin çocuk, kimlerin çocuk 
olmadığı açıklık kazanamamış, kanunlar ve 
imzaladığımız uluslararası sözleşmeler olmasına 
rağmen, bilimsel kökeni olmayan yaş sınırları 
getirilmeye çalışmakta, çocukluk yaşını 15, 
12 yada 18 ile sınırlama tartışmaları devam 
ettirmektedir. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi; 
çocuk ile ilgili uluslararası bütün normların 
yapıtaşıdır, kaynağıdır ve çıkış noktasıdır. 
Sözleşmedeki tanımlar, kavramlar, esaslar, ilkeler, 
çocuklarla ilgili diğer uluslararası sözleşmelere 

1- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sitesi  “a 
child means every human being below the age of eighteen years”. 
Convention on the Rights of the Child  article 1 http://www.ohchr.
org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  (30.10.2017) 
2- Avrupa Konseyi, “Handbook on European law  relating to the rights  
of the child”, 2015,http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_
rights_child_ENG.PDF (30.10.2017), s.17.

ve uluslararası yargı kararlarına da kaynaklık 
etmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çocuklar 
ile ilgili olarak, Sözleşmenin madde 2 yaşam 
hakkı, madde 3 işkence, kötü muamele ve insanlık 
dışı muamele yasağı, madde 4 kölelik ve zorla 
çalıştırma yasağı, madde 5 özgürlük ve güvenlik 
hakkı, madde 6 adil yargılanma hakkı, madde 8 
özel yaşama saygı hakkı ve eğitim hakkı gibi birçok 
konuda kararları vardır. 

Avrupa Sosyal Şartı’nın 7. maddesine göre de; 
çocuklar ve gençler, uğrayacakları bedensel ve 
manevi tehlikelere karşı özel korunma hakkına 
sahiptir. Avrupa Sosyal Şartı Madde 17’de ise, 
çocuklar ve gençlerin uygun sosyal, hukuksal 
ve ekonomik korunma hakkına sahip oldukları 
vurgulanmaktadır.

Uluslararası hukuk, çocukları, özel konumları 
gereği birçok sözleşme ve denetim mekanizması 
ile koruma altına almış, devletleri de bu konuda 
yükümlülük altına sokmuştur.

AVRUPA KONSEYİ HUKUKU VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Çocuk ve işçilik kavramı hem çok uzak 
ancak  gerçekler göz ününe alındığında iç içe 
olan iki kavramdır. Eğitim çağındaki çocukların 
çalıştırılması, çocukları çalışamaya iten sebeplerin 

Makale

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
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ne olduğu, çocuk işçilerin çalışma koşulları, 
hakları, çocuk işçileri koruyucu düzenlemeler ya da 
koruyucu mekanizmaların neler olduğu, nasıl daha 
işler hale getirilmesi gerektiği önemli konulardır.

Kuşkusuz, çocuk işçiliği, çocuk ihmal ve 
istismarı ile birlikte ele alınması gereken 
kavramlardır ve devletlerin bu konudaki 
yükümlülükleri, uluslararası hukukun devletlere 
hangi sorumlulukları yüklediği, tartışılması gereken 
kavramlardır.

Türkiye’nin de üyesi olduğu, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi gibi zorunlu yargı yetkisini 
tanıdığı Avrupa Konseyi’nin çocuk işçilere bakışı 
nedir? Avrupa Konseyi çocuk işçileri nasıl koruma 
altına almakta ve devletlere ne gibi sorumluluklar 
yüklemektedir?

Avrupa’nın sosyal anayasası 
olarak da kabul edilen Avrupa 
Sosyal Şartı; temel sosyal ve 
ekonomik hakları teminat 
altına alır. Devletler, çalışma 
hakkı, örgütlenme hakkı, toplu 
pazarlık hakkı, çocuklar ve gençlerin korunması, 
sosyal güvenlik hakkı, sosyal ve tıbbi destek hakkı, 
ailenin korunması hakkı, göçmen çalışanların 
korunması hakkı ve fırsat eşitliğini sağlamak 
zorundadır.

Devletlerin yükümlülükleri araç olup, Şartın 
hedeflerinin hayata geçirilmesinde gerçek bir 
ilerleme kaydedilmesini sağlayacak önlemler 
almalıdır. Devletler, ihtiyaçlar, araçlar ve sonuçların 
karşılaştırılabilmesi için istatistik tutmalıdır. 
Politika ve stratejilerin etkinliğini düzenli olarak 
denetlemelidir. Süre çizelgesi ve atılacak adımları 
belirlemeli ve bunlara riayet etmelidirler. Önlemleri 
en çok korumaya muhtaç olanlar üzerine 
uygulamalıdır.

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Şartı 
yorumlamada münhasır yetkiye sahip 15 tarafsız 
ve bağımsız uzmandan oluşmaktadır. Komite, 
taraf devletlerin Şarta uygunluğunu hukuki açıdan 
değerlendirir, dönem raporları ve toplu şikayetler 
ile denetim mekanizmasını işletir.

TÜRKİYE VE AVRUPA SOSYAL ŞARTI

Türkiye, 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı’nı 
1989 yılında onaylamıştır. 1988 tarihli Ek Şart 
1998’de imzalanmış ancak henüz onaylanmamıştır. 
Ülkemiz Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartı’nı 2007’de 
onaylamış ve 98 paragraftan 91’ini kabul etmiştir. 
2009 tarihinde ise Değişen Protokol’u onaylamıştır. 
Ancak henüz Toplu Şikayet sistemini getiren Ek 
Protokol’ü imzalamadığı gibi, onaylamamıştır.

Türkiye bugüne kadar 9 rapor sunmuş olup, 
Komite sunulan raporlara göre 
eksiklikleri tespit etmektedir.

Özellikle de çocuk 
istihdamı ile ilgili raporlar 
ve Komite tespitleri alınması 
gereken yol açısından oldukça 
önemlidir. 2015 yılına dair 

tespitler şunlardır;15 yaş altı çocukların çalıştırma 
yasağı etkin şekilde teminat altına alınmamıştır. 
Zorunlu eğitim çağındaki çocuklara izin verilen 
hafif nitelikli işlerin okul tatil günlerindeki süresi 
aşırı uzunluktadır. 16 yaş altı genç çalışanların 

“Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, bütün normların 
yapıtaşıdır, kaynağıdır ve çıkış 
noktasıdır. Sözleşmedeki tanımlar, 
kavramlar, esaslar ve ilkeler, 
çocuklarla ilgili diğer uluslararası 
sözleşmelere ve uluslararası yargı 
kararlarında da kaynaklık etmiştir.

“
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günlük ve haftalık çalışma süreleri aşırı uzundur. 
Çıraklıkta ödenen ücretlerin uygun nitelikte 
olduğu tespit edilememiştir. 18 yaş altı çalışanların 
gece çalışması sadece sanayi işletmelerinde 
yasaklanmıştır. Çalışan gençlerin mesleki eğitim 
sürelerinin 
çalışma sürelerine 
dahil edildiği ve 
ücretlerinin bu 
şekilde tespit 
edildiği henüz tespit 
edilememiştir. Çocuk 
ve gençlerin fiziksel 
ve duygusal korunma 
hakkı halen önemli 
bir sorundur.

4857 sayılı İş 
Kanununun 71. 
maddesine göre 
çıkarılan Çocuk 
ve Genç İşçilerin 
Çalıştırılma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi; çocuk 
işçi, 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve 
ilköğretimini tamamlamış kişi, genç işçi de 15 yaşını 
tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi 
olarak tanımlıdır. Bunun yanı sıra, hafif iş tanımı 
ve okula devam  eden genç ve çocuklar konuları 
düzenlenmiştir.  

İş Kanununun 71. maddesinde yapılan 
değişiklikle, 14 yaşını doldurmamış çocukların 
bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine 
ve eğitime devam edenlerin okullarına 
devamına engel olmayacak sanat, kültür ve 
reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak 
ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla 

çalıştırılabilecekleri hüküm altına alınmıştır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 

da, 15 yaşını bitirmiş, ancak 18 yaşını doldurmamış 
kişiler genç çalışan olarak tanımlıdır.

Çocuk işçiliği Türkiye’de ne yazık ki, toplumsal 
patlamalara sebep 
olabilecek sorunları 
barındırmaktadır. 
Yoksulluk, düzensiz 
göç, köyden kente 
göç, geleneksel bakış, 
mevzuatın etkin 
uygulanmaması, aile 
üyelerinin işsizliği, 
eğitime erişememe gibi 
nedenler, çocuk işçiliğinin 
yaygınlaşmasına 
kaynaklık eden unsurların 
başlıcalarıdır.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın 

2017 yılında yayınladığı 
Ulusal Eylem Planında,3 sokakta, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerde, tarımda ve gezici aile işlerinde 
çalışan çocuklara öncelik tanınmaktadır.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE ULUSLARARASI DENETİM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
çocukların çalıştırılmasına dair iki kararı halen  
önemini korumaktadır. Bu kararlardan bir 
tanesinde, (C.N. ve V. v. Fransa/2012)4 başvuru, 
Burundi’den akrabaları tarafından getirilen ve 
zorla gereksiz ev işlerinde çalıştırılan, annesiz 
babasız iki kız kardeş adına yapılmış, madde 4 
ve madde 3’e aykırılıktan ihlal kararı verilmiştir. 
Diğeri ise “Siliadin versus Fransa” kararıdır. 
Yine yaşı küçük biri Togo’dan gelmiş ve yıllarca 
Fransa’da ev işlerinde kölelik şartlarında 
çalıştırılmıştır.5

Çocuk işçiliği ile ilgili Avrupa Konseyi’nin 
mahkemesi olan Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne başvurmak mümkündür. Ancak 
bunlar bireysel başvuru niteliğinde olup, çocuk 
işçilerin durumlarına genel anlamda iyileştirici, 
koruyucu etkisi daha uzak vadede olmaktadır. 
Oysa devletlerin imzaladığı Şart’ın devletlere 
yüklediği yükümlülükler vardır. Devletler bunu 
sağlamak zorundadır; ulusal raporlama ve toplu 
şikayet sistemi oldukça önemlidir. Ülkemizin toplu 
şikayet mekanizmasını kabul etmemesinin, ne 
yazık ki Şart’ın kapsamı altındaki haklara, özellikle 
de çocuk işçilerle ilgili haklara daha büyük 
3- Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ulusal Programı 2017-2023, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, https://www.
csgb.gov.tr/media/4755/cocuk_isciligi_rev_23032017.pdf
4- Application no. 67724/09 
5- Siliadin v. France, Application no. 73316/01 

“Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı” 
ilan edilen 2018 yılında, Türkiye’de 
artık çocuklara dair farkındalığın 
artması gerekmektedir. Çocuk 
Adalet Sistemi, Çocukların İstismar 
ve İhmale Karşı Korunması, çocuk 
emeğinin sömürülmesi ile ilgili 
çocuk odaklı bir yaklaşımın hayata 
geçirilmesi şarttır. Bunun için, 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Komitesine, AİHM bireysel başvuru 
yolu açıktır. İç hukukta da Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru 
yolları vardır ve kullanılmalıdır.

“

1900’lerde Amerika’daki çocuk işçiler.
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negatif etkisi vardır. Türkiye, yayınladığı toplam 9 
rapora rağmen, tespit edilen eksiklikleri giderme 
konusunda oldukça yetersizdir.

Çocukların çalıştırılmasına ilişkin CIJ-
PORTEKİZ Kararı çocuk işçiliği ile ilgili oldukça 
önemli bir karardır. Devletlerin “asgarî çalışma 
yaşının 15 olarak belirlenmesi” konusundaki 
taahhüdü bakımından, yalnızca düzenlemeler 
yapmaları yeterli görülmemiş, fiili olarak bu 
norma uymayan uygulamaların kaldırmaları ve 
iç hukuk bağlamında gerekli yaptırımları hayata 
geçirmelerinin gerekli olduğuna karar verilmiştir.6

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği 
bu konuda büyük öneme sahip olup; 
sendikalar,demokratik kitle örgütleri, meslek 
odalarının çocuk işçiliğine dair çalışma yapmaları 
son derece önemlidir.   

SONUÇ

Ülkemizde insan hakları daha çok, yaşam 
hakkı, kötü muamele işkence yasağı ve kişi 

6- Avrupa Sosyal Şartı Avrupa İçin Yeni bir Anayasa, Koordinatör 
Olivier de Schutter, Avrupa Konseyi,2010,Anakara,s.138.

özgürlüğü ya da adil yargılanma hakkı olarak 
algılanmaktadır. Aynı şekilde, insan hakları 
kavramına çocukların, kısıtlıların, engellilerin 
de hak arama sürecinde dahil olması oldukça 
sınırlıdır. Kadınların, çocukların ve çocuk işçilerin 
hak ve adalete erişimi de oldukça kısıtlıdır. 
Ne yazık ki, insan haklarını dahi oldukça dar 
yorumlayan algılardan dolayı, çalışma hayatına 
ilişkin haklar, çocuk hakları, çocuk işçilerin hak 
ve özgürlük mücadelesi, uzak kavramlar haline 
dönüşmüştür. 

“Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı” ilan edilen 
2018 yılında, Türkiye’de artık çocuklara dair 
farkındalığın artması gerekmektedir. Çocuk Adalet 
Sistemi, Çocukların İstismar ve İhmale Karşı 
Korunması, çocuk emeğinin sömürülmesi ile ilgili 
çocuk odaklı bir yaklaşımın hayata geçirilmesi 
şarttır. Bunun için, Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Komitesine, AİHM’e  ulusal hukukta da 
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolları 
kullanılmalıdır. Demokratik kitle örgütleri, 
hukukçular, sendikalar, çocuk ve çocuk çalışanlar 
odaklı bir sosyal haklar arayışını hayata geçirmek 
için işbirliği yapmak durumundadır.

KAYNAKÇA
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sitesi  “a child means every human being below the age of eighteen years”. 
Convention on the Rights of the Child  article 1 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  (10.06.2018) 
Avrupa Konseyi, “Handbook on European law  relating to the rights  of the child”, 2015,http://www.echr.coe.int/Documents/
Handbook_rights_child_ENG.PDF (10.06.2018) 
Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ulusal Programı 2017-2023, Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, https://www.
csgb.gov.tr/media/4755/cocuk_isciligi_rev_23032017.pdf , (10.06.2018)
Avrupa Sosyal Şartı Avrupa İçin Yeni bir Anayasa, Koordinatör Olivier de Schutter, Avrupa Konseyi,2010, Ankara,s.138.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları; Application no. 67724/09 , Siliadin v. France, Application no. 73316/01  
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Türkiye işçi sınıfı, Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü 1 Mayıs’ı bu yıl da ağır 
koşullar altında karşıladı. TÜRK-İŞ’in, 
“Mehmetçiğe Destek” temasıyla, bu yıl 
Hatay’da düzenlediği 1 Mayıs etkinliğinde 
konuşan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri, Türk 
Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul 
Kavlak, “Bu 1 Mayıs’ta bir kez daha ilan 
ediyoruz. Emeğimiz için, ekmeğimiz için, 
mücadelemizi geliştireceğiz. Çelikten 
birliğimizi inşa edeceğiz. Biz, bu adaletsiz 
düzeni, insanı ezen, sömüren bu kara 
düzeni değiştirebiliriz.  Çözüm bizim 
elimizde, eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsız, 
çoğulcu ve demokratik bir Türkiye hayal 
değil” dedi.
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İŞÇİNİN EMEKÇİNİN BAYRAMI

1 MAYIS
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 

Dayanışma Günü, bu yıl 
da, ülkenin birçok kentinde 
coşku ile kutlandı. TÜRK-

İŞ bu yıl 1 Mayıs’ı merkezi olarak 
Hatay’da kutladı. “Mehmetçiğe 
Destek” temalı etkinlik, Antakya 
İtfaiye Meydanı’nda gerçekleştirildi. 
Etkinlikte ilk konuşmayı, TÜRK-
İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal 
Sendikası Genel Başkanı Pevrul 
Kavlak yaptı. Konuşmasına, “işçi 
sınıfına selam olsun” diyerek 
başlayan Kavlak, bütün işçileri, 
“emek ve ekmek 



için çelikten birlik” oluşturmaya 
çağırdı. Kavlak şöyle dedi:
“Sendikal örgütlenmenin önündeki 
engellerin kalktığı, işçilerin 
örgütlendikleri için işten atılmadığı 
bir Türkiye istiyoruz. Türk işçisinin 
emeği ve ekmeği için mücadelesini 
geliştirerek, çelikten bir birliği inşa 
edebileceğine inancım tam. Bu 1 
Mayıs’ta bir kez daha ilan ediyoruz. 
Emeğimiz için, ekmeğimiz için, 
mücadelemizi geliştireceğiz. 
Çelikten birliğimizi inşa edeceğiz. 
Biz, bu adaletsiz düzeni, insanı 
ezen, sömüren bu kara düzeni 
değiştirebiliriz.  Çözüm bizim 
elimizde, eşitlikçi, özgürlükçü, 
bağımsız, çoğulcu ve demokratik 
bir Türkiye hayal değil. Ezenin 
ve ezilenin olmadığı, insanca, 
hakça bir düzeni kurmak bizim 
ellerimizde. İnsan yaşamı için en 
büyük nimet olan, ekmek için, 
mutluluk ve erdemin ana ilkesi 
barış için, kardeşçe yaşamanın 
koşulu özgürlük için yaşasın 1 
Mayıs, yaşasın mücadelemiz.”

Daha sonra kürsüye gelen 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün 
Atalay da, 2015’te Soma faciasına 
dikkat çekmek için Zonguldak’ta, 
2016’da birlik ve beraberliğe vurgu 
amacıyla Çanakkale’de, geçen yıl 
ise demokrasi vurgusuyla Ankara’da 
düzenlenen 1 Mayıs’ı, Türkiye’nin 
meşru müdafaa hakkına 

dikkat çekmek ve Zeytin Dalı 
Operasyonu’na destek amacıyla 
bu yıl Hatay’da düzenlediklerini 
anlattı. 

Türkiye’de emekçinin yıllardır 
zorlu mücadelelerle elde ettiği 
hakların yoğun bir saldırı altında 
olduğuna dikkat çeken Atalay, şöyle 
devam etti:

“Haksız işten çıkarma, 
sendikasızlaştırma, kıdem 
tazminatına müdahale, 
özelleştirme, esneklik, kuralsız 
ve kayıt dışı çalıştırma, vergide 
adaletsizlik yıllardır mücadele 
ettiğimiz sorunlar. İnsanı insan 
yapan değerleri ülkemizde egemen 
kılmadıkça bu sorunlarımız devam 
edecek. Şimdi de gündemde Şeker 
Fabrikalarının özelleştirilmesi var. 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde  
kurulan bu işletmeler tek 
tek satılıyor. Alın terimizle 
kazandığımız ekmeğimiz bizden 
çalınıyor.”

Atalay, karşılaşılan sorunlara 
karşı talepleri dile getirmek 
ve somut adımlar atılması için 
alanlarda olduklarını kaydederek, 
“Bizler, emeğiyle geçinmeye 
çalışan milyonlarız. Çocuklarımıza 
onurlu ve güvenli bir gelecek 
sağlamak istiyoruz.  Şehrimiz, 
ülkemiz, dilimiz, inancımız, 
görüşümüz, işyerimiz farklı olsa 
da, bizler emeğin ortak dilini 
konuşup, onun en yüce değer 
olduğuna inanıyoruz. Talebimiz 
açık; İnsanca yaşamak istiyoruz!” 
diye konuştu.
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TAKSİM ANITINA ÇELENK

1 Mayıs’ta Hatay’da bulunan 
TÜRK-İŞ yönetimi adına, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp 
Alemdar ve konfederasyona bağlı 
sendikaların şube başkanları 
tarafından, 1 Mayıs 1977’de 
hayatını kaybedenlerin anısına, 
Kazancı Yokuşuna karanfil, Taksim 
Anıtına da çelenk konuldu.

METAL EMEKÇİLERİ 
ALANLARDAYDI

TÜRK-İŞ’in Hatay’daki 1 
Mayıs etkinliğine geniş bir katılım 
sağlayan Türk Metal Sendikası, 
çeşitli kentlerde gerçekleştirilen 1 
Mayıs kutlamalarında da aktif bir 
rol oynadı. Binlerce metal emekçisi, 
İzmir Gündoğdu Meydanında, Bolu 
Belediye Meydanında, Çerkezköy 
Belediye Meydanı’nda, Eskişehir’de 
özelleştirme kapsamında yer 
alan Eskişehir Kazım Taşkent 
Şeker Fabrikası önünde, Kayseri 
Cumhuriyet Meydanı’nda ve 
sendikaya üye olduğu için 
işten çıkarılan Uğur Soğutma 
emekçilerinin eylem mekanı olan 

Nazilli Belediye Meydanı’nda omuz 
omuza halay çekti, taleplerini 
haykırdı.

NAZİLLİ’DE 1 
MAYIS COŞKUSU

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü etkinliklerinin 
en anlamlısı, Aydın’ın Nazilli 
ilçesinde gerçekleştirildi. Türk 
Metal’e üye oldukları için 
işten çıkarılan Uğur Soğutma 
emekçilerinin eylem mekanı olan 
Nazilli Belediye Meydanı’ndaki 
kutlamalarda konuşan Türk Metal 

Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Mesut Gezer, 1 Mayıs’ın, işçinin, 
emekçinin, yoksulluğa, sömürüye 
karşı insanca yaşamak için 
mücadele başlattığı gün olduğunu 
hatırlatarak, “Bugün birlik ve 
dayanışma günümüzdür. Direnişi 
başlattığımız gündür. Direne direne 
kazanacağız” dedi. Gezer, şöyle 
devam etti:

“Nazilli emekçisinin çaktığı 
kıvılcım ateşe dönüşecek. Ey sağır 
sultanlar, yüreği nasır tutmuşlar, 
bu sese yanıt verin. Bu ses, 
adaletsizliğe karşı yükselen sestir. 
Örgütlendiği için işten atılan 

Türk Metal 
Sendikası 
Genel 
Başkan 
Yardımcısı, 
Mesut  
Gezer
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işçinin yükselen sesidir. Ekmeğiyle 
tehdit edilenler burada. Herkes 
bilsin ki, bu mücadele pazara 
kadar değil, mezara kadar. Sonuna 
kadar yanınızdayız. Kurtuluş yok 
tek başına, ya hep beraber ya 
hiçbirimiz. Bu hakkın ihlal edilmesi 
ağır bir suçtur. Bu suça tevessül 
edenlere sesleniyorum. Gelin geç 
olmadan size uzattığımız eli sıkın. 
Uğur Soğutma’ya yeniden barış ve 
huzur gelsin.”

İZMİR GÜNDOĞDU MEYDANI

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü’nün İzmir’deki 
adresi Gündoğdu Meydanıydı. 
İzmir’deki demokratik kitle 
örgütleri ve sendikaların yanısra, 
Türk Metal İzmir ve Manisa 1 Nolu 
Şubelerine üye metal işçileri de, 
1 Mayıs kutlamalarında, binlerce 
emekçi ile yan yana, omuz omuza 
oldu. 

ÇERKEZKÖY’DE 1 MAYIS

Tekirdağ’ın Çerkezköy 
ilçesindeki 1 Mayıs kutlamaları 
Belediye Meydanında yapıldı. 
Türk Metal Çerkezköy ve Çorlu 
şubelerinin ortak katıldığı 
etkinlikte konuşan Çerkezköy Şube 
Başkanı Murat Koçak, 1 Mayıs’ta 
alanları dolduran emekçilerin 
talebinin çok açık ve net olduğunu 
belirterek, “İnsanca bir yaşam 
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istiyoruz. Ortak mücadelemiz için 
buradayız” dedi.

ESKİŞEHİR, ŞEKER 
FABRİKASI ÖNÜNDEYDİ

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü Eskişehir’de, 
özelleştirme kapsamında yer alan 
Eskişehir Kazım Taşkent Şeker 
Fabrikası önünde gerçekleştirildi. 
Türk Metal Eskişehir 1 Nolu 
Şubenin de yüzlerce üyesiyle 
katıldığı etkinlikte yapılan 
konuşmalarda, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin, sanayi 
ve tarıma son dere olumsuz 
etkilerinin olacağı vurgulandı.

1 MAYIS BOLU’DA DA 
ÇOŞKUYLA KUTLANDI

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü dolayısıyla 
Bolu Belediye Meydanında 
gerçekleştirilen etkinliğe, Türk 
Metal Bolu Şubesinin yanı sıra, 
TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalar ve 
diğer sivil toplum kuruluşları da 
katıldı. 

KAYSERİ CUMHURİYET 
MEYDANI

Kayseri’deki 1 Mayıs 
kutlamaları Cumhuriyet 
Meydanı’nda gerçekleştirildi. 
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Almanya

Belçika

Danimarka

Tayvan

Yunanistan

Güney Kore

İngiltere

Bangladeş

1 MAYIS
DÜNYADA
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Chicago / ABD

Fransa

Hollanda

Hong Kong

Küba

Pakistan

Venezuela

Avusturalya
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Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) 28 Mayıs-8 
Haziran tarihlerinde 
Cenevre’de toplanan 
107. Uluslararası 
Çalışma Konferansı’na 
“işçi delegesi” olarak 
Memur-Sen’in 
katılımı, ILO 
Anayasası’na 
aykırı bulundu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın 28 Mayıs-8 
Haziran tarihlerinde 
Cenevre’de toplanan 

ILO 107. Uluslararası Çalışma 
Konferansı’na “işçi delegesi” 
olarak Memur-Sen’i göndermesi, 
örgütün ilkelerine aykırı bulundu.  
ILO Yetki Onay Komitesi, Memur-
Sen’in diğer sendikal örgütlerle 
uzlaşılmadan hükümet tarafından 
“atandığını” bunun da ILO 
Anayasası’na aykırı olduğunu 
belirtti 

Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) her yıl düzenlediği 

Uluslararası Çalışma Konferansı 
öncesi, bu yıl “temsil krizi” ortaya 
çıkmıştı. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, “hükümet, 
işçi ve işveren” temsilcilerinden 
oluşan delegasyonda, “işçi 
delegesi” olarak Memur-Sen’e 
yer verilmesi kararı almış, bu 
karar, konferanslarda yıllardır işçi 
kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve 
diğer konfederasyonların tepkisi ile 
karşılanmıştı.

TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nda Hükümet dışı 
delege ve teknik danışmanların 
nasıl belirleneceğinin ILO 

ILO’DAN 
MEMUR-SEN’E 
VETO



Anayasası’nda yer aldığını 
belirterek, bu karara itiraz 
etmişti. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, yapılan 
tüm itiraz girişimlerine rağmen, 
“üye sayısının daha çok olduğu” 
gerekçesiyle, 28 Mayıs-8 Haziran 
tarihlerinde Cenevre’de toplanan 
ILO 107. Uluslararası Çalışma 
Konferansı’na “işçi delegesi” 
olarak Memur-Sen’i belirledi.

Alınan bu karara, 
1952 yılından beri ILO 
konferanslarında çalışanları 
temsil eden TÜRK-İŞ tepki 
gösterdi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı 

Ergün Atalay, DİSK, Kamu-Sen, 
KESK’le birlikte konferansa 
katılmama kararı aldıklarını 
belirterek, şöyle dedi:

“Bunun kabul edilebilir tarafı 
yok. Türkiye’deki 
memur 
sendikaları 
beyaz yakalıdır, 
bir nevi işveren 
konumundadır. 
Bu nedenle 
tüm çalışanları 
temsil etmesi, 
sıkıntılı sonuçlar 
doğurur. Madende kömür çıkaran 

bir memur var mı ki, iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda ILO’da 
tartışmalara katılabilsin? Grev 
hakkı olmayan sendikalar, 
işçilerin hakları konusunda nasıl 
açıklama yapabilecek? Bu ILO’da 
Türkiye’nin duruşuna-temsiline 
zarar verir. Memur-Sen, ILO’nun 
temelini oluşturan Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu 
(ETUC) ve Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu’na (ITUC) üye 
değil. Böyle bir ortamda ILO’ya 
gitmemizin hiçbir anlamı yok.”

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri 
ve Türk Metal Sendikası Genel 
Başkanı Pevrul 
Kavlak da, ILO 
Konferansı 
Delegasyonunun 
belirlenmesi 
yönteminin 
örgütün 
Anayasasında 
açıkca tarif 
edildiğini belirterek,  “ILO 
Anayasasının 3. maddesine göre, 
üye ülkeler en fazla temsil ağırlığı 
bulunan işçi kuruluşlarıyla 
mutabık kalarak, delege ve 
teknik danışmanları belirleme 
görevini üstlenirler. En fazla 
temsile haiz işçi kuruluşları ile 
mutabakat aranması, mutabakat 
ararken ciddi ve iyi niyetli 
müzakerelerin sürdürülmesi 
zorunludur” dedi.

Bu arada, TÜRK-İŞ, DİSK, 
KESK ve TÜRKİYE KAMU-SEN 
konfederasyonları, ILO Genel 
Direktörü Guy Ryder’a ortak bir 
mektup göndererek, Memur-
Sen’in “işçi delegesi” olarak 
tespit edilmesi kararının, hiçbir 
istişarede bulunmadan ve 
uzlaşma aranmadan alındığını, 
bu durumun, ILO’nun 144 sayılı 
sözleşmesindeki “sosyal diyalog” 
ilkelerine aykırı olduğunu belirtti 
ve bu kararın değiştirilmemesi 
halinde, ILO Anayasası’na aykırı 
olarak belirlenen delegeliğin 
iptali için başvuru da dahil, tüm 
seçeneklerin değerlendirileceği 
uyarısında bulundu.

TÜRK-İŞ ve diğer 
konfederasyonların başvurusu, 
ILO’nun Yetki Onay Komitesi 
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tarafından değerlendirildi ve 
hazırlanan Türkiye raporunda, 
ILO Konferansına katılacak 
delegelerin hükümetlerce 
“tek taraflı dayatılamayacağı” 
belirtildi. Raporda, şu görüşlere 
yer verildi:

MEMUR-SEN’İ SENDİKALAR
DEĞİL HÜKÜMET ATADI

“Komite bu yılki konferans 
oturumuna aday gösterilen 
işçi delegesinin en fazla temsil 
niteliğine haiz örgütlerle 
anlaşmadan, Hükümet 
tarafından tek taraflı olarak 
atandığını gözlemlemiştir. 
Komite, işçi delegesinin Hükümet 
tarafından sunulan rotasyon 
sistemi temeline dayanarak 
atandığını not etmektedir. 
Komite bu tür bir sistemin tek 
taraflı olarak Hükümetlerce 
dayatılamayacağını bildirir.”

TÜRKİYE’DEKİ 
SENDİKALARIN 
DURUMUNU BİLİYORUZ

“Komite, Türkiye’deki 
sendikaların genel durumu ve 
KHK’ların sendikaların işlevleri 
üzerindeki etkilerine vakıf 
olmakla birlikte, bu tür bir 
suçlamayı tasdik eden bir bilgi 
temin edilmediğini göz önünde 

tutmaktadır. Komite, bundan 
sonraki ILO toplantılarına 
temsil niteliğine sahip bir heyet 
oluşturmak için hükümetin 
taraflar arasında uzlaşma 
sağlamaya çalışacağını not 
etmektedir. İşçi delegasyonunun 
bağımsızlığı ve temsil niteliğine 
istinaden, ileride yapılacak 
itirazların inandırıcı kanıtlar ile 
desteklenmesi halinde Komite, 
daimi tüzük dahilinde mevcut 
seçenekleri ciddi biçimde 
değerlendirecektir.”

Uluslararası Çalışma Örgütü, (ILO) hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin 
yer aldıkları üç taraflı tek Birleşmiş Milletler kuruluşu olarak öne çıkıyor. 

Bu nedenle çalışan ve işverenlerin temsili, hükümet temsili kadar önemli bir 
konu niteliğinde bulunuyor. Yıllık konferans ise, ILO’nun temel yapıları arasında 
bulunuyor. Konferansa her üye ülkeden hükümet temsilcileri, işçi ve işveren 
temsilcilerinden oluşan delege heyeti gidiyor. Konferansta taraflardan gelen 
talepler doğrultusunda çalışma hayatındaki sorunlar ele alınıyor ve yol haritası 
belirleniyor. ILO’nun genel politikaları da bu konferansta belirleniyor. Üye ülkeler 
ise, kendi yetkililerinin de yer aldığı konferans tarafından belirlenen sözleşme ve 
tavsiye kararlarına uymakla yükümlü bulunuyor.
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ANADOLU HOTELS

DİDİM RESORT
Tatil, Keyif, Eğlence ve Daha Fazlası…

n Didim’in büyülü doğasında 
özgürlüğün tadını çıkarırken, hem 
dinlenecek hem eğleneceksiniz. 
Muhteşem deniz ve kumsal 
eşliğindeki tesisimizde evinizdeki 
konforu bulacaksınız.
n Panaromik deniz manzaralı 
odalarımız size eşsiz bir tatilin 
kapılarını açacak. Tesisimizde 268 
standart oda, 2 engelli odası, 12 
aile odası bulunmaktadır.
n Toplam 152 metrelik plaja sahip 
olan otelimizde ayrıca, açık ve 
kapalı yüzme havuzları ile çocuk 
havuzları da vardır.
n Otelimizde, çocuklar ve çocuk 
ruhlu yetişkinler için su kaydırağı, 
rahatlamanız için jakuzi, Türk 
hamamı, Fin hamamı ve saunamız 
mevcuttur.
n Usta aşçılarımızın hünerli 
dokunuşlarıyla Türk ve Dünya 
mutfaklarından beğeninize 
sunulan zengin açık büfe de keyifli 
yemekler sizleri bekliyor. 700 kişilik 
restaurantımız açık büfe hizmet 
vermektedir.  Ayrıca seçkin A la 
Carte restaurantımızda farklı tatlar 
bulmak da mümkün.
n Düğün / nikah yemeklerinden 
özel gün kutlamalarına, iş 
yemeklerinden seminer ve bayi 
toplantılarına sizi de ağırlamaya 
hazırız. Otelimizde, toplantı kutlama 
ve davetleriniz için gereken 
tüm ekipmanlara sahip oturma 
düzeni kişi sayısı ve ihtiyaca göre 
şekillendirilebilen 2 adet salonumuz 
bulunmaktadır.

www.buyukanadoludidimresort.com



58 TÜRKMETAL

UAMİF

SENDİKALARIN GÜCÜ, 
KİTLESELLİK VE ÖRGÜTLÜ 
BİRLİKTELİĞİNDEN OLUŞUR!

Küreselleşmenin karşısındaki 
en büyük engel ise örgütlü işçi ve 
o işçilerin örgütü sendikalar! Bu 
acımasız koşullara, yalnızca güçlü 
sendikalar karşı koyabiliyor, işçi 
hakları ve üyelerinin çıkarlarının 
korunması görevini etkin bir 
şekilde yerine getirebiliyor. Bu 
sendikaların bir bölümü de 
Rusya’da ve Uluslararası Avrasya 
Metal İşçileri Federasyonu’nun 
(UAMİF) üyesi:

Rusya Uçak Sanayi İşçileri 
Sendikası (PROFAVİA), Rusya 
Oto ve Tarım Makineleri Sanayi 
Sendikası (ASM) ve Rusya 
Sanayi Çalışanları Sendikası 
(ROSPROFPROM). Bugün 
20 milyondan fazla sendika 
üyesini çatısı altında toplayan 
bu üç sendika, aynı zamanda 

Rusya Bağımsız Sendikalar 
Federasyonunun (FNPR) üyesi.

ÜYE PROFİLİ

Üye sayısının %73’ünü ulusal 
ekonominin çeşitli alanlarında 
çalışan işçiler, %18’ini öğrenciler ve 
%9’unu da (çalışmayan) emekliler 
oluşturuyor. Toplam üye sayısının 
%60,4’ü kadınlardan, %35,8’i 
ise 35 yaşın altındaki gençlerden 
meydana geliyor.

Rusya Bağımsız Sendikalar 
Federasyonu, 40 işkolu sendikası 
ve 80 bölge sendika temsilcilikleri 

Türkiye

Rusya

Kazakistan

İran

Ukrayna

Bulgaristan

Moldova

Özbekistan
Kırgızistan

Tacikistan

Ürdün

Beyaz Rusya

Azerbaycan

Gürcistan

ErmenistanArnavutluk

Bosna-Hersek

Makedonya

KKTC

UAMİF’İN ÖNEMLİ 
ÜYESİ RUSYA

Sermaye küreselleşti. Bu artık geri döndürülemez sosyal bir gerçeklik... Bu öyle bir gerçeklik ki, iyi ya da kötü olup 
olmadığı bile durduğunuz yere bağlı... Eğer sermaye cehpesinden bakıyorsanız; küreselleşme, ekonomik örgütlenme 
açısından gelinen en üst nokta, kaynakların en verimli kullanıldığı bir üretim düzeni ve en çok karın elde edilebildiği 
bir bölüşüm sistemi... Kısacası, küresel sermaye cehpesinde “işler iyi görünüyor.” Ama eğer küreselleşmeye emek 
cehpesinden bakıyorsanız o zaman durum tam tersi oluyor: Öncelikle esnek çalışma gibi yöntemlerle çalışma koşulları 
sürekli uzuyor ve güvenceden yoksun hale geliyor, işçiler sürekli olarak daha düşük ücrete çalışmaya zorlanıyor, sonuç 
olarak emeğin ürettiği zenginlikten aldığı pay sürekli olarak azalıyor. İşte küreselleşmenin çok kısa tarihi bu...
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dâhil olmak üzere, 120 üye 
kuruluşun yer aldığı çatı örgütü. 

Rusya Bağımsız Sendikalar 
Federasyonu içerisinde 150 
binden fazla işyeri sendikal örgütü 
bulunuyor. Başka bir deyişle, 
Federasyona üye olan sendikalar, 
ekonominin çeşitli alanlarında 
faaliyet gösteren 150 binden fazla 
işletme ve işyerinde örgütlü.

Rusya mevzuatına göre, 
14 yaşını dolduran ve mesleki 
çalışmasını kanıtlayan herkes, 
kendi çıkarlarının korunması 
amacıyla sendika kurma, sendikaya 
üye olma ve sendikal faaliyette 
bulunma hakkına sahip. Bu 
hak, önceden izin alınmaksızın 
serbestçe kullanılabilir. Ülke 
sınırları dışında yaşayan Rus 
vatandaşları da Rus sendikalarına 
üye olabilirler. Rusya topraklarında 
yaşayan yabancı vatandaşlar ve 
vatansız kişiler, federal yasalar 
veya Rusya’nın mevcut olan 
uluslararası antlaşmaları tarafından 
belirlenen durumlar dışında, Rus 
sendikalarına üye olma hakkına 
sahip.

UAMİF’E ÜYE RUS 
SENDİKALARININ 
BU YAPIDAKİ YERİ

Genel olarak Rusya’da 
1000’den fazla sanayi işletmesinde 
örgütlü olan PROFAVİA, ASM 
ve ROSPROFPROM bir milyona 
yakın üyeye sahip. Üyelerin 
%79’unu işçiler ve teknik personel 
ve mühendisler oluşturuyor. 
Üyelerinin yarısı kadınlardan 
oluşması, sendikalardaki cinsiyet 

dengesinin sağlandığına işaret 
ediyor. Gençlerin bu tablodaki 
oranı ise %30’lardan biraz fazladır.

METAL VE SANAYİ 
İŞKOLLARINDA DURUM

UAMİF’e üye üç sendikanın 
faaliyette olduğu işkollarında 
durum şöyle özetlenebilir:

Üretim açısından bakıldığında, 
geçen yıl makine imalat sanayi 
ve savunma sektörü, geleneksel 
olarak liderliğini bir kez daha ilan 
etti. Asıl önemlisi, bu işkollarında 
gerçekleştirilen modernizasyon 
oldu. Yüksek teknolojili 
sivil ürünlerin üretiminin 
çeşitlendirmesi ve genişletmesine 
yönelik politika oluşturuldu. AB 
ülkeleri ve ABD’nin, Ukrayna’daki 
gelişmeler nedeniyle Rusya’ya 
uyguladığı ekonomik yaptırıma 
karşı ithalat ikame programı ile 

öncellikle motor imalatı, havacılık, 
gemi inşaatı, roket ve uzay sanayi 
işkolu, tarım makineleri imalatı 
yoğunlaştı. 

Böylece ülkede bu alanlarda 
yabancı tedarikçilere olan 
bağımlılık önemli ölçüde azalırken, 
bu sayede yaptırımların etkisi de 
minimize edildi. Sonuç olarak, 
kritik sektörler olan uçak sanayi 
işkolunda çalışanların sayısı %6,5 
oranında, savunma sanayinde 
ise %0,4 oranında arttı. Ancak 
otomotiv sanayi, tarım makineleri 
imalatı sektörü ile makine imalat 
sanayisinde istihdamda az da olsa 
düşüş yaşandı.

ORTALAMA ÜCRETLER VE 
EMEĞİN ALDIĞI PAY

Rusya’da uçak sanayinde 
çalışan işçilerin ortalama ücreti 
yaklaşık 800 dolar... Otomotiv, 

BELPROFMASH ve ASM arasında işbirliği protokolü imza töreni.

Rosprofprom Başkanlar Kurulu Toplantısı.
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tarım makineleri ve makine imalatı 
sanayinde ise ortalama ücret 
500 dolar civarında... Savunma 
sanayinde ise bu rakam 640 dolara 
kadar yükseliyor. 

UAMİF’E ÜYE 
SENDİKALARIN FAALİYETLERİ 

Üye sendikalar PROFAVİA, 
ASM ve ROSPROFPROM, 
üyelerine insanca iş ve insanca 
yaşam şartları sağlanmasını 
temel amaç olarak belirledi. 
Bunun için; sosyal güvenlik ile 
çalışanların ve ailelerinin geçimini 
sağlayacak ücret elde edilmesi 
de temel mücadele hedefi olarak 
saptandı. UAMİF üyesi sendikalar 
için “insana yakışır iş, insan 
refahının ve ülkenin kalkınmasının 
temelidir.” Bu ilkeden hareketle; 
işçi hak ve çıkarlarının koruması, 
toplumdaki güven, uzlaşma ve 
işbirliğinin geliştirilmesinin de 
temelini oluşturur.

İŞBİRLİĞİNE DAYALI 
SOSYAL ORTAKLIK

Endüstriyel ilişkilerde ve 
sendikal mücadelede “sosyal 
ortaklık” ilkesini kabul eden 

PROFAVİA, ASM ve 
ROSPROFPROM, muhataplarıyla 

işbirliğine dayalı sosyal ve 
endüstriyel ilişkiler kurulmasını 
hedefliyor. Emek mücadelesi 
dengesini ücretli çalışanların, 
işverenlerin ve devletin kabul 
edilebilir karşılıklı çıkarlarının 
uyumu üzerinde kuran üye 
sendikalar, sürdürülebilir ekonomik 
ve sosyal gelişimin bu sayede 
mümkün olabileceğini belirtiyor.

RUSYA’DA YETERSİZ/ETKİSİZ
SENDİKAL MEVZUAT VE 
OLUMSUZ SONUÇLARI

UAMİF üyesi sendikaların 
imzaladığı İşkolu Çerçeve 
Sözleşmeleri yürürlükte olsa 
da bazı büyük işletmelerde 
Genel Anlaşmalar imzalandı. 
İşyeri sendikal örgütlerinin 
faaliyet gösterdiği neredeyse 
tüm işletmelerde de Toplu İş 

Sözleşmeleri yapıldı.
Ancak bunların bir kısmı ne 

yazık ki kağıt üstünde kaldı. 
Çünkü fiili olarak bütün yaşamda 
kapitalizme dönüşüm sağlansa 
da, mevzuat anlamında yer yer 
Sovyetler döneminden kalma 
düzenlemeler etkili... Kalıcı ve 
kapsamlı bir mevzuat hazırlanmış 
ve uygulanmış değil. Bunun 
sonucu olarak, bazı işverenler işine 
geldiği gibi davranma fırsatını 
bulabiliyor. Mesela, 

imzalanan anlaşmalar ve 
toplu iş sözleşmeleri, mevzuattaki 
eksiklikler nedeniyle, işverenler 
tarafından hala resmi bir belge 
olarak algılanmıyor. Onun için 
de, bu anlaşma ve sözleşmelerin 
hükümleri uygulanmıyor, iş 
yerlerinde ve endüstdriyel 
ilişkilerde yoğun ihlaller yaşanıyor. 
Bu olumsuzluklara karşı yasal 
hakkını kullanarak “toplu eylem” 
kararı veren çalışanlar ise baskıya 
maruz kalıyor.

ÜYE SENDİKALARIN 
MÜCADELE PERSPEKTİFİ

Rusya’da UAMİF’e üye 
sendikalar, sosyal ortaklık 
ilkeleri çerçevesinde, işverenler 
ve kamu kurum ve kuruluşları 

Rpofavıa yöneticilerinin sosyal partnerlerle toplantısı.
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ile adil ve sürekli bir iletişim 
kurulması için çaba harcıyor. 
Temel hedefleri ise:

- Federal, işkolu, bölgesel, 
işletme düzeyi gibi tüm sosyal 
partnerlik seviyelerinde, sosyal 
ve iş ilişkilerinin düzenlenmesine 
ilişkin komisyonların statüsünün 
güçlendirilmesi, 

- Müzakere yönetimi, 
anlaşmaların ve toplu sözleşmelerin 
hazırlanması ve tamamlanması, 
tüm mülkiyet biçimlerindeki 
işyerlerinde iş anlaşmazlıkların 
çözümü gibi konularda aktif 
sendika üyelerinin eğitim 
etkinliğinin arttırılması,

- Yapılan anlaşmaların ve 
toplu sözleşmelerin kalitesinin 
yükseltilmesi,

- Sosyal partner tarafların, 
imzalanan anlaşmaların ve 
sözleşmelerin yerine getirilmesine 
ilişkin sorumluluklarının 
arttırılması biçimde belirlendi.

İNSAN ONURUNA YAKIŞIR 
YAŞAM VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 

İnsanın, insanca koşullarda 
çalışması ve bu çalışmanın 
karşılığında aldığı ücretle 
kendisi ve ailesi için insanca 

yaşayacak koşullar oluşturabilecek 
olanaklara kavuşması... En temel 
insani ve sosyal hedef bu olmalı... 
Ancak hayatın gerçekleri bu 
hedefin gerçekleşmesinin önünde 
engel: Mesela ortalama ücretlerin 
düşüklüğü, ücretler arasındaki 
uçurumlar, ücretlerin ödenmemesi  
veya ödemelerin zamanında 
yapılmaması bu konuda 
Rusya’daki en önemli engeller...

UAMİF’e üye sendikalar, 
öncelikli olarak bu sorunların 
ortadan kaldırılması veya en 
aza indirilmesi için mücadele 
ediyor. Ücretlerin bir an önce 
hakettiği düzeye yükseltilmesi, 
işçiler arasında hiçbir ayırım 
yapılmaması, çalışanın 
niteliklerine, iş zorluklarına, 
emeğin kalitesine ve çalışma 
koşullarına uygun ücret alması 

öncelikli mücadele hedefleri 
arasında...

ÇALIŞANLARIN TEMEL 
SORUNLARI VE MÜCADELE 
YÖNTEMLERİ

Rusya’da çalışanlar için en 
temel sorun, adil gelir dağılımı... 
Emeği ve alınteri sayesinde 
yaratılan zenginliğin bölüşümü... 
Bu temel sorunu, güvencesiz 
ve kayıt dışı istihdam izliyor. 
Ve sendikalaşmanın önündeki 
hukuki ve fiili engeller... Bunlar 
Rusya’da işçilerin ve onların emek 
örgütü olan sendikaların en acil 
sorunları... Bunların çözümü 
yönünde adım atılmaması, böyle 
bir niyet sergilenmemesi durumu 
daha da vahim hale getiriyor.

UAMİF üyesi sendikalar, bu 
olumsuz koşullara rağmen işçilerin 
hak ve çıkarlarını korumak 
amacıyla kapsamlı bir çalışma 
içinde... Bu çalışma kapsamında; 

Ulusal ve uluslararası çalışma 
standartlarının yerine getirilmesi,

İş mevzuatında yer alan temel 
ilke ve haklara eksiksiz uyulması,

Bunların sağlanabilmesi için 
sürekli ve sürdürülebilir hukuki 
mücadele yürütülmesi,

Rusya’da genç sendikacılara yönelik eğitimler.

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz
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Eksiksiz hukuki mücadele için 
başta avukat sayısı olmak üzere 
yeterli insan kaynağı oluşturmak 
amacıyla kaynakların seferber 
edilmesi,

Tüm sendikacıların ve üyelerin 
hukuk eğitiminden geçirilmesi 
bulunuyor.

İNSAN ONURUNA YAKIŞIR 
İŞİN TEMELİ: GÜVENLİ 
ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi, iş güvenliğinin 
geliştirilmesi ve işçi sağlığının 
korunması, Rusya’daki sendikal 

faaliyetin ertelenemez önceliğidir. 
Zaten; çalışanların korunma 
düzeyi, işgücü verimliliği ve 
ulusal ekonominin büyümesi de 
bu önceliklere bağlı... İşçi sağlığı 
ve güvenliği, sağlam ve istikrarlı 
büyümenin de lokomotifi...

Bu bağlamda, iş güvenliği 
ve işçi sağlığının koruması için 
açık ve net bir hukuki çerçevenin 
hazırlanması ve tam anlamıyla 
uygulanması için etkili sistemlerin 
oluşturulması gerekiyor. İş sağlığı 
ve güvenliği konusuna büyük önem 
veren UAMİF’e üye üç sendika, bu 
doğrultuda;

işyerlerinde mesleki risklerin 
düzenli olarak değerlendirilmesi,

risklerin yönetilmesi, azaltılması 
ve ortadan kaldırılmasıiçin 
kontrollerin sürekliliği,

iş koşulları değerlendirme usulün 
iyileştirilmesi (SOUT), yöntemin 
düzeltilmesi ve uygulama kalitesinin 
yükseltilmesi,

bilimsel veri ve araştırmalara 
dayalı iş sağlığı ve güvenliğini 
arttıracak hukuk normlarının kabul 
edilmesi,

iş güvenliği ve işçi sağlığı ile 
ilgili konularda üyelerinin eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi için 
faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞİN
GARANTİSİ: GÜÇLÜ SENDİKALAR

Güçlü sendikalar, emekçilerin 
sosyo-ekonomik çıkarlarının 
etkili bir şekilde korunması için 
olmazsa olmaz unsurlardır. Bu 
nedenle, başta ROSPROFPROM 
olmak üzere PROFAVİA ve 
ASM sendikaları dâhil tüm Rus 
sendikalarının en önemli hedefi, 
örgütlenmeyi yaygınlaştırmak ve 
sendika üye sayısını arttırmaktır.

Ayrıca, sanayi işletmelerinde 
işyeri sendikal örgütlerinin 
kurulması, sendikal hareketin 

SOCHI - 2018 etkinliğinde Türk Metal delegeleri sunum yapıyor.

Sendika içi eğitim.
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gelişmesi için asıl stratejik 
kaynak olan gençlerin sendikaya 
katılımının sağlanması, 
sendikal dayanışma ve birliğin 
güçlendirilmesi, sendikaların 
ortak  eylemlerindeki kitleselliğin 
arttırılması, sendikaları daha da 
güçlendirerek sağlam, eğitimli ve 
bilinçli kadroların oluşturulması, 
bunun için her kademedeki 
sendikacı ve aktif üyelerin 
zorunlu/devamlı eğitiminin 
gerçekleştirilmesi UAMİF’e üye 
sendikaların öncelikli hedefleri 
arasındadır.

EMEK MÜCADELESİNİN 
BAŞARI GARANTİSİ:
ULUSLARARASI
SENDİKAL DAYANIŞMA

Emek ile sermaye arasındaki 
çelişkilerin şiddetlenmesi, sosyal 
diyalog ve sosyal ortaklık sürecini 
zorlaştırıyor. Bu da işçi hak 
ve çıkarları için yapılan emek 
mücadelesinde sendikaların 
daha örgütlü ve kararlı olmasını 
gerektiriyor.

Küreselleşmeyle birlikte artık 
bütün dünyadaki işçilerin hak 
ve çırakları tehdit altındadır. 
Çalışan sayısı artarken, sendika 
üye sayısının azalması, işçilerin en 
önemli gücünün de zayıflamaya 
başladığının göstergesidir. 

Özellikle işçi sınıfının uluslararası 
dayanışmanın azalması, işçileri 
saldırılara karşı daha savunmasız 
hale getiriyor.

UAMİF’e üye olan Rus 
sendikalar, bunun bilinciyle 
uluslararası dayanışma ilkesine 
büyük önem veriyor. Başta 
Uluslararası Avrasya Metal İşçileri 
Federasyonu çerçevesinde olmak 
üzere, uluslararası sendikalar 
ile mevcut ilişkileri ve işbirliğini 
devamlı olarak geliştirmek 
ve sağlamlaştırmak için çaba 
gösteriyor.

Böylesi bir ortamda, Türk 
Metal’in varlığı büyük yarar 
sağlıyor. Türk Metal; özellikle 
UAMİF çatısı altında düzenlenen 
etkinlikler (eğitim seminerleri, 
gençlik ve kadın kurultayları, 
çocuk festivalleri vb), deneyim 
alışverişi, sendikacıların 
becerilerinin yükseltilmesi, 
genç işçilerin eğitimi açısından 
çok kritik bir görev üstleniyor. 
Rusya’daki sendikal mücadeleye 
örnek oluşturuyor.

Türk Metal’in sosyal 
sendikacılık sistemini geliştirmesi, 
önemli toplu sözleşmeler 
imzalaması, işyerlerinde 
sendikal çalışmaları yürütmesi, 
sendikacıların yetiştirilmesi 
konularında deneyimleri çok 
değerli... Rusya’daki sendikacılar 
UAMİF örgütlenmesi sayesinde bu 

deneyimden yararlanabiliyor. 
Türk Metal’in ve UAMİF’in 

Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın 
konuşmalarında sık sık 
vurguladığı gibi; “Sendikaları 
kötüleyerek işçi sınıfının birlik 
ve bareberliğini engelleyenler, 
bugün sadece kendi ülkelerinde 
değil, bütün dünyada birleşmiş 
ve örgütlenmiş durumdadır.  
Emek giderek örgütsüzleşirken, 
küresel sermayenin tekleştiğini 
görebiliyoruz. Küresel sermaye 
örgütlü olduğu için güçlüdür. 
Bizim de, işçi sınıfı olarak bir 
an önce ayağa kalkmamız, 
hem ulusal hem uluslararası 
düzelyde yeniden birleşmemiz ve 
örgütlenmemiz gerekiyor.  Bütün 
sendikalar, dayanışma ve birleşme 
sürecini derhal yoğunlaştırmalı 
ve genişletmelidir. Çünkü bizim 
mücadelemiz, sadece emeğin 
hakları için mücadele değildir. 
Bizim mücadelemiz, insan 
onurunu korumak için verilen 
mücadeledir. Bu, insanları ve 
insanlığını korumak için yapılan bir 
mücadeledir.”

Rusya’dan UAMİF’e üye olan 
sendikalar, Pevrul Kavlak’ın bu 
sözlerini tamamen desteklemekte 
ve Uluslararası Avrasya Metal 
İşçileri Federasyonu UAMİF’in 
tüm üye kuruluşları ile dayanışma 
kararlılığını sonuna kadar 
savunmaktadır.

SOCHI - 2018 etkinliğine Türk Metal üyeleri de katıldı.
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Ekonomi

Hacer BOYACIOĞLU
Gazeteci 

24 Haziran’da 
yapılan seçimler 
sonrası, çalışma 
hayatını 
da yoğun 

bir gündem bekliyor. 
Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemi kapsamında kamu 
personeli rejimi ve bakanlıklarda 
yapılacak değişikliklerin yanı 

sıra, kamu işçileri için yeniden 
başlayacak olan toplu sözleşme 
pazarlıkları, esneklikle ilgili olası 
yeni düzenlemeler önümüzdeki 
günlerde sıkça tartışılacak konu 
başlıkları arasında gözüküyor. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NA 
YENİ YAPI

Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemi, tüm kamu yönetim 
sistemine ilişkin değişiklikler 

de içeriyor. Muhalefet partileri, 
cumhurbaşkanlığı seçimini 
kazanmaları halinde, parlamenter 
sisteme geri dönüleceği mesajını 
veriyor. AK Parti ve MHP ise, 
yeni sistemin çıkarılacak kanun 
hükmündeki kararnamelerle 
birlikte uygulamaya geçirileceği 
vaadinde bulunuyor. Bu yazı 
yazıldığı sırada, seçim sonuçları 
belli değildi ve konuyla ilgili 
kararnameler de yayınlanmamıştı. 
Ancak Haziran başında yapılan 

ÇALIŞMA HAYATINI 
YOĞUN BİR 
GÜNDEM BEKLİYOR
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açıklamayla, cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemiyle ilgili küçük 
bir ipucu verildi. Buna göre, 
yeni modelde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla 
birleştirilecek. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi 

80 milyonu kapsamı içine alan 
bir bakanlıkla, Aile Bakanlığı 
gibi yine aynı şekilde kapsamı 
80 milyon olan bir bakanlığın 
birleşmesi nasıl bir etki oluşturur, 
bunu şimdiden öngörmek zor. 
Ancak yakın tarihte çalışma 
hayatı kapsamlı bir birleşme 

yaşadı. Sosyal güvenlik reformu 
kapsamında SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı birleşip Sosyal 
Güvenlik Kurumu adını aldı. 
Bu birleşmenin tam olarak 
oturmasının da birkaç yılı aldığı 
dikkate alınırsa, bakanlıkların 
birleştirilme sürecinin de bir hayli 
mesai gerektireceği net bir şekilde 
ortaya çıkıyor. 

KAMU PERSONELİ 
İÇİN YENİ SÜREÇ
 

Yeni sistemin uygulanması 
durumunda yaşanacak tek 
değişiklik, bakanlıkların 
birleştirilmesi olmayacak. Üst 
düzey bürokratlar için de bir 
çalışma yapılacağı ve onların da 
Cumhurbaşkanıyla birlikte göreve 
gelip gitmesinin öngörüldüğü, 
daha önce basına çıkan haberlere 
yansımıştı. Buna göre, seçilen 
cumhurbaşkanıyla gelip beş 
yıl sonra, cumhurbaşkanının 
görev süresi bitince gidecek olan 
kadro 500 üst düzey bürokratı 
kapsıyor. Yüksek bürokrat olarak 
da nitelendirilen bu grupta bakan 
yardımcıları, müsteşarlar, genel 
müdür ve yardımcıları, valilerle 
büyükelçiler yer alıyor. Sisteme 
göre, bu bürokratlar istenirse 
özel sektörden de transfer 
edilebiliyor. Özel sektördeki CEO 
mantığıyla çalışması planlanan bu 
kadrodaki isimlere ‘özel maaş ve 
haklar’ belirlenirken, bu kişilerin 
müşavir olarak kızağa alınması ve 
kamuda istihdam etmeye devam 



66 TÜRKMETAL 

edilmeleri söz konusu olmuyor. 
Kararnameyle netleştirilecek 
bu model için, kamu personel 
rejiminde sınırlı da olsa bir 
değişiklik yapılması gerekiyor. 
Bu haberlerin çıktığı dönemde, 
Başbakan Binali Yıldırım da bir 
televizyon programında, “Ben 
kamudaki tüm çalışanların 
sözleşmeli olmasından 
yanayım. Sözleşmeli olmak 
güvence açısından olumsuzluk 
getirmiyor” açıklamasını 
yaptı. Tartışmalara yol açan 
bu sözler üzerine, hükümetten 
kamu personel rejiminde bir 
değişikliğin gündemde olmadığı 
açıklandı. Ancak, Türkiye’de çok 
uzun yıllardır kamu personel 

reformunun gündemde olduğu 
düşünülürse, önümüzdeki 
dönemde bu konunun tekrar 
tartışmaya açılması da sanırım 
kimse için sürpriz olmaz. 

KAMU İŞÇİSİNE TOPLU 
SÖZLEŞME MASASI

Yaklaşık 200 bin kamu işçisi 
için, 2019 yılı itibariyle yeniden 
toplu sözleşme masası kurulacak. 
İşçiler için, halen geçerli olan 
toplu sözleşme, 2017 yılında 
imzalanmıştı. 2017 yılı toplu 
sözleşmesinde, “İlk yıl ilk 6 ay 
için %7,5, ikinci 6 ay için %5 
artı enflasyon farkı, 2. yıl ilk 6 
ay için %3,5 artı enflasyon farkı, 

2. yıl ikinci 6 ay için %3,5 artı 
enflasyon farkı” verilmesinde 
taraflar anlaşmıştı. Yeni toplu 
sözleşmelerde ise, 2018 yılı 
sonunda oluşacak enflasyon 
oldukça belirleyici bir unsur 
olacak. 

ESNEKLİK

Çalışma hayatında 
esneklik, uzun yılların tartışma 
konularından biri. Türkiye bu 
konuda bugüne kadar birçok 
düzenlemeyi gündemine aldı 
ve mevzuatına ekledi. Ancak, 
bugünlerde hem bürokrasiden 
hem de iş dünyasından esneklikle 
ilgili uygulamaların sınırlı kaldığı 
eleştirileri yapılıyor. Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek de, 
zaman zaman bu eleştirilere 
katıldığını ifade eden açıklamalar 
yapıyor. Dünyada sadece 
robotların çalıştığı “karanlık 
fabrikalar” trendinin başladığı 
ve robotlarla üretimin giderek 
yaygınlaştığı da dikkate alınırsa, 
önümüzdeki aylar ve yıllarda 
esnekliğin, önemli gündem 
maddelerinden biri olacağı 
görülüyor. Esneklik gündemiyle 
birlikte, kıdem tazminatı 
tartışmalarının yeniden başlayıp 
başlamayacağını ise zaman 
gösterecek.
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ASGARİ ÜCRET SINAVI

Halen net bin 603 TL olarak 
uygulanan asgari ücrette, yeni 
yıl zammı da bu yılın Aralık 
ayında belirlenecek. Türkiye’de 
asgari ücret önemli. Çünkü 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın verilerine göre, 
çalışanların %40,3’ü asgari 
ücretle çalışıyor. %42,7’si ise 
asgari ücretin iki katı kadar maaş 
alıyor. Dolayısıyla, asgari ücretin 
seviyesi, tüm çalışma hayatının 
dinamiklerini etkiliyor. Asgari 
ücreti belirleyecek olan ve işçi, 
işveren, hükümet temsilcilerinden 
oluşan komisyon Aralık ayı içinde 
çalışmalarına başlayacak ve aynı 
ay içinde tamamlayacak. 2019 
yılı asgari ücretinde enflasyonun 
bu yıl sonunda varacağı nokta ve 
kur artışları nedeniyle ücretlerde 
yaşanan aşınma kuşkusuz önemli 
bir unsur olacak. Bu yılki asgari 
ücret çalışmalarına etki edecek 
bir diğer unsur ise, asgari ücret 
desteği olacak. 2016 yılı itibariyle 
brüt 3 bin 300 TL’ye kadar 
olan ücretler için, işverenlere 
verilmeye başlanan 100 TL’lik 
destek, 2017 yılında da devam 
etti. Yaklaşık 11 milyon çalışanı 
kapsayan desteğin, 2018 yılında 
uygulanmayacağı açıklanmıştı. 

Ancak, Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun çalışmaları 
sırasında varılan mutabakatla, 
2018 yılında da bu desteğin 9 ay 
süreyle verilmesine karar verildi. 
2019 yılında bu desteğin sürüp 
sürmeyeceği ise, yine görüşmeler 
sırasında netleşecek. 

TAŞERONLAR VE 
YENİ SİSTEM

Kamu kurum ve 
kuruluşlarında taşeron çalışmanın 
yasaklanmasının ardından, 
bundan sonraki dönemde işe 

alınacak olanlar için yeni bir 
sistemin belirlenmesi gerekiyor. 
2018 yılı için aciliyeti olan 
personel alımları, belirli kurallar 
kapsamında yapılabiliyor. Ancak 
yeni ve kapsayıcı bir model 
belirlenecek. Burada da verilmesi 
gereken kararlar var. İlk karar ise, 
yeni işe alınacak olanların hangi 
kapsamda kamuda çalışacağı? 
İşçi mi, memur mu, sözleşmeli 
mi olacaklar? Bu konuda net bir 
karar alındığında, buna uygun 
sistemin de hızla oluşturulması 
bekleniyor.
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“Devrim” sözcüğü Türk Dil Kurumu 
(TDK) tarafından “Belli bir alanda 
hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik” 
şeklinde tanımlanmaktadır.1 

Tarihsel süreç boyunca önemli buluşlar ve gelişen 
teknolojiler; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 
yeni dönüşümlere yol açmıştır.

Yaşam tarzımızdaki ilk büyük dönüşüm, yaklaşık 
10.000 yıl önce hayvanların evcilleştirilmesiyle 
birlikte, avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçiş ile 
gerçekleşmiştir. Tarım devrimi sonucunda yerleşik 
hayata geçilmesi, şehirlerin yükselişine ve ticaretin 
gelişmesine zemin hazırlamıştır.2

Tarım devriminden sonra, insanlığın ekonomik 
ve toplumsal gelişiminde en önemli dönüm 
noktalarından biri olarak kabul edilen Sanayi 
Devrimi gerçekleşmiştir. James Watt (1736-
1819) tarafından buharlı makinenin icat edilmesi 
ve buharlı makinelerin üretimde kullanılmaya 
başlanması, o zamana kadar olan üretim biçimini 
kökten değiştirmiştir. Yeni üretim biçiminin 
merkezini dev fabrikalar oluşturmuş ve üretim 
kitlesel olarak gerçekleşmeye başlamıştır. 

 Sanayi devriminin etkisi yalnızca ekonomik 
yapı ile sınırlı kalmamış, toplumsal yapıda da köklü 
değişiklikler yaşanmıştır.  Feodal toplumlarda var 
olan din adamları, feodal beyler, serfler yerini 
yeni sınıflara bırakmıştır. Bu sınıflardan biri de işçi 
sınıfıdır. İşçi sınıfı geçmişten farklı olarak belli bir 
ücret karşılığında tek bir işi düzenli olarak yapan ve 
çalışma disiplini olan yeni bir sınıf olarak tarihteki 
yerini almıştır.3 İşçi sınıfının yanında ise burjuva 
olarak nitelendirilen yeni bir sermaye sınıfı ortaya 
çıkmıştır.

Çoğu yazar tarafından ilk kez İngiltere’de 
başladığı kabul edilen bu devrim çok kısa 

1- http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_
gts&kelime=DEVR%C4%B0M (Erişim Tarihi: 13.04.2018)
2- Schwab, Klaus (2016), Dördüncü Sanayi Devrimi, Optimist 
Yayınları, İstanbul
3- Zencirkıran, Mehmet (2017), Sosyoloji, Dora Yayınları, Bursa

sürede diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik 
Devletleri’ne yayılmıştır. Bu devrimi gerçekleştiren 
ülkelerde ekonomik yapılar hızlı bir değişim 
sürecine girmiş, ticaret hacimleri hızla büyümüş ve 
ekonomik gelişme ivme kazanmıştır.

Belli gelişimlerle 1970’li yıllara kadar giden 
sanayi toplumu dönemi dünyada yaşanan değişim 
ve dönüşümlerle yeni bir aşamaya girmiştir. 
Bilgi toplumu, post-endüstriyel toplum, sanayi 
sonrası toplum, network toplumu gibi çok farklı 
kavramlarla ifade edilen bu yeni toplum,4 geçmişin 
toplumsal ve ekonomik yapılarından çok farklı 
nitelikler barındırmaktadır. Bu dönüşümle birlikte 
mavi yakalı olarak ifade edilen ve fiziksel emeğe 
dayalı işlerde çalışanların yerini, beyaz yakalı, bilgi 
işçisi vb. kavramlarla ifade edilen, profesyonel 
işlerde ve hizmet sektöründe çalışan yeni bir çalışan 
sınıfı almaya başlamıştır. Çalışan profilindeki 
bu değişim üretim yapılarındaki değişimle 
paralel gerçekleşmiştir. Fordist üretim de denilen 
standart üretimin yerini, üretim teknolojilerindeki 
değişimlere paralel esnek üretim sistemleri almaya 
başlamıştır. Şüphesiz bu gelişmede teknolojik 
gelişmelerin de önemli bir payı olmuştur. 1970’li 
yıllar boyunca bilgi- iletişim teknolojilerinde de hızlı 
bir gelişim ve dönüşüm yaşanmıştır.

Günümüzde ise, yeni bir ekonomik ve teknolojik 
gelişim döneminde olduğumuz ifade edilmektedir. 
Bu yeni devrimin hızını ve genişliğini henüz tam 
olarak kavrayamıyoruz. Milyarlarca insanın mobil 
cihazlara bağlanması, eşi görülmedik miktarlardaki 
işlem gücü, depolama yeteneklerinin sağladığı 
imkânlar buna örnek teşkil eder. Yapay zekâ (YZ), 
robotik nesnelerin interneti (Nİ), siber fiziksel 
sistemler, bulut bilişim, özerk taşıtlar, 3D yazıcılar, 
nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme birimi, 
enerji depolama gibi yeni teknolojik atılımlar, 
çeşitli alanlarda iç içe geçmeye başladı. Bugün bu 
inovasyonların çoğu emekleme aşamasında. Ancak 
fiziksel, dijital ve biyolojik dünyalarda teknolojilerin 
iç içe geçip birbirlerini güçlendirerek gelişeceği 
öngörülebilir bir gerçektir.5

Bu yeni dönemin ifadesinde farklı kavramlar 
tercih edilmekle beraber, kamuoyunda son 

4- Bozkurt, Veysel (2005), Post-Endüstriyel Dönüşüm, Aktüel 
Yayınları, İstanbul
5- Schwab, Klaus (2016), Dördüncü Sanayi Devrimi, Optimist 
Yayınları, İstanbul

SANAYİ 4.0 VE TÜRKİYE 
GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Makale

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=DEVR%C4%B0M
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=DEVR%C4%B0M
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zamanlarda sıklıkla duyulan kavramlardan biri 
dördüncü sanayi devrimi, diğer adıyla sanayi 4.0’dır. 
Bu kavram, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri 
alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif 
bir terimdir. Bu devrim yapay zekâ, nesnelerin 
interneti, siber fiziksel sistemler, bulut bilişim, özerk 
taşıtlardan oluşan bir değerler bütünüdür.6 Şekil 
1’de birinci sanayi devriminden dördüncü sanayi 
devrimine yaşanan dönüşüm görülmektedir.

Birinci Sanayi Devrimi (1760- 1840), 
İngiltere’de dokuma tezgâhlarının su ve buhar 
gücü etkisiyle mekanikleşmesiyle birlikte etkisini 
göstermeye başladığı dönem olarak kabul edilir. 
İngiltere’de başlayan bu devrim, kısa sürede Avrupa 
ve Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yayılmıştır.7

İkinci Sanayi Devrimi olarak adlandırılan ikinci 
dalga 1870’lerde elektrikli makinelerin yaygın 
biçimde üretimde kullanılmaya başlanması ile 
birlikte otomasyona geçişle ilgilidir. ABD özellikle 
1880’den sonra seri üretimde yakaladığı başarı 
sayesinde Birinci Dünya Savaşı’ndan önce sanayide 
dünya liderliği bayrağını İngiltere’den devralmıştır. 
ABD’nin başarısının altında yatan önemli 
faktörlerden biri seri üretimi (insancıl biçimde 
olmasa da) etkin hale getiren yönetim sistemidir.8

Üretimin otomasyona geçişi olarak açıklanan 
Üçüncü Sanayi Devrimi ise, 1970’lerde elektronik 

6- http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-
yolculuk/ (Erişim Tarihi:13.04.2018). 
7- Nurullah Gür, Sadık Ünay ve Şerif Dilek (2017), Sanayiyi Yeniden 
Düşünmek, SETA, İstanbul.

8- Nurullah Gür, Sadık Ünay ve Şerif Dilek (2017), Sanayiyi 
Yeniden Düşünmek, SETA, İstanbul.

ve iletişim alanında gerçekleşen ciddi gelişmelerin 
yansıması olarak ortaya çıktı. Bu devrim ile birlikte 
bilgisayar yazılımları ile üretimde otomasyona 
geçiş sağlanırken, elektronik ve enformasyon 
teknolojileri sistemleri üretimin farklı süreçlerinde 
kullanılır hale geldi.9

İlk kez 2011 yılında Hannover’de düzenlenen 
endüstri fuarında kullanılan bir kavram olan 
Dördüncü Sanayi Devrimi, siber-fiziksel sistemlere 
dayalı üretim biçimi, nesnelerin interneti ve akıllı 
fabrikalar gibi gelişmelerle günümüzde yaşanan 
devrimi ifade etmek için kullanılmaktadır.  

Almanya Ulusal Bilim ve Mühendislik 
Akademisi’nin  (Acatech) Sanayi 4 Forumunun 
final raporunda, dördüncü sanayi devriminin 
daha önceki devrimlerden ayırt edici yönleri şöyle 
sıralanmıştır:10 

Depolama sistemleri ve kaynakları ile 
makinaların global etkileşimi, 

Konum bilgisine sahip benzersiz akıllı ürünlerin 
gelişimi,  

Ürün özelliklerine adapte olan, kaynak 
optimizasyonunu sağlayan akıllı fabrikaların hayata 
geçmesi, 

Yeni iş modellerinin gerçekleşmesi (Büyük Veri 
kullanımı ile ortaya çıkan yeni hizmetler gibi),

Çalışanlar için işyerinde yeni sosyal altyapı, 
bireysel farklılıklara duyarlı iş yapısı,  

9- Nurullah Gür, Sadık Ünay ve Şerif Dilek (2017), Sanayiyi Yeniden 
Düşünmek, SETA, İstanbul.
10- Alçın, Sinan (2016). “Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0”, 
Journal of Life Economics, 8, ss 19-30.

Kaynak:  http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/

Şekil 1: Dünyada Yaşanan Sanayi Devrimleri

http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/
http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/
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Daha iyi iş/yaşam dengesi,  
Bireysel tüketici isteklerine yanıt verme, 
Anında mühendislik ve problemlere anlık cevap 

için geliştirilmiş akıllı yazılımlar.

n Sanayi 4.0’ın Sosyo-Ekonomik Etkileri 
Nelerdir?

Dördüncü sanayi devrimi ile karakterize edilen 
inovasyonlar perspektifinde, bu devrimin ekonomi, 
çalışmanın doğası, şirketler, bireyler, toplum, 
ulusal ve küresel düzeydeki etkileri kaçınılmazdır.

Dördüncü sanayi devriminin yarattığı 
tehditler daha çok arz tarafında, çalışma ve 
üretim dünyasındadır. Emeğin payı önemli bir 
düşüş göstermektedir. Günümüzde, birçok şirket 
depolama, nakliye ve çoğaltma masrafları sıfır olan 
“enformasyon malları” üretmektedir.  Artık şirketler 
büyüyebilmek için çok az sermayeye ihtiyaç 
duyuyor. Örneğin, Instagram ya da WhatsApp 
gibi şirketler başlangıç için çok fazla fona ihtiyaç 
duymuyor. Böylece sermayenin rolü de dördüncü 
sanayi devrimi bağlamında değişiyor.11

Sanayide teknolojik makine ve robotların 
kullanımının yaygınlaşması birçok mesleğin 
otomasyona uğramasına neden olurken, vasıflı 
işgücüne olan talebi de arttırıyor. Otomasyona 
yatkın olan meslek grubunu daha çok rutin işlerin 
yapıldığı meslekler oluştururken, otomasyona 
yatkın olmayan meslek grupları arasında insan 
becerilerini içeren, ikna ve duygusal zekâ gibi 
sosyal becerilere yönelik meslekler dikkat çekiyor. 
Yakın zamanda yayınlanan Forrester Raporu’na 
göre 2021 yılına kadar ABD’deki işlerin %6’sının 
otomatikleşeceği öngörülüyor. Otomasyona 
yenik düşecek 10 meslek grubu; çağrı merkezi 
11- Schwab, Klaus (2016), Dördüncü Sanayi Devrimi, Optimist 
Yayınları, İstanbul

operatörlüğü, kuryelik, cerrahi, çiftçilik, güvenlik 
görevlisi, perakende asistanı, restoran çalışanı, 
gazeteci, kamyon şoförü, öğretmenlik olarak 
sıralanıyor.12

Gün geçtikçe gelişen dijital teknolojiler 
sayesinde bilgiye erişimin gittikçe kolaylaşması 
hem bireyler arasındaki asimetrik bilgi sorununu 
azaltıyor hem de şirketler ve devlet kurumlarının 
daha şeffaf olmalarını sağlıyor, şirketlerin iş 
ahlakına yaklaşımını ve devlet yönetişimini 
etkiliyor. Teknolojide yaşanan hızlı dönüşüm 
kuşaklar arasında hayata bakış ve yaşayış 
noktasında farklılıklarının giderek açılmasına 
neden oluyor. Daha önceden on- yirmi yıllık yaş 
farkları hayata bakışa dair çok ciddi farklılıklar 
oluşturmazken, günümüzde beş yıllık bir yaş 
farkı dahi büyük jenerasyon kırılmalarına neden 
olabiliyor.13

n Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimine Ne 
Kadar Hazır?

Sanayide yaşanan küresel dönüşümün 
Türkiye’ye de farklı açıdan yansımaları kaçınılmaz 
olacaktır. Endüstri 4.0 kavramı Türkiye’de özellikle 
son zamanlarda devlet ve sivil toplum örgütleri 
düzeyinde tartışılmaya başlanan bir konu olmuştur. 
Türkiye’nin daha önce yaşanan sanayi devrimlerini 
tabiri caizse ıskalaması, yaşanan bu dönüşüme 
daha yakından ilgi göstermesine yol açmaktadır. 
Ancak Türkiye’deki mevcut sanayi- teknoloji 
ekosisteminin, küresel teknoloji dönüşümünü 
ıskalamaması için belirli alanlarda gelişim 
sağlaması gerektiği de bir gerçek olarak karşımıza 

12-Burak Kesayak (2017), Otomasyona Yenik Düşecek 10 Meslek 
http://www.endustri40.com/otomasyona-yenik-dusecek-10-
meslek/
13-  Nurullah Gür, Sadık Ünay ve Şerif Dilek (2017), Sanayiyi Yeniden 
Düşünmek, SETA, İstanbul.

“Gün geçtikçe gelişen dijital 
teknolojiler sayesinde bilgiye 
erişimin gittikçe kolaylaşması hem 
bireyler arasındaki asimetrik bilgi 
sorununu azaltıyor hem de şirketler 
ve devlet kurumlarının daha şeffaf 
olmalarını sağlıyor, şirketlerin iş 
ahlakına yaklaşımını ve devlet 
yönetişimini etkiliyor. Teknolojide 
yaşanan hızlı dönüşüm kuşaklar 
arasında hayata bakış ve yaşayış 
noktasında farklılıklarının giderek 
açılmasına neden oluyor. 

“

http://www.endustri40.com/otomasyona-yenik-dusecek-10-meslek/
http://www.endustri40.com/otomasyona-yenik-dusecek-10-meslek/
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çıkıyor. Peki bu noktada ülke olarak bu devrime 
ne kadar hazırız veya eksik kaldığımız noktalar 
neler?  Bu sorunun cevabını verebilmek için birkaç 
noktaya değinmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi 
Ar-Ge yatırımlarıdır.

Ar-Ge yatırımları gelişim sağlanması gereken 
alanlar açısından son derece önemlidir. Türkiye’de 
Ar-Ge alanına ayrılan kaynak ve bu alanda 
istihdam edilen personel sayısı son zamanlarda 
ciddi bir artış göstermiştir. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) Araştırma-Geliştirme 
Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre, 2016 yılı 
itibariyle Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Milli 
Hasılaya (GSMH) oranı %0,94’e ulaşmıştır. 2016 
yılında toplam 136 bin 953 kişi Ar-Ge personeli 
olarak istihdam edilmiştir.14 Şekil 2 Türkiye’de 
2009-2016 yılları arasında Ar-Ge Harcamalarının 
Gayri Safi Milli Hasılaya Oranını göstermektedir.

Şekil 2’den de görüldüğü üzere, Türkiye’de 
Ar-Ge alanına ayrılan kaynak yıllar itibariyle 
artmaktadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) 2017 
Global Ar-Ge Harcama Tahminleri Raporu’na göre, 
2017 yılı itibariyle Türkiye’nin Ar-Ge harcamasının 
15,55 milyar dolar olarak gerçekleşmesi 
beklenmektedir. Türkiye bu harcama büyüklüğü 
açısından dünyada 18. sırada yer almaktadır. 
Listenin ilk sıralarında ise, 527,46 milyar dolar ile 
ABD ve 429 milyar dolar ile Çin gelmektedir. Bu 
ülkeleri 173,36 milyar dolar ile Japonya, 112,49 
milyar dolar ile Almanya ve 83,91 milyar dolar ile 
Güney Kore takip etmektedir. Ar-Ge harcamalarının 
Gayri Safi Milli Hasılaya Oranına bakıldığında ise, 
Türkiye 11 sıra gerileyerek 29. sıraya inmektedir 
(%0,92). GSMH’ye oranla en fazla Ar-Ge 
harcamasını %4,29 ile Güney Kore yapmaktadır. 
Bu ülkeyi, %4,10 ile İsrail; %3,50 ile Japonya ve 
Finlandiya izlemektedir. 

Türkiye’de Ar-Ge alanında yaşanan artışın 
benzeri patent ve marka başvurularında da 
yaşanmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu 
verilerine göre 2000 yılında yalnızca 277 olan 
yerli başvuru sayısı, 2017 yılına gelindiğinde 
8.625’e ulaşmıştır. 2017 yılında yerli patent 
başvuru sayısı bir önceki yıl olan 2016’ya göre 
%33,82 oranında artış göstermiştir.15 Türkiye’de 
yerli patent başvurularında son yıllarda ciddi bir 
sıçrama yaşandığı bir gerçek olmakla beraber, 
patent başvuru sayılarını gelişmiş ülke verileriyle 
karşılaştırdığımızda henüz istenilen noktaya 
ulaşılamadığı da bir gerçektir. Örneğin, Dünya 
Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property 
Organization) verilerine göre 2016 yılında dünya 
genelinde toplam 2.129.552 patent başvurusu 
(yerleşiklerin patent başvurularına göre) olmuştur. 
14- http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24865 
(Erişim Tarihi: 13.04.2018).
15- http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/ 
(Erişim Tarihi: 13.04.2018).

Dünya genelinde patent başvurularında 1.204.981 
başvuru ile Çin açık ara önde gözükmektedir. Bu 
ülkeyi, 295.327 ile ABD, 260.244 ile Japonya, 
163.424 ile Güney Kore ve 48.480 ile Almanya 
takip etmektedir. İlgili örgüte göre 2016 yılı 
itibariyle Türkiye’den yapılan patent başvuru sayısı 
ise yalnızca 6.230’dur.16 Yerli ve yabancı başvurular 
bir arada değerlendirildiğinde ise, Türkiye patent 
başvurularında dünyada 23. sırada yer almaktadır. 
Marka başvuruları açısından ise 10. sırada yer 
aldığımız görülmektedir.17

Dördüncü sanayi devriminin en önemli 
çıktılarından biri de ileri teknoloji ürünlerin 
imalatıdır. Bu anlamda Türkiye’de teknoloji yoğun 
üretim ve ihracat istenilen düzeyde değildir. TUİK 
Dış Ticaret İstatistikleri, Şubat 2018 sonuçlarına 
göre Türkiye’de yüksek teknolojili ürünlerin 
imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,4 iken; 
yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı 
içindeki payı %14,9 düzeyindedir.18 Dünya Bankası 
verilerine göre, yüksek teknolojili ürünlerin ihracat 
pazarı 2014 yılında 2.147 trilyon dolara ulaşmıştır. 
Yine Dünya Bankası 2016 verilerine göre,  yüksek 
teknolojili ürünleri ihracatı dünya ihracatının %20
’sini oluşturmaktadır. Ülke bazında bakıldığında 
ise, Singapur’da yüksek teknolojili ürünleri ihracatı 
toplam ihracatın %67’sini oluşturmaktadır. Bu 
oran Filipinler’de %55, Malezya’da %43, Güney 
Kore’de %27, Çin’de %25 olarak gerçekleşmiştir. 
Dünya Bankası verilerine göre aynı yıl (2016)
Türkiye’de bu oran %2 olarak gerçekleşmiştir.19 

Gelişmenin, iyileşmenin yolunun rekabetten 
geçtiği küresel dünyada inovasyon rekabet 

16- https://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD 
(Erişim Tarihi, 13.04.2018).
17- http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_
pub_941_2017.pdf (Erişim Tarihi, 13.04.2018).
18- http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.
do?id=27785 (Erişim Tarihi, 13.04.2018).
19- https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS 
(Erişim Tarihi, 13.04.2018).

Şekil 2: Türkiye’de 2009-2016 Yılları Arasında 
Ar-Ge Harcamalarının Gayri Safi Milli Hasılaya Oranı

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24865

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24865
http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/
https://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27785
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27785
https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24865
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avantajı kazanmayı sağlayan en önemli faktör 
olarak gösteriliyor. 138 ülkenin yer aldığı 2017 yılı 
Küresel İnovasyon İndeksi raporunun sonuçlarına 
bakıldığında, Türkiye 38,9 puan ile 43. sırada yer 
almaktadır. İnovasyon bakımından dünyada ilk 
beş sırada yer alan ülkeler içerisinde İskandinav 
ülkelerinin ağırlığı hissedilmektedir. Listenin 
ilk sırasında 67,6 puan ile İsviçre’nin yer aldığı 
görülüyor. Bu ülkeyi, 63,8 ile Danimarka, 63,3 ile 
Hollanda; 61,4 ile ABD ve 58,7 ile Danimarka takip 
etmektedir.20

Günümüzde bilginin ve eğitimin rolü her geçen 
gün artmaktadır. Öngörülen teknolojik gelişimleri 
ve dönüşümleri yakalayabilmek ve dördüncü 
sanayi devrimini gerçekleştirebilmek için vasıflı, 
beşeri sermayesi yüksek işgücüne ihtiyaç gün 
geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de yükseköğretimde, 
oldukça az öğrenci ve mezun bilimle ilgili çalışma 
alanlarını seçmektedir. Yeni girenlerin %2’si fen 
bilimleri, matematik ve istatistik ve diğer bir %2 de 
bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarını seçmektedir. 
Bu oranlarla Türkiye OECD ülkeleri arasında en 
düşük ikinci sıradadır (OECD ortalamaları sırasıyla 
%6 ve %5). Ayrıca mevcut eğitim seviyelerinin 
Türkiye’de düşük olduğu görülmektedir. Türkiye’de 
25-64 yaş arası nüfusun %43’ü ilkokul mezunudur. 
2014 yılına ait verilere göre, Türkiye’de kamu 
kaynaklarıyla eğitim kurumlarına yapılan 
harcamaların GSYH’ye oranının %4,9 olduğu 
görülmektedir. Aynı yıl OECD ortalamasının ise 
%5,22 olduğu görülüyor.21 Eğitim harcamalarının, 
GSYH içindeki payı 2015 yılında %5,8’e, 2016 

20- http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_
gii_2017.pdf (Erişim Tarihi, 13.04.2018).
21-http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/
EAG2017CN-Turkey-Turkish.pdf (Erişim Tarihi: 13.04.2018).

yılında %6,2’ye yükselmiştir. Öğrenci başına eğitim 
harcaması ise 2.461 dolar olarak gerçekleşmiştir.22 
Yükseköğrenimde okuyan öğrenci başına yapılan 
harcamalar bakımında Türkiye ve OECD ülkeleri 
kıyaslandığında (2014 yılı verilerine göre) Türkiye 
listenin sonlarında yer almaktadır (öğrenci başına 
8.927 dolar). Örneğin, Lüksemburg öğrenci 
başına 46.526 dolar ile listenin başında gelmekte, 
bu ülkeyi 29.328 dolar ile ABD, 24.542 dolar ile 
Birleşik Krallık, 20.962 dolar ile Norveç takip 
etmektedir.23

Eğitimle ilgili daha da önemli olan nokta, kalite 
ve niteliktir. Günümüzde yaratıcılık ve yenilik değer 
gören kavramlardır. Yaratıcı ve yenilikçi işgücüne 
sahip olan ülkelerin dördüncü sanayi devriminde 
rekabet avantajına sahip olduğu da bir gerçek. Peki 
bu noktada eğitim sistemimiz dünya ile ne kadar 
rekabetçi? Bu durumda birkaç noktaya bakılabilir. 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş 
grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi 
ve becerileri değerlendiren ve PİSA olarak bilinen 
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 
bize bu konuda bazı bilgiler vermektedir. En son 
2015 yılında 72 ülkede yapılan PİSA’da öğrenciler 
okuma becerileri, matematik okuryazarlığı ve 
fen okuryazarlığı alanlarında değerlendirmeye 
tabi tutulmuştur.24 PISA 2015 sonuçlarına göre 
ülkemizin fen okuryazarlığı alanındaki ortalama 
puanı 425 ve tüm ülkelerin ortalaması 465’tır.25 
Okuma becerileri alanında Türkiye ortalaması 428 
ve tüm ülkelerin ortalaması da 460’tır.26 Matematik 
okuryazarlığı alanında Türkiye ortalaması 420 ve 
tüm ülkelerin ortalaması da 461’tir.27 Elde edilen 
bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye’nin PİSA’da 
değerlendirilen ülkeler içerisinde oldukça gerilerde 
kaldığı görülmektedir. 

SONUÇ YERİNE

Türkiye önceki dönemlerde sanayileşme 
konusunda önemli fırsatları maalesef 
değerlendiremedi. Soğuk Savaş döneminin 
oluşturduğu küresel siyaset iklimi geriden gelen 
ülkeler için önemli bir avantaj niteliğindeydi. 
Başta Güney Kore ve Tayvan olmak üzere Asya 

22- file:///C:/Users/user/Downloads/E%C4%9Fitim_Harcamalar%C
4%B1_%C4%B0statistikl_19.12.2017.pdf
23-http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/
EAG2017CN-Turkey-Turkish.pdf (Erişim Tarihi: 13.04.2018).
24- http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/
PISA2015_UlusalRapor.pdf (Erişim Tarihi: 16.04.2018).
25- Ortalama puanı en yüksek ülkeler Singapur, Japonya, Estonya, 
Tayvan-Çin ve Finlandiya’dır.
26- Ortalama puanı en yüksek ülkeler Singapur, Hong Kong-Çin, 
Kanada, Finlandiya ve İrlanda’dır.
27- Ortalama puanı en yüksek ülkeler Singapur, Hong Kong (Çin), 
Makao (Çin), Tayvan - Çin ve Japonya’dır.

“

“Günümüzde bilginin ve eğitimin 
rolü her geçen gün artmaktadır. 
Öngörülen teknolojik gelişimleri 
ve dönüşümleri yakalayabilmek 
ve dördüncü sanayi devrimini 
gerçekleştirebilmek için vasıflı, 
beşeri sermayesi yüksek işgücüne 
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. 
Türkiye’de yükseköğretimde, 
oldukça az öğrenci ve mezun 
bilimle ilgili çalışma alanlarını 
seçmektedir. Yeni girenlerin 
%2’si fen bilimleri, matematik ve 
istatistik ve diğer bir %2 de bilgi 
ve iletişim teknolojileri alanlarını 
seçmektedir. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Turkey-Turkish.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Turkey-Turkish.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Turkey-Turkish.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Turkey-Turkish.pdf
http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf
http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf
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Kaplanları olarak anılan ülkeler bu dönemde 
uyguladıkları sanayi politikaları sayesinde 
önemli bir büyüme performansı gerçekleştirdi. 
Bu dönemde Türkiye’deki siyasi istikrarsızlıklar, 
özel sektörün vizyon eksikliği, verilen devlet 
teşviklerinin yeterli olmaması ve takibinin 
sağlanmaması gibi nedenler, Türkiye’nin Soğuk 
Savaş döneminde oluşan sanayileşme avantajını 
gerektiği gibi kullanamamasına sebep olmuştur. 
Bundan dolayı da Türkiye 1970’lerde gerekli 
sanayi hamlelerini gerçekleştiremedi ve Üçüncü 
Sanayi Devrimini ıskaladı. Bugün ülkede yaşanan 
düşük katma değerli üretim, ara mallarda dışa 
bağımlılık ve mevcut dış ticaret açık problemleri 
Türkiye’nin üçüncü dalgaya geç kalmış 
olmasından kaynaklanmaktadır.28

Günümüzde ise farklı bir ekonomik 
dönüşümden bahsedilmeye başlanmıştır. 
Dördüncü Sanayi Devrimi denilen bu dönüşümün 
temel nitelikleri önceki devrimlerden oldukça 
farklıdır. Günümüzde yapay zekâ (YZ), robotik 
nesnelerin interneti (Nİ), siber fiziksel sistemler, 
bulut bilişim, özerk taşıtlar, 3D yazıcılar, 
nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme birimi, 
enerji depolama gibi alanlarda hızlı bir gelişme 
yaşanmaktadır. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 
tahminlerine göre, 2020 yılında en önemli beş 
teknoloji sırasıyla; bilgi teknolojileri, büyük veri 
(big data), yazılım analizi, robotik ve otomasyon 

28- Nurullah Gür, Sadık Ünay ve Şerif Dilek (2017), Sanayiyi Yeniden 
Düşünmek, SETA, İstanbul.

ile nanoteknoloji olacağı tahmin edilmektedir.29 
Türkiye bu teknolojiler açısından henüz emekleme 
aşamasındadır.  Yüksek teknoloji imalatı 
Türkiye’de henüz oldukça düşüktür. 

Geçmiş ekonomik dönüşümleri siyasal, 
ekonomik veya toplumsal nedenlerle 
gerçekleştiremeyen ülkemizin artık önünde yeni 
bir fırsat penceresi bulunmaktadır. Türkiye’nin 
geçmişte yapmış olduğu hataları tekrarlamak 
gibi lüksü yoktur. Mevcut sanayi- teknoloji 
gelişmelerinin şimdiden dikkate alınması, 
yeniliklerin yakından takip edilmesi, içinde 
bulunulan duruma uyum sağlanması gerekiyor. 

Türkiye son zamanlarda ekonomik bir 
atılım gerçekleştirmek için ciddi bir çaba da 
göstermektedir. Ancak kat etmemiz gereken 
epeyce bir yol olduğu da bir gerçek. Türkiye bu 
bağlamda yeni sanayi dönüşümünü bir kez daha 
kaçırmamak ve fırsata çevirmek adına; geleneksel 
eğitim anlayışını mevcut duruma uyumlu hale 
getirmeli ve daha yaratıcı ve yenilikçi bir eğitim 
sistemine geçiş yapmalı, üniversite- sanayi iş 
birliğini gerçekleştirilmeli, inovasyona yönelik 
projelerin hayata geçirilebilmesi için gerekli 
finansmanı sağlamalı, Ar-Ge yatırımlarına gerekli 
önemi vermeli, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin 
sanayi-teknolojik yapısına uygun olacak şekilde 
kurumsal bir yapı oluşturmalıdır.

29-http://digital.rdmag.com/researchanddevelopment/2017_
global_r_d_funding_forecast?pg=14#pg14 (Erişim Tarihi: 
13.04.2018).
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Dr. Naci ÖNSAL

Türkiye’de 2017 yılında 
karikatür severleri memnun 
edecek sayıda ve içerikte 
karikatür yarışmaları 

yapıldı. Bu yazıda bunlardan ikisini 
anmak istiyorum.

Hava, su, toprak, insan gibi 
cansız ve canlı varlıkların bir 
arada bulundukları ve birbirleri ile 
etkileşim içinde oldukları ortama 
çevre diyoruz. Her geçen gün 
sayıları artan insanlar bu ortamı 
sürekli olarak olumsuz etkilemekte, 
kirletmekte, yok etmekte, doğal 
dengeyi bozmakta ve karşılığında 
da çok olumsuz tepkiler 

almaktadırlar.
İnsanlar 

yarınlarının olması 
için çevre bilincine 
sahip olmak 
zorundadırlar. 
Çevre bilincine 
sahip olmak, temel 
insan haklarının, 
eşitlik ve adalet 
ilkelerini içine 
alan çağdaş insan 
davranışlarının 
çerçevesini 

oluşturmaktadır. İnsanlar 
yaşamlarını sürdürebilmek için 
üretmek zorundadırlar, bundan 
vazgeçemezler, ancak sürdürülebilir 
bir üretim doğaya saygıyı 
gerektirmektedir.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 
(AOSB), bu bilinç içinde, doğaya 
saygı duyarlılığı yaratabilmenin 
yanı sıra, sanayinin yaşama olan 
katkılarına da vurgu yapabilmek 
için ulusal bir karikatür yarışması 
düzenledi. Yarışmanın teması 
“Üreten Sanayi” idi. Yarışmanın 
amacı, bugüne dek genel olarak 
çokça çizilen sanayiin çevreye 
verdiği rahatsızlık, kirlilik vb. 
olumsuz tarafların aksine, bu 
kez sanayiin “olumlu ve faydalı” 
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yanlarını yansıtmak, kentte 
yaşayan insanlar için, kent için 
ve ülke ekonomisi için önemini 
vurgulamaktı. 

AOSB’de 8 ana sektörde faaliyet 
gösteren 269 tesis bulunmaktadır. 
Bu tesisler 13 binden fazla insana 
istihdam olanağı sağlamaktadır. 
AOSB doğal kaynakları, çevresel 
değerleri dengeli biçimde 
kullanarak ilerlemeyi, çalışanların 
sağlıklı ve insani ortamlarda üretim 
yapmasını ilke edinen, yaşama karşı 
duyarlı bir sanayi bölgesidir. Bunun 
da ödülünü “En Yeşil ve En Çevreci 
Sanayi Bölgesi” seçilerek almıştır.

AOSB tarafından ilk kez 2016 
yılında düzenlenen karikatür 
yarışması, amatör ve profesyonel 
tüm karikatürcülere açık olmuştu. 
2016 yılının jürisi Ahmet Aykanat, 
Kürşat Zaman, Engin Selçuk, Eray 
Özbek ve iki bölge temsilcisinden 
oluşmuştu. Yarışmaya Bursa’dan 
katılan Halit Kurtulmuş Aytoslu 
birinci, Bartın’dan katılan Murat 
Sarı ikinci ve İstanbul’dan katılan 
Musa Gümüş üçüncü seçilmişlerdi. 
Mansiyon ödüllerini de Mehmet 
Zeber, Sait Munzur ve Ömer 
Çam paylaşmışlardı. Yarışmada 
dereceye giren ve sergilenmeye 
değer görülen eserler bir ay süre ile 
sergilenmişti.

2017 yılında ikinci kez 
tekrarlanan yarışmanın jürisi 
değişmedi. Jüri, 5 Mayıs 2017 
tarihinde finale kalan eserleri 
belirledi ve açıkladı. Birinciliği 
Mehmet Kahraman, ikinciliği Aytur 
Şahinbay, üçüncülüğü Ergül Aktaş 
kazandı.

2016 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: HALİT KURTULMUŞ AYTOSLU

2016 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: MUSA GÜMÜŞ2016 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: MURAT SARI
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A
nmak istediğim ikinci 
yarışma bu yıl 7. kez 
tekrarlanan “Uluslararası 
Turhan Selçuk Karikatür 

Yarışması”. Teması yok. Açık 
konulu bir yarışma. Yarışmaya 55 
ülkeden 391 karikatür sanatçısı 
1500 eser ile katıldı. Milas 
Belediye Başkanı, katılımcı ve 
eser sayısı ile “Nasrettin Hocanın 
Torunları” isimli karikatür 
yarışmasını aştıklarını söyledi. Bu 
yarışmanın her yıl gelişerek devam 
etmesini ve usta karikatüristimizin 
anısını sürdürmesini diliyorum. 
Yarışmanın jürisi, Kamil Masaracı, 
İzel Rozendal, Erhan Candan, 
Meral Onat, Gülay Batur, Grigoris 
Georgio, Ruhan Selçuk ve Milas 
Belediye Başkanı Muhammet 
Tokat’dan oluştu. Değerlendirme 
12-13 Mayıs’ta, ödül töreni 11 
Eylül’de yapıldı.

Todoroviç Bobisa birinci 
(Sırbistan), Oleksiy Kustovsky 
ikinci (Ukrayna), Grezegorz 
Szumowski üçüncü (Polonya) 
seçildiler. Murteza Albayrak 
Cumhuriyet Gazetesi Özel 
Ödülünü, Saadet Demir Yalçın 
Bayanyanı Dergisi Özel Ödülünü, 

İlya Katz (İsrail) Scrikss Özel 
Ödülünü, Sasha Dimitrioviç 
(Sırbistan) Milas Kent 
Konseyi Özel Ödülünü, Nenad 
Ostojic (Hırvatistan) Jüri Özel 
Ödülünü, Sergey Sishenko 
(Ukrayna) Labranda Su Özel 
Ödülünü, Olesiy Kustovsky 
(Ukrayna) Leman Dergisi Özel 
Ödülünü kazandılar.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: OLESKİY KUSTOVSKY / UKRAYNABİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: TODOROVİÇ BOBİSA / SIRBİSTAN

ÜÇÜNCÜLÜKÖDÜLÜ: GREZEGORZ SZUMWSKİ / POLONYA
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MURTEZA ALBAYRAK 
TÜRKİYE- CUMHURİYET GAZETESİ ÖZEL ÖDÜLÜ

SASHA DİMİTRİOVİC - SIRBİSTAN MİLAS KENT KONSEYİ ÖZEL ÖDÜLÜ

SERGEY SİCHENKO 
UKRAYNA -LABRANDA SU ÖZEL ÖDÜLÜ

İLYA KATZ İSRAİL
SCRİKSS KALEM ÖDÜLÜ

SAADET DEMİR YALÇIN TÜRKİYE - BAYAN YANI DERGİSİ ÖZEL ÖDÜLÜ

İLYA KATZ İSRAİL - SCRİKSS KALEM ÖDÜLÜ

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

LESKİY KUSTOVSKY UKRAYNA - LEMAN DERGİSİ ÖZEL ÖDÜLÜ
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GENEL OLARAK

Mobbing, işyerinde ortaya 
çıkan, bir kişi veya kişilerin 
başka bir kişiye yönelik olarak, 
kişiyi yıldırma, pasifize etme, 

işten uzaklaştırma amacıyla 
yapılan; kişinin kendini kötü 
hissetmesine neden olan, kişilik 
değerlerine, sosyal ilişiklerine, 
mesleki durumuna zarar veren, 
belli bir süre içinde sistematik 
şekilde devam eden davranışlar 
bütünüdür. (Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı; İşyerinde 
Psikolojik Taciz “Mobbing” 
Bilgilendirme Rehberi)

Uzun yıllar boyunca var olan 
mobbing olgusu günümüzde 
ön plana çıkmış ve çeşitli 
araştırmaların konusu olmuştur. 

Günlük hayatın büyük 
çoğunluğu işyerinde geçmekte, 
bireyler ailelerinden çok 
iş arkadaşlarıyla vakit 
geçirmektedir. İş hayatı 
içerisinde var olan rekabet 
ortamı bireyler arasında zaman 

G. Ender AĞAOĞLU
Türk Metal Sendikası
Araştırma ve Eğitim Merkezi

İŞYERİNDE 
PSİKOLOJİK TACİZ 
(MOBBiNG) 
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zaman olumsuzlukların ve 
sürtüşmelerin yaşanmasına 
neden olmaktadır. Bu 
sürtüşmelerin önüne geçilmediği 
takdirde sürtüşmeler büyümekte 
ve mobbing sürecinin önü 
açılmaktadır. 

İnsanlar doğası gereği, 
genelde dedikodu yapar, 
başkalarına lakaplar takar, 
dalga geçerler ve bu davranışlar 
sistemli ve uzun süreli 
yapılıyorsa ciddi bir stres 
kaynağını oluşturur. Uzun 
yıllardan beri var olan mobbing 
(Serap Palaz; Psikolojik Taciz 
ve Yıldırma Davranışları 
Üzerine Bir Araştırma: Banka 
Çalışanları Örneği) işyerinde 
ortaya çıkan, kişinin kendisini 
kötü hissetmesine, özgüveninin 
yıkılmasına neden olan, sistemli 
bir şekilde ve belli sıklıkla 
tekrarlandığında kişiyi sürecin 
sonunda istifaya sürükleyen kötü 
davranışlardır.

Mobbinge maruz kalan 
kişide çeşitli duygu, düşünce ve 
davranış bozuklukluları ortaya 
çıkmaya başlar.
n Uykusuzluk
n Ani öfkelenme
n Suskunluk
n Endişe
n Stres
n Unutkanlık
n Yabancılaşma
n Yaşama arzusunda azalma
n Başarısızlık hissetme… vb. 

Tüm bu yaşanan 
problemlerin, sorunların daha 
da ötesinde, mobbinge maruz 
kalan kişi mobbing önlenemezse 
intiharı bile düşünebilmektedir. 

Bireylerdeki sorunların 
boyutları arttıkça, mobbingin 
örgüt bütünündeki etkileri de 
artmaktadır. Yani mobbing 
olgusu örgüt sağlığını tehdit 
eden bir olgu olmaya başlar

Ki, son yıllarda örgütlerde 
mobbing kaynaklı sorunlar 
daha sık yaşanmaya 
başlanmıştır. Ancak henüz 
bu sorunun aşılması için 
yeterli önlemler alınmamakta, 
iyileştirmeye yönelik çalışmalar 
yapılmamaktadır (Pınar Tınaz; 

İşyerinde Psikolojik Taciz).
Mobbinge maruz kalan 

kişinin yaşadığı bu duygu 
karmaşasıyla, süreç içinde iş 
yaşamı olumsuz etkilenmekte 
ve iş performansının düştüğü 
gözlemlenmektedir. Birey 
zamanla isteksizleşmekte, 
psikolojik ve sosyal açıdan bir 
çöküş yaşamaktadır. Yaşamış 
olduğu bu süreçten uzaklaşmak 
istemekte ve dolayısıyla işe geç 
gelmeye başlamakta, hatta hiç 
gelmemeyi tercih etmektedir. 
Yaşanan bu isteksizlik ve 
kaçma arzusu hem bireyi 
hem de örgütü etkileyecek; 
performans düşüklüğünün 
yanında iş kazaları ve meslek 
hastalıklarında da artış meydana 
getirecektir. Bu bağlamda 
mobbing bireyleri etkilediği 
gibi, örgüt yaşamını da olumsuz 
etkileyecektir.

Birey kendisine uzun dönem 
içerisinde yöneltilen psikolojik 
baskı ve saldırılar sonucu 
fiziksel, psikolojik ve ekonomik 

olarak yaralar almakta, işinin 
sabote edildiğini düşünmekte 
ve yasal olmayan yollara 
başvurmaktadır. (Pınar Tınaz; 
age) Bu yasal olmayan yollar, 
bireyin ve örgütün katlanmak 
zorunda oldukları maliyetleri 
artırmaktadır.

Özetle, mobbing işyerinde 
bir kişi ya da grubun bir başka 
kişiye psikolojik olarak yönelttiği 
olumsuz davranışlar bütünüdür. 
Amaç kişinin kendisini kötü 
hissetmesini sağlayarak, 
işyerinden kendi isteği ya da 
isteği dışı uzaklaştırmaktır. Ancak 
unutulmamalıdır ki, bireye zarar 
veren bu davranış, örgüt için de 
son derece olumsuz sonuçlar 
doğmasına sebep olmaktadır.

TERMİNOLOJİ

Latince “kararsız kalabalık” 
anlamına gelen “mobile vulgus” 
sözcüklerinden türeyen “mob” 
sözcüğü, İngilizce “çete” 
anlamına gelmektedir. “Mobbing” 
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ise “mob” kökünün eylem biçimi 
olup, “psikolojik şiddet, taciz, 
rahatsız etme, sıkıntı verme” 
anlamlarına gelmektedir. 

Mobbing kavramı ilk kez, 
İngiliz biyologlar tarafında 
yuvalarını korumak için 
saldırganların etrafında 
uçan kuşların davranışlarını 
betimlemek amacıyla, 
19.yüzyılda kullanılmıştır (Pınar 
Tınaz, Fuat Bayram, Hediye 
Ergin; Çalışma Psikolojisi ve 
Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde 
Psikolojik Taciz). 

1960’lı yıllarda ise, Konrad 
Lorenz tarafından kullanılan 
mobbing, küçük hayvan 
gruplarının yuvalarını korumak 
için büyük hayvan gruplarına 
karşı saldırgan tavırlarını ya da 
yine aynı gruptaki hayvanların 
hayatlarını sürdürmek için 
güçsüz olanı grup dışına 
atmalarını ifade etmek için 
kullanmıştır (Pınar Tınaz, Fuat 
Bayram, Hediye Ergin; age). 

Mobbing kavramı Peter-Paul 
Heinemann tarafından da, küçük 
çocuk gruplarının tek ve güçsüz 
bir çocuğa karşı zarar verici 
saldırgan davranışlarını ifade 
etmek amacıyla kullanmıştır. 
Böylece mobbing kavramı 
ilk kez insan davranışları için 

kullanılmıştır (Pınar Tınaz; age).
İş yaşamında ise, mobbing 

ilk kez, 80’li yıllarda, çalışanlar 
arasında da bu şekilde düşmanca 
tavırların yaşandığını keşfetmesi 
sonucu endüstri psikoloğu 
Heinz Leymann tarafından 
kullanılmıştır (Pınar Tınaz; age).

Dünya dillerinde mobbingin 
birebir tam karşılığı yoktur. 
Hiçbir terim mobbingi tam 
olarak karşılamasa da, her dilde 
mobbingi ifade edecek sözcükler 
türetilmeye çalışılmıştır.
n Zorbalık (bullying) 
n Kötü muamele (mistreatment)
n Duygusal taciz (emotional 
abuse)
n Kurban etme (victimization)
n Gözdağı verme (intimidation)
n Sözlü taciz (verbal abuse)
n Yatay şiddet (horizontal 
violence)
n Psikolojik terör (psychological 
terror)
n Psikolojik şiddet (psychological 
violence)

Yabancı literatürün de, bu 
kavramlar arasında, mobbing 
yerine en çok kullanılan terim 
bullyingdir. Ancak bullying de 
mobbbingi tam olarak ifade 
edememektedir. Bullying 
mobbingden farklı olarak 
fiziksel saldırı tehdit anlamlarını 

içermekte; mobbing ise duyusal 
ve psikolojik şiddeti ifade 
etmektedir (Pınar Tınaz; age).

Leymann terminolojide 
kullanılan mobbing ve bulling 
kavramlarının birbirinden 
ayrılması gerektiğini, bullyingin 
okulda çocukların birbirlerine 
karşı uyguladıkları şiddet için; 
mobbingin ise işyerlerinde 
yetişkinlerin birbirlerine 
olan düşmanca tavırları 
için kullanılması gerektiğini 
savunmaktadır (Pınar Tınaz; age).

Dünyanın çeşitli yerlerinde 
çeşitli terimlerle tek bir kavram 
anlatılmak istense de hiçbir 
kavram mobbingin anlamını tam 
olarak yansıtamamıştır. O yüzden 
genel olarak her yerde mobbing 
kelimesi kullanılmaktadır.

Literatüre yeni giren bir 
kavram olduğu için mobbingin 
Türkçe karşılığı konusunda henüz 
bir anlaşmaya varılamamıştır. 
Psikolojik taciz, psikolojik 
şiddet, yıldırma, duygusal 
taciz gibi sözcüklerle ifade 
edilmeye çalışılmıştır. Ancak, 
mobbingin değişmez kuralı 
işyerinde gerçekleşmesi olduğu 
için işyerinde psikolojik taciz, 
işyerinde psikolojik şiddet (Pınar 
Tınaz; age) demek daha yerinde 
olacaktır. 

https://www.babil.com/calisma-psikolojisi-ve-hukuki-boyutlariyla-isyerinde-psikolojik-taciz-kitabi-pinar-tinaz-gurmen
https://www.babil.com/calisma-psikolojisi-ve-hukuki-boyutlariyla-isyerinde-psikolojik-taciz-kitabi-pinar-tinaz-gurmen
https://www.babil.com/calisma-psikolojisi-ve-hukuki-boyutlariyla-isyerinde-psikolojik-taciz-kitabi-pinar-tinaz-gurmen
https://www.babil.com/calisma-psikolojisi-ve-hukuki-boyutlariyla-isyerinde-psikolojik-taciz-kitabi-pinar-tinaz-gurmen
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Mobbing Alt Komisyonu, 
mobbingin Türkçe karşılığını 
bulmak amacıyla Türk Dil 
Kurumu’na (TDK) başvurmuş; 
TDK da mobbingin karşılığı 
olarak ‘’bezdiri’’ ifadesini 
belirlemiş ve bezdiri kelimesini 
de işyerlerinde, okullarda vb. 
topluluklar içinde belirli bir 
kişiyi hedef alıp, çalışmalarını 
sistemli bir biçimde engelleyip, 
huzursuz olmasana yol açarak; 
yıldırma, dışlama, gözden 
düşürme” olarak tanımlamıştır. 
Bu bilgiyi de Mobbing Alt 
Komisyonu, raporu’nda 2011 
yılında Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde (TBMM) açıklamıştır. 
(Mobbing Alt Komisyonu Raporu; 
2011) Ancak bezdiri kelimesi de 
mobbingi tam olarak açıklamaya 
yetmemiş; mobbing konusu ile 
ilgili çalışma yapan araştırmacılar 
da bezdiri kelimesini yeterli 
bulmayıp eleştirmişler ve 
mobbing kelimesini kullanmanın 
daha doğru olacağı görüşüne 
varmışlardır.

TANIMLAR

Leymann mobbingi, 
insanların sadece bireysel 
olarak değil, grup halinde de 
sergiledikleri psikolojik saldırı 
hali olarak görmektedir. Yani 

Leymann’a göre mobbing, bir 
veya birkaç kişi tarafından, başka 
bir kişiye sistematik bir şekilde 
yöneltilen, düşmanca ve ahlak 
dışı davranışlardır.

Kendisi de bir mobbing 
süreci atlatmış olan yazar Tim 
Field ise mobbingi, mağdurların 
özgüvenlerine ve özsaygılarına 
yönelik saldırılar olarak 
tanımlamaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ise mobbing kavramını, 
intikamcı, acımasız, şeytanca 
ve onur kırıcı eylemler aracılığı 
ile bir veya bir grup işçiye zarar 
verme amacı taşıyan saldırgan 
davranışlar olarak tanımlamıştır.

İngiliz gazeteci Andrea 
Adams ise, bullying kavramını 
tercih etmiş ve bu kavramı 
sürekli kusur bulma ve bireyleri 
küçük düşürme şeklinde 
tanımlamıştır.

Wilson da mobbing için, 
yöneticinin görünür şekilde ya 
da gizli olarak tekrarlı kasıtlı ve 
kötü niyetli davranışlarla bireyin 
kişiliğini parçalamak olarak 
açıklamıştır.

Brodsky ise mobbingi, bir 
bireyin başka bir bireye eziyet 
vermek, yıpratmak amacıyla 
tekrarlı ve ısrarcı girişimlerde 
bulması olarak tanımlamıştır.

MOBBİNGİN 
UNSURLARI

İşyerinde yaşanan her 
olumsuz durum, her çatışma 
mobbing değildir. Bir işyerinde 
psikolojik tacizin yaşanması için 
gerekli bazı unsurlar vardır. Bu 
unsurlar aşağıdaki gibidir:
n Öncellikle işyerinde 
gerçekleşiyor olması 
gerekmektedir.
n Kasıtlı davranışlar içermelidir. 
n Sistemli bir şekilde 
ilerlemelidir.
n Belli bir sıklıkla 
tekrarlanmalıdır.
n İşten uzaklaştırma, pasifize 
etme amaçları taşımalıdır.
n Mobbinge maruz kalan bireyin 
sağlığı, kişiliği, mesleki yaşamı 
olumsuz olarak etkilenmelidir.
n Mobbing, üst konumdaki 
biyelerden ast konumdaki 
bireylere yönelik olabileceği gibi, 
ast konumdaki bireylerden üst 
konumdaki bireylere yönelik 
de olabilir. Aynı zamanda eşit 
statüdeki çalışanlar arasında da 
gerçekleşebilir.

MOBBİNG SÜRECİ

Mobbing, maruz kalan 
birey tarafından hiç de hoş 
karşılanmayan, kendisini kötü 
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hissetmesine neden olan ve 
oldukça ağır sonuçlara sebebiyet 
veren bir süreçtir.

Ancak, bu davranışlar 
herkes tarafından aynı şekilde 
algılanıp, aynı tepkilere yol 
açmayabilir. Bir kişinin oldukça 
kötü bir davranış olarak 
gördüğü davranışı bir başkası 
o kadar da önemsemeyebilir. 
Bu davranışlar bir kez için de 
hoş görülebilir. Bu hareketleri 
uygulayanların o günün kötü 
geçtiği o anki psikolojisinin iyi 
olmadığı düşünülebilir. Fakat 
bu davranışlar sistemli bir 
şekilde devam eder ve kişiye 
zarar vermeye başlarsa, o 
zaman mobbingden söz etmeye 
başlayabiliriz.

Birey işyerinde kendisine 
yöneltilen davranışlardan 
rahatsız olup, kendini kötü 
hissediyorsa, zarar gördüğünü 
düşünüyorsa o zaman bu 
davranışlar işyerinde yaşanan 
psikolojik tacize döner.

Mağdurun işyerinde psikolojik 
tacizin var olduğunu fark etmesi 
sübjektif mobbing; bu mobbingin 
işyerinde başka kişiler 
tarafından da gözlemlenebiliyor 
olması ise objektif mobbingdir. 
Mobbinge maruz kalan bireyin, 
iş arkadaşları, üstleri, astları 
mobbingin varlığından söz 

ediyorsa, sübjektif mobbing artık 
objektif mobbing olmuştur (Pınar 
Tınaz, Fuat Bayram, Hediye 
Ergin; age).

MOBBİNG İLE 
MÜCADELE 
YÖNTEMLERİ

Mobbing, önüne geçilmediği 
takdirde, hiç durmadan ilerleyen 
ve sonuçları oldukça ağır olan 
bir süreçtir. Hem bireylerin, hem 
örgütlerin, hatta tüm toplumun 
zarar görmesini engellemek için, 
mobbing ile savaşılmalı; çeşitli 
mücadele yöntemleriyle bertaraf 
edilmelidir.

Öncelike mücadeleye 
başlayabilmek için sorunun ne 
olduğu keşfedilmelidir. Birey 
kadar işveren ve toplum da 
bu sorunun farkına varmalı ve 
herkes elinden geleni yapmalıdır. 
Ayrıca bireyler, örgüt ve toplum, 
yani herkes mobbing hakkında 
bilinçlendirilmeli, bu sorun tek bir 
tarafın üzerine yakılmamalıdır. 
Bireylerin bu süreçle tek başlarına 
mücadele etmeleri oldukça zordur. 
Öncelikle mobbing sürecinin, 
iyi bir şekilde anlaşılması 
gerekmektedir. En karmaşık 
aşaması ise, başlangıç evresidir. 
Bu aşamada en ufak bir çatışma 

mobbing olarak görülebilmektedir. 
Ancak ikinci evreye, yani 
mobbinge geçildiği takdirde, 
yaşanan sorunlar görmezden 
gelinirse, büyük tehlikeler ortaya 
çıkacaktır. Mobbingle mücadele 
etmek için; bireylere, örgütlere ve 
sendikalara düşen bazı görevler 
vardır:

Bireysel Mücadele
Kişiler mobbinge maruz 

kaldıklarında 3 farklı mücadele 
yöntemine başvurabilirler (Pınar 
Tınaz, Mobbingin Tanısı ve Olguyla 
Mücadele).
n İstifa ederek yaşanan 
olumsuzluklardan kaçma,
n Finansal nedenler yüzünden 
olayı kabullenmek,
nİşyerinde kalarak mücadele 
etmek. 

İstifa ederek mobbingden 
kaçmak isteyen bireyi farklı 
tehlikeler beklemektedir. 
Ekonomik, psikolojik ve sosyal 
açıdan gireceği bunalım, kişinin 
istemeyeceği sonuçlar doğurabilir.

Kalıp mücadele etmek isteyen 
birey için ise, yaşanan olaya daha 
da içinden çıkılamayacak hal 
alabilir. Mücadele yolunu seçen 
bireyler için bu mücadele, hiç de 
sanıldığı kadar kolay olmamakta, 
bireyleri oldukça yıpratmaktadır. 
Aynı zamanda, mücadele etmek 
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isteyen bireyler yaşadıkları 
mobbingi ispat etmek zorundalar.

Örgütsel Mücadele
Mobbing bir veba gibi önüne 

geçilemezse örgüt içinde yayılarak 
büyür ve bu süreç bireyi etkilediği 
gibi tüm örgütü de etkisi altına 
alır. Dolayısıyla mutsuz bireylerin 
çalıştığı bir örgütte, verimlilik 
düşer ve işvereni etkiler.

Mobbingle mücadelede, 
yöneticiler gibi varsa İnsan 
Kaynakları (İK) yöneticilerinin de 
rolü büyüktür.

Henüz mobbinge dönüşmeyen 
bir çatışmayı önleyebilecek güç 
elinde bulunan yöneticilerin, 
mobbingle mücadele etmeleri 
hem bireyler hem de kendileri için 
ortaya çıkacak çok ağır yükten 
sıyrılmaları demektir.

Mobbing karşısında, eğer 
bilinçli olarak mobbingi bir 
strateji olarak kullanmıyorlarsa, 
örgütlerin alabileceği çeşitli 
önlemler vardır. Bunlar:
n Bireylerin moral ve 
motivasyonlarını ölçecek testler 
yapmak,
n Gerektiğinde eğitim desteği 
saplamak,
n Adil bir terfi sistemi oluşturmak,
n Ayrım yapmadan kariyer desteği 
sağlamak,
n Gereksiz personel alımının 
önüne geçmek,
n Ücret sistemini çok iyi ayarlayıp, 
adil olmak,
n Zamansız ve gereksiz personel 
çıkışlarının önüne geçmek.

Sendikal Mücadele
Sendikalar, çalışanların 

işverenler karşısındaki hakları 
ve çıkarlarını korumak ve 
geliştirmek amacıyla kurulan 
kuruluşlardır. Sendikalar için, 
daha önceki yıllarda işçilerin ücret 
hakları daha çok ön plandayken; 
günümüzde ise, iş sağlığı ve 
güvenliği, çalışanların yönetime 
katılmaları, çalışma yaşamındaki 
huzurları gibi konularda da 
çalışanların yanında yer alıp, 
çeşitli önlemler almaktadırlar.

Sendikalar mobbingle 
mücadele etmek için çeşitli 
önlemler almalıdırlar. Bunlar:
n Mobbing ile mücadelede 
işçilere eğitim vermeli onlara 
bu konudaki yasal haklarını 
anlatmalıdırlar,
n Örgütlerle birlikte ortak 
çalışmalar yürütülmeli,
n Müdahale edilemeyen mobbing 
de gelinen aşamada gerekirse 
hukuki desteği ile işçinin yanında 
olmalıdır,
n Toplu iş sözleşmelerine mobbing 
ile ilgili maddeler konmalı,
n Eğitim yoluyla her konuda 
olduğu gibi mobbing konusunda 
da çalışanların farkındalığını 
artırmalıdır.

TÜRK HUKUKU 
AÇISINDAN MOBBİNG

Psikolojik tacizi işveren 
kendisi meydana getirmemiş olsa 
bile, işçinin kişilik hakkına, insan 
onuru ve saygınlığına yakışır iş 

ortamı kurmak durumundadır. 
Mobbing karşısında başta 
önlem almayan ya da mobbing 
karşısında tacizcilerin 
davranışlarına engel olmayan 
bir işveren mobbing sürecine 
dahil olur ve mağdurun kişilik 
haklarının ihlal edilmesine etki 
eder. İşyerinde psikolojik taciz 
işçinin işyerinde bir kişi veya 
kişilerin, düşmanca, ahlak dışı 
davranışlarına maruz kalması 
sonucu sağlığını kaybetmesine 
ve iş yaşamından uzaklaşmasına 
neden olan bir süreçtir.

Kısmen hukuka aykırı olan 
mobbing, işverenin işçiyi gözetme 
borcuna, eşitlik ilkesine ve 
dürüstlük kurallarına aykırıdır. 

Gözetme borcunun kamu 
hukukundan kaynaklanan 
yükümlülük olmasının yanında, iş 
sözleşmesinden doğan bir borçtur 
ve psikolojik taciz sözleşmeye 
aykırı davranışlar bütünüdür 
(Pınar Tınaz, Fuat Bayram, 
Hediye Ergin; age).

İş Kanunu Bakımından
İş kanunu, işçi-işveren 

ilişkilerini düzenleyen ve bu 
ilişkiler sonucu oluşabilecek 
uyuşmazlıkları düzenlemek 
amacıyla ortaya çıkmış kurallar 
bütünüdür. İşçinin işverene karşı 
görev ve sorumlulukları olduğu 
gibi; işverenin de işçi karşısında 
görev ve sorumlulukları vardır. 
Bunlardan biri ise, işçinin kişilik 
haklarını, onur ve saygınlığını 
korumaktır. Mobbing de işçinin 
kişilik haklarını ihlal eden, onur 
ve saygınlığını zedeleyen bir olgu 
olduğu için, İş Kanunu’nda direk 
bir düzenleme olmamakla birlikte, 
dolaylı da olsa işçiyi koruyacak 
hükümler içermektedir.

İş sözleşmesi işçinin iş görme 
borcunu ve işverenin buna 
karşılık ücret ödeme borcunun 
yanı sıra işçiye sadakat borcu ve 
işverene de yine buna karşılık 
işçiyi gözetme ve eşit davranma 
borcunu yüklemektedir. İş 
sözleşmesinde bağımlılık önemli 
bir unsurdur. Bu bağımlılık 
çerçevesinde işveren işçinin kişilik 
haklarını korumak durumundadır.
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Tam bir hüküm olmamakla  
beraber, iş sözleşmesi de, 
işyerinde psikolojik tacizden 
iş hukuku kapsamında işçiyi 
koruyucu hüküm oluşturmaktadır.

İş kanununda psikolojik 
taciz için yeterli, açık bir 
düzenleme olmamakla birlikte, 
psikolojik taciz kapsamındaki 
bazı davranışları ele alan ve 
hukuki yaptırımları bulunan 
düzenlemeler bulunmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu
Bakımından
Türk iş hukukunda, işçinin 

kişiliğinin korunması ilk defa Türk 
Borçlar Kanunu’nda, işverenin 
borçları arasında sayılmıştır. 
İşverenin bu borcu, işçinin 
kişiliğinin korunmasına yöneliktir. 
Bu kanunla işçinin iş sağlığı ve 
güvenliği açısından korunmasına 
ek işçinin kişiliğinin korunması 
anlayışı Borçlar Kanunu madde 
417 ile koruma altına alınmıştır. 

İş Sağlığı Ve Güvenliği
Kanunu Bakımından
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

da, belli bir boyutuyla, işçinin 
yaşayabileceği sıkıntıları işveren 
tarafından önlenmesini güvence 
altına almıştır.

Türk Medeni 
Kanunu Bakımından
Aynı zamanda Türk Medeni 

Kanunu da, kişilik haklarının 
korunmasını madde 24’de koruma 
altına almıştır.

Anayasa Bakımından
Devlet, çalışanların hayat 

seviyesini yükseltmek, çalışma 
hayatını geliştirmek için 
çalışanları korur, çalışmayı 
desteklemeye ve işsizliği önlemeye 
elverişli ekonomik bir ortam 
yaratmak; işçi-işveren ilişkilerinde 
çalışma barışının sağlanmasını 
kolaylaştırıcı ve koruyucu 
tedbirler alır.  

Kişilik değerleri derken 
kast edilen kavram net olarak 
açıklanamamakta; bu açıklığı 
ise hakim, anayasa ışığı altında 
doldurmaktadır. TC Anayasası, 
yine vatandaşların kişiliğine, 
eşitliğine, yaşama özgürlüklerini, 
onur ve saygınlıklarını güvence 
altına almıştır. 

Türk Ceza Kanunu Bakımından
Tek başına hukuka aykırı fiil 

niteliği taşımayan mobbing, kısmi 
olarak da olsa hukuka aykırıdır ve 
işverenin işçiyi koruyu gözetme 
borcunu yerine getirmemesi 
sonucu oluşur. Bu süreç içerisinde 

işverenin neden olduğu mobbinge 
karşı, Türk Ceza Kanunu belli 
yaptırımlar düzenlemiş ve 
bunları çeşitli maddeler altında 
birleştirmiştir.

Mobbing Mağdurunun 
Açabileceği Davalar
Türk Medeni Kanunu madde 

25/1 uyarınca, kişilik hakları 
zarar gören birey maddi tazminat 
davası açabilmektedir. Ancak 
hangi durumlarda maddi tazminat 
davası açılabileceği belirsizdir. 
Açılacak maddi tazminat davasında 
Borçlar Kanunu gereğince, haksız 
fiil sorumluluğunu düzenleyen 
genel maddeler üzerinden hüküm 
bulacaktır. 

Yaşanılan psikolojik taciz 
sonucu uğranılan asıl zarar 
manevi zarardır. Maddi zarar 
oluşmamış olsa bile, manevi 
zarar zaten psikolojik zararın 
sonucudur. Manevi zararı doğuran 
kişilik hakkı ihlali, haksız fiil ve 
borca aykırılık teşkil ettiğinden 
manevi tazminat davası iki 
yönden de açılabilir.

Türk Medeni Kanunu madde 
25/1 hükmü gereğince, kişilik 
haklarına yönelik saldırıya maruz 
kalan bir kişi, bu saldırının 
ortadan kaldırılması için yargı 
yoluna başvurabilir.
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İŞÇİ BULUŞLARI ÜZERİNDE İŞÇİ İLE 
İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dergimizin bu köşesinde, çalışma hayatı, 
endüstri ilişkileri alanındaki hukuki terim ve 
kavramlara, kanun maddelerine, çalışanları 

ilgilendiren ve emsal oluşturan mahkeme 
kararlarına yer vereceğiz.

Hukuk
Köşesi

Av. Mustafa Anıl PINAR

4857 sayılı İş Kanununda 
işçi buluşlarına 

ilişkin herhangi bir düzenleme 
yer almamaktadır. 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunun Hizmet 
Sözleşmesi başlıklı altıncı 
bölümünde yer alan 427. 
maddesinde ise, hizmet buluşları 
üzerinde işçinin ve işverenin 
hakları, bunların kazanılması 
ile diğer sınaî ve fikrî mülkiyet 
hakları konusunda özel kanun 
hükümleri uygulanacağı açıkça 
belirtilmiştir. Bu bağlamda, işçi 
buluşları üzerindeki işçi ve işveren 
haklarını (istisna halleri saklı 
kalmak kaydıyla) 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanununda (SMK) 
düzenlenmiş olduğundan, söz 
konusu hak ve yükümlülüklerin 
bu kanun hükümleri uyarınca 
belirlenmesi gerekecektir. 

İŞÇİ BULUŞLARININ 
HİZMET BULUŞU VE 
SERBEST BULUŞ 
OLARAK AYRILMASI 

6769 sayılı SMK’da “işçi” 
yerine “çalışan” ibaresine yer 
verilmiştir. 6769 sayılı SMK’nin 
2/d maddesinde çalışan; “Özel 
hukuk sözleşmesi veya benzeri bir 
hukuki ilişki gereğince, başkasının 
hizmetinde olan ve bu hizmet 
ilişkisini işverenin gösterdiği 
belli bir işle ilgili olarak kişisel 
bir bağımlılık içinde ona karşı 
yerine getirmekle yükümlü olan 
kişiler ile kamu görevlileri” olarak 

tanımlanmıştır. İşbu tanımdan 
da açıkça anlaşılacağı üzere, 
çalışan ifadesinin iş sözleşmesinin 
tarafı olan işçileri de kapsadığı 
açıktır. Bu kapsamda, çalışan 
buluşlarının “işçi buluşları” olarak 
da nitelendirilmesine engel bir hal 
bulunmamaktadır.

6769 sayılı SMK 113/1 
maddesine göre; “Çalışanın, bir 
işletme veya kamu idaresinde 
yükümlü olduğu faaliyeti gereği 
gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde 
işletme veya kamu idaresinin 
deneyim ve çalışmalarına 
dayanarak, iş ilişkisi sırasında 
yaptığı buluşun, hizmet buluşu” 
olduğu ifade edilmiştir. 6769 sayılı 
SMK 113/2 maddesinde ise, hizmet 
buluşunun dışında kalan buluşun, 
serbest buluş olarak kabul edildiği 
düzenlenmiştir. Bu iki hüküm 
dikkate alındığında işçi buluşlarını 
“hizmet buluşları” ve “serbest 
buluşlar” olarak ikiye ayırmak 
mümkün olacaktır. 

SMK 113. maddesi uyarıca, 
işçi iş ilişkisi sırasında “işi ile 
ilgili faaliyetler gereği bir buluş 
gerçekleştirmesi” veya “büyük 
ölçüde işinden edindiği deneyim 
ve çalışmalar neticesinde bir buluş 
gerçekleştirmesi” hallerinde hizmet 
buluşundan söz edilebilecektir. Aksi 
tüm hallerde ise söz konusu buluş 
serbest buluş sayılacaktır.

Yukarıda ifade ettiğimiz hizmet 
buluş unsurlarının bulunup 
bulunmadığı her somut olayın 
özelinde incelenmesi gerekir. Yine, 
bir buluşun hizmet buluşu olup 
olmadığının tespitinde zaman 
ve mekanın bir önemi yoktur. 

Buluşun mesai saatleri içinde/
dışında veya işyeri içinde/ dışında 
olup olmadığı da tespitte dikkate 
alınmaz. Önemli olan, söz konusu 
buluşun, iş ilişkisi sırasında, 
“iş ile ilgili bir faaliyet gereği” 
veya “işten edindiği deneyim ve 
çalışmalara” dayanarak bulunup 
bulunmadığıdır. Belirtildiği gibi, 
iş ile ilgisinin bulunması halinde 
hizmet buluşu, aksi halde ise 
serbest buluş olacaktır. 

HİZMET BULUŞLARINDA
İŞÇİ VE İŞVERENLERİN
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SMK 114. maddesi 
gereği, işçi bir hizmet buluşu 
gerçekleştirdiğinde gecikmeksizin 
yazılı olarak işverene bildirmekle 
yükümlüdür. İşçi, bildirim 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi 
nedeniyle işveren aleyhine doğan 
zararlardan sorumlu olacağı 
gibi, ayrıca işverene bildirimde 
bulunulmaksızın hizmet buluşuna 
ilişkin patent başvurusu yapılması 
veya patent alınması halinde, patent 
başvurusu sahibine veya patent 
sahibine karşı işverenin SMK 110 ve 
111. maddeleri uyarınca dava açma 
hakkı da bulunmaktadır. 

İşçinin yapmakla yükümlü 
olduğu bildirimde, teknik problemi, 
çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl 
gerçekleştirmiş olduğu açıklanmak 
zorunda olup, buluşun daha iyi 
açıklanması bakımından varsa 
resmini de işverene vermesi gerekir. 
Bunun yanında, işçi, yararlanmış 
olduğu işletme deneyim ve 
çalışmalarını, varsa diğer kişilerin 
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katkılarını ve bu katkıların şeklini, 
yaptığı işle ilgili olarak aldığı 
talimatları ve söz konusu katkılar 
yanında kendisinin katkı payını da 
bildiriminde belirtir. İşçi, hizmet 
buluşunu, serbest buluş niteliği 
kazanmadığı sürece gizli tutmakla 
da yükümlüdür. 

İşçi tarafından yapılan bildirimin 
işverene ulaşması akabinde, işveren 
de, bildirimin kendisine ulaştığı 
tarihi, bildirimde bulunan işçiye 
gecikmeksizin ve yazılı olarak 
bildirmesi gerekir. İşveren, gerek 
görürse bildirimin kendisine 
ulaştığı tarihten itibaren iki ay 
içinde, bildirimin hangi hususlarda 
düzeltilmesi gerektiğini işçiye 
bildirir. İşçinin bildirilen eksiklikleri 
bir ay içinde gidermemesi halinde 
usulüne uygun bir buluş bildirimi 
yapılmamış sayılır ve buluş bildirimi 
usulüne uygun olarak yeniden 
yapılır. İşveren tarafından işçi 
bildirimine dair düzeltme talebinde 
bulunulmaması hâlinde, işçinin 
bildiriminin usulüne uygun, geçerli 
olduğu kabul edilir.

SMK 115. maddesine göre; 
işveren, işçinin usulüne uygun 
bildiriminin kendisine ulaştığı 
tarihten itibaren dört ay içinde 
yazılı olarak işçiye söz konusu 
hizmet buluşu ile ilgili olarak tam 
veya kısmi hak talebinde bulunmak 
zorundadır. İşverence süresinde 
bildirimin yapılmaması veya hak 
talebinde bulunulmadığına dair 
bildirim yapması durumunda, söz 

konusu hizmet buluşu serbest buluş 
niteliği kazanır.

İşverenin hizmet buluşuna 
ilişkin tam hak talebinde bulunması 
hâlinde, bununla ilgili bildirimin 
işçiye ulaşması ile buluş üzerindeki 
tüm haklar işverene geçmiş olur. Bu 
durumda, işçinin, makul bir bedelin 
kendisine ödenmesini işverenden 
isteme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, 
kamu kurumunda çalışanlar hariç 
söz konusu bedel dışında işverence 
işçiye, net asgari ücretten az 
olmayacak şekilde teşvik ödülü de 
verilmesi gerekmektedir. İşveren, 
işçi bildirimden sonra süresinde 
hizmet buluşuna ilişkin talepte 
bulunduktan sonra, buluşun 
korunmaya değer olmadığını ileri 
sürerek bedelin ödenmesinden 
kaçınamaz. Ancak, buluşun 
korunabilir olmadığı konusunda 
açılan dava sonucunda mahkemenin 
davanın kabulüne karar vermesi 
hâlinde işçi, bedel talebinde 
bulunamaz.

SMK 115.maddesine göre, 
işverenin hizmet buluşuna ilişkin 
kısmi hak talep etmesi hâlinde, 
hizmet buluşu serbest buluş niteliği 
kazanır. İşveren, kısmi hakka 
dayanarak buluşu kullanabilme 
hakkına haiz olur. Kısmi hakka 
dayanılan buluşun kullanılması 
halinde, işçinin makul bir bedel 
talep etme hakkı bulunmaktadır. 
İşveren tam hak talep etmesi 
halinde buluşu kullanmasa dahi 
işçiye bedel ödemesi gerekirken, 

kısmi hakka dayanılması halinde o 
buluşun işverence kullanılması şartı 
ile işçi bedele hak kazanır. Kısmi hak 
taleplerinde işverence işçiye ayrıca 
teşvik ödülü ödenmez. Kısmi hak 
talebi sonucu işverenin kullanma 
hakkı bulunsa da,  bu kullanma, 
işçinin buluşunu değerlendirmesini 
önemli ölçüde güçleştiriyorsa işçi, 
buluşa ilişkin hakkın tamamen 
devralınmasını (tam hakka 
dönüştürülmesini) veya kısmi 
hakka dayanan kullanım hakkından 
vazgeçilmesini işverenden isteyebilir. 
İşveren, işçinin bu isteğine iki ay 
içinde cevap vermezse, işverenin 
kısmi hakka dayanarak buluşu 
kullanma hakkı sona erer. İşveren, 
tam hak talep etmediği takdirde, 
kendisine bildirimi yapılan buluşa 
ilişkin bilgileri, işçinin haklı 
menfaatlerinin devamı süresince 
gizli tutmakla yükümlüdür.

Yukarıda ifade edildiği gibi, 
bazı durumlarda işçinin işverenden 
makul bir bedel talep hakkı 
bulunmaktadır. İşçiye ödenmesi 
gereken makul bedelin tespitinde 
öncelikle işçi ile işveren arasındaki iş 
sözleşmesi veya buna benzer hukuki 
düzenlemelere bakılması gerekir. 
Ancak, SMK 117. maddesi gereği 
iş sözleşmesinde SMK ve SMK’ya 
dayanak yönetmelik hükümlerine 
aykırı işçi aleyhine düzenlemelerin 
geçersiz olduğu, iş sözleşmesi 
hükümlerinin işbu kanun ve 
yönetmeliğin emredici kurallarına 
aykırı olmasa dahi, önemli ölçüde 



TÜRKMETAL 87

Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak İstiyoruz

hakkaniyet ile bağdaşmaması 
halinde de iş sözleşmesinin ilgili 
hükümlerinin geçersiz olduğu ifade 
edilmiştir. SMK’ya dayanılarak 
çıkarılan 30195 sayılı Yönetmelikte 
işçiye hizmet buluşu nedeniyle 
ödenmesi gereken bedelin 
hesaplanmasına dair düzenlemelere 
yer verildiğinden, asgari olarak 
Yönetmelik hükümlerine göre 
bedelin hesaplanması ve ödenmesi, 
iş sözleşmesinde işçi lehine daha 
yüksek bir bedelin belirlenmesi 
halinde ise iş sözleşmesindeki 
hükümlere göre hesap ve ödemenin 
yapılması gerekir. 30195 sayılı 
Yönetmelik hükümleri gereği işçi 
ile işveren arasında bahsi geçen 
bedelin miktarı, ödenmesi ile 
ilgili uyuşmazlıklarda çözüm yolu 
tahkim veya arabuluculuk olarak 
öngörülmüştür. 

SMK 116.maddesi gereği, 
işveren, kendisine bildirimi yapılan 
hizmet buluşu için tam hak talebinde 
bulunmuşsa, patent verilmesi 
amacıyla ilk başvuruyu Türk Patent 
ve Marka Kurumuna yapmakla 
yükümlüdür. Ancak işveren, işletme 
menfaatleri gerektiriyorsa, patent 
başvurusu yapmaktan kaçınabilir. 
İşverenin hizmet buluşu için Türk 
Patent ve Marka Kuruma ilk başvuru 
yükümlülüğü; “hizmet buluşunun 
serbest buluş niteliği kazanması”,  
“işçinin, buluşu için başvuru 
yapılmamasına rıza göstermesi”, 
“işletme sırlarının korunmasının 
başvuru yapmamayı gerektirmesi” 
hâllerinden en az birinin 
gerçekleşmesiyle ortadan kalkar. 

İşveren, tam hak talebinde 
bulunmuş olduğu hizmet buluşu 
için tescil başvurusunda bulunmaz 
ve işçinin belirleyeceği süre içinde 
de başvuruyu yapmazsa, buluş 
serbest buluş niteliği kazanır. 
İşveren, hizmet buluşu için tam 
hak talebinde bulunmuşsa, söz 
konusu buluşun yabancı bir ülkede 
de korunması için başvuruda 
bulunabilir. İşveren, işçinin talebi 
üzerine, patent almak istemediği 
yabancı ülkeler için buluşu serbest 
bırakmak ve bu ülkelerde işçiye 
patent almak için talepte bulunma 
imkânını sağlamakla yükümlüdür. 
İşveren, işçinin yabancı ülkelerde 

patent alabilmesi amacıyla buluşu 
serbest bırakırken, bu ülkelerde 
uygun bir ücret karşılığında buluşu 
kullanabilmek için inhisari olmayan 
nitelikte bir kullanım hakkını saklı 
tutma ve saklı tuttuğu bu hakkından 
doğan menfaatlerine zarar 
verilmemesini talep etme hakkına 
sahiptir.

SMK 118. maddesi uyarınca 
işçi patent alınabilmesi için 
gerekli bilgileri işverene vermek 
ve gerekli yardımı yapmakla, 
işveren de hizmet buluşuna patent 
verilmesi için yaptığı başvuru ve 
eklerinin suretlerini işçiye vermek 
ve işçinin talebi üzerine başvuru 
işlemleri sırasındaki gelişmeleri ona 
bildirmekle yükümlüdür. İşveren, 
işçinin hizmet buluşu sebebiyle 
talep ettiği bedeli ödemeden 
önce, patent başvurusundan veya 
patent hakkından vazgeçmek 
isterse, durumu işçiye bildirmekle 
yükümlüdür. İşçinin talebi üzerine 
işveren, masrafları işçiye ait olmak 
üzere patent hakkını veya patent 
alınması için gerekli olan belgeleri 
işçiye devretmek zorundadır. İşçi, bu 
konuda kendisine yapılan bildirime, 
bildirim tarihinden itibaren üç ay 
içinde cevap vermezse, işveren 
patent başvurusu veya patentin 
sağladığı haklardan vazgeçebilir. 
İşveren, bildirimle birlikte hizmet 
buluşundan inhisari olmayan 
yararlanma hakkını, makul bir 
bedel karşılığında saklı tutabilir. 
İşçi buluşundan doğan hak ve 
yükümlülükler, iş sözleşmesinin 
sona ermiş olmasından etkilenmez.

SMK 120.maddesine göre, 
işverenin iflas etmesi ve iflas 
idaresinin de buluşu işletmeden ayrı 
olarak devretmek istemesi hâlinde 
işçinin, yapmış olduğu ve işverenin 
de tam hak talebinde bulunduğu 
buluşa ilişkin olarak önalım hakkı 
vardır. İşçinin buluşundan doğan 
bedel alacağı, imtiyazlı alacaklardan 
olup, iflas idaresi bu nitelikteki 
birden çok bedel alacağını, 
alacaklılar arasında alacakları 
oranında dağıtır. İşçi, bedel alacağı 
yerine buluşunun serbest buluşa 
dönüşmesini talep etme hakkına da 
sahiptir.

SERBEST BULUŞLARINDA
İŞÇİ VE İŞVERENLERİN HAK
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşbu çalışmanın hizmet buluşu 
bölümünde ifade ettiğimiz üzere, 
hizmet buluşları bazı hallerde 
serbest buluş haline dönmektedir. 
Hizmet buluşunun serbest buluşa 
dönüşmesi halinde işçi, SMK 119. 
maddesindeki serbest buluşa ilişkin 
yükümlülükleri yerine getirmeksizin, 
buluşu konusunda dilediği tasarrufta 
bulunma hakkına haizdir. 

İşçinin iş ilişkisi içindeyken 
doğrudan serbest bir buluş yapması 
da mümkündür. Böyle bir durum 
halinde SMK 119. maddesi gereği, 
serbest buluş yaptığını derhal 
işverene bildirmekle yükümlüdür. 
Bildirimde, buluş ve gerekiyorsa 
buluşun gerçekleştirilme şekli 
hakkında bilgi vermek suretiyle, 
buluşun gerçek bir serbest buluş 
sayılıp sayılmayacağı konusunda 
işverenin bir kanaate varabilmesi 
sağlanır. İşveren, buluşun serbest 
bir buluş olmadığına ilişkin itirazını, 
kendisine yapılan bildirim tarihinden 
itibaren üç ay içinde yazılı bir 
bildirimle ileri sürebilir. Serbest 
buluşun işverenin faaliyet alanı içinde 
değerlendirilebilir olmadığı açıksa, 
işçinin bildirim yükümlülüğü yoktur.  

Serbest buluş, işletmenin faaliyet 
alanına girmekteyse veya işletme 
söz konusu buluşun ilgili olduğu 
alanda faaliyette bulunmak için ciddi 
hazırlıklar içindeyse; işçi, serbest 
buluşunu iş ilişkisini sürdürmekte 
olduğu sırada başka bir şekilde 
değerlendirmeye başlamadan önce, 
tam hak tanımaksızın uygun şartlar 
altında buluşundan yararlanma 
imkânı vermek için işverene teklifte 
bulunmakla yükümlüdür. İşveren, 
teklifin kendisine ulaştığı tarihten 
itibaren üç ay içinde cevap vermezse, 
bu konudaki öncelik hakkını 
kaybeder. İşveren, kendisine yapılan 
teklifi kabul etmesine rağmen, ancak 
öngörülmüş şartları uygun bulmazsa, 
şartlar tarafların talebi üzerine 
mahkeme tarafından tespit edilir. 
Doğrudan serbest buluş halinde SMK 
119.maddesindeki yükümlülükler 
dışında işçi buluşunu dilediği gibi 
kullanma hakkına sahiptir. 
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Av. Ömer Faruk Serdar ÇELİK

Genel ve özel olarak Türk Hukukunda 
‘’İbra‘’ hakkında herhangi bir düzenleme 
bulunmadığından, bu konu ile ilgili olayların 

çözümlenmesinde yüksek Mahkeme kararları önem 
arz etmekteydi. İbraya ilişkin olaylar Yargıtay’ın 
ilkesel kararları nezdinde ele alınır ve olay bir çözüme 
kavuşturulurdu. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 132, 420.maddeleri 
hem genel olarak hem de hizmet sözleşmelerinde İbra 
konusu düzenlemiş ve sistematik eksiklik giderilmiştir. 
Nitekim, düzenleme öncesinde öğreti ve uygulamada 
ibra hususu kabul görmekte ve borcu sona erdiren 
haller arasında yerini almaktaydı. Son kanun değişikliği 
ile İbra konusu artık kanunlaştırılmıştır diyebiliriz.

Öncelikle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 132.
madde, Borcu sona erdiren haller çerçevesinde ibranın 
çerçevesini veya şeklini tanımlamıştır. 

B. İbra
Madde 132- Borcu doğuran işlem kanunen veya 

taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile 
borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları 
ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan 
kaldırılabilir.

Fakat 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ibra 
konusunda Türk İş Hukukunu daha çok ilgilendiren 
maddesi ‘’Hizmet Sözleşmeleri’’ başlıklı 6. Bölümünün  
‘’Genel Hizmet Sözleşmesi‘’ başlıklı birinci ayırımının 
içerisinde yer alan 420.maddesidir. 

V. Ceza koşulu ve ibra
Madde 420- Hizmet sözleşmelerine sadece işçi 

aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.
İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra 

sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla 
sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir 
aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın 
türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin 
hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla 
yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra 
sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen 
ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer 
ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak 
makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin 
banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun 
kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri 
dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat 
alacaklarına da uygulanır.

Yukarda da görüldüğü üzere, Kanun maddesi 

Genel Hizmet Sözleşmelerinde İbranın nasıl ve 
hangi koşullarda olacağını belirlemiştir. Buna 
göre, işçi alacağına ilişkin ibra sözleşmesi yazılı 
şekle tabi tutulmuştur. İbra tarihi itibariyle hizmet 
sözleşmesinin sona erme tarihinden başlayarak 
en az bir aylık sürenin geçmiş olması gerektiği, 
ibra konusunun ve alacağının türünün, miktarının 
açıkça belirli olması, ödemenin hak tutarına 
nazaran noksansız ve banka aracılığı ile yapılma 
koşulları getirilmiştir. Bu şartları taşımayan ibra 
sözleşmeleri hükümsüzdür denilmiştir. Görülüyor 
ki, Kanun, ibranın geçerli olmasında yazılı olması, 
sözleşmenin sona erme tarihinden en az 1 aylık 
süre sonrasında yapılmış olması ve noksansız banka 
yolu ile ödemenin gerçekleştirilmiş olması şartlarını 
aramaktadır.  İbra, bu şartlar çerçevesinde işçi lehine 
zorlaştırılmıştır diyebiliriz. Diğer yandan, ibrada 1 
aylık süre şartı, İş Kanunumuzda düzenlenen işçinin 
iş akdi feshine itiraz süresi bakımından da paralellik 
göstermektedir. İşçinin fesih işlemine itiraz süresi 
de 1 ay olup, bu süre geçirildikten sonra ancak 
ibra sözleşmesi düzenlenebilecektir. Bu çerçevede 
işçi/çalışan için, dava açma hakkı süresinde de bir 
anlamda koruma sağlanmıştır diyebiliriz. Hemen 
belirtelim ki, 1 aylık süre ibranın düzenlenmesi 
ile ilgili bir süre olup, işçi alacakları bakımından 
ifayı ilgilendiren bir konu değildir. İfa her zaman 
mümkün olabilen bir husustur. Yani muaccel hale 
gelmiş işçi alacakları ibra şartları arasında yer alan 1 
aylık süre kadar ertelenmiş değildir. 

Devam eden fıkra ile hakkın gerçek tutarda 
ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra 
beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri içerdikleri 
miktar ile sınırlı olmak üzere makbuz hükmünde 
olduğu belirtilmiştir. Bu şekilde dahi ödemelerin 
banka yolu ile yapılması zaruri tutulmuştur.

Sözü edilen düzenleme sadece işçi alacakları 
bakımındandır. İşveren alacakları bakımından 420.
madde de düzenlendiği şekilde bir sınırlama veya 
koşullar dizini bulunmamaktadır. Görülüyor ki, 
Kanun, çalışanı/işçiyi işverene karşı korumakta ve 
mümkün olduğu kadar hür iradesini ortaya koyma 
bakımından işçiye fırsat sunmaktadır. 

İşbu madde hükmü ihdas edilmeden önce de 
Yargıtay ibra konusunda birçok ilke kararı vermiş 
ve aslında bu kararlar ile ibranın belirli şekiller 
dışında olmamasını veya hukuk düzenine uygun 
olmasını arzu etmiştir. Yargıtay ilke kararlarında da, 
bu madde ahkâmı gibi çalışanı veya işçiyi korumaya 
yönelik birçok karar/ilke bulunmaktadır.

Yargıtay’ın İbra konusunda vermiş olduğu 
kararlarında temas edilen ilkeleri aşağıda olduğu 
gibi sıralayabilir veya örneklendirebiliriz.

TÜRK İŞ HUKUKUNDA ‘’İBRA’’
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a) İş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra 
sözleşmeleri geçersizdir.

b) İbranamenin tarih içermemesi ve içeriğinden 
de fesih tarihinden sonra düzenlendiğinin açıkça 
anlaşılamaması durumunda ibranameye değer 
verilmez.

c) Önceki yani 818 sayılı Borçlar kanunu 
çerçevesinde irade fesadı hallerinde de (esaslı 
hata, hile, korkutma, aşırı yararlanma) ibra 
iradesine değer verilmez. Ancak bu durumun 1 
yıllık hak düşürücü süre içerisinde ileri sürülmesi 
gerekmektedir.

d) İbra varlığı tartışmasız olan bir borcun sona 
erdirilmesine dair bir yol olup, varlığı şüpheli ve 
tartışmalı olan borçların ibra yolu ile sona ermesi 
mümkün olamaz. Savunma ve işverenin diğer 
kayıtları ile çelişen ibra sözleşmelerinin geçersiz 
olduğu kabul edilmelidir.

e) Miktar içeren ibra sözleşmelerinde 
alacağın tamamen ödenmiş olması gerekmekte 
aksi şekilde kısmi ödemeler makbuz olarak 
değerlendirilmektedir. 

f) İşçinin İbra sözleşmesinde yasal haklarının 
saklı tutulduğuna dair ihtirazı kayda yer vermesi, 
ibra iradesinin bulunmadığını gösterir. 

g)Miktar içermeyen ibra sözleşmelerinde 
geçerlilik sorunu titizlikle ele alınmalıdır.

h) İbranamede yer almayan işçilik alacakları 
bakımından borcun sona erdiği söz edilemez.

i) İbraname savunması, hakkı ortadan 
kaldırabilecek itiraz niteliğinde olmakla 
yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. 

Görülüyor ki, ibra ile ilgili Kanuni 
düzenlemenin olmadığı dönemde yukarda da 
örnek mahiyetinde yazılı Yargıtay kararlarında 
yer alan ilkelerde ve benzeri birçok kararlarda 
ibra konusunda aslında belirli şartların 
oluşturulduğundan ve belirli çerçevelerin de ortaya 
koyulmuş olduğundan söz edebiliriz.

Sonuç itibariyle, 6098 sayılı Kanun ile birlikte 
‘’İbra‘’ hususu düzenlemeye tabi tutulmuş ve İş 
Hukuku açısından çalışanın/işçinin hakkına halel 
gelmemesi için işçiyi/çalışanı korumaya yönelik 
yaklaşım ile  ‘’İbra‘’ işçi/çalışan lehine yukarda da 
değinilen bir takım şartlara bağlanmıştır. 

Bu bağlamada, hayatın değişen şartlarına 
göre gelişen işçi - işveren ilişkisinde Kanun 
koyucu düzenleme yaparken, kendisini daha az 
koruyabilen tarafı unutmadan ve hakkaniyet 
duygusundan da taviz vermeden düzenleme 
yapmalı veya kurallar ihdas etmelidir. Bu şekilde 
de Kanunu bilmeyen işçilerin, çalışanların, 
vatandaşların veya kendini daha az koruyabilen 
şahısların hak kayıplarının önüne geçilmiş 
olacaktır.

 ÖRNEK KARAR

(ÜCRETİN EKSİK VE 
DÜZENSİZ ÖDENMESİ SEBEBİ 
İLE İŞÇİNİN HAKLI FESHİ)
T.C. 
Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi
Esas No:2015/5096   Karar No:2016/18378

Özet:
İşçinin iş sözleşmesini haklı olarak 

feshedip feshetmediği taraflar arasında 
uyuşmazlık konusudur.

İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret 
işçi için en önemli hak, işveren için en 
temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanununun 
32/4. maddesinde ücretin en geç ayda bir 
ödeneceği kurala bağlanmıştır. Yine İş 
Kanununda, 5953 sayılı Basın İş Kanununun 14. maddesinde öngörüldüğü gibi ücretin 
peşin ödeneceği öngörülmemiştir. Buna göre, aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde 
kararlaştırılmadığı sürece, işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sonra ödenmelidir...

Ücreti ödenmeyen işçinin 
alacağı konusunda takibe 

geçmesi ya da ücreti 
ödeninceye kadar iş görme 
edimini yerine getirmekten 
kaçınması, iş ilişkisinin 

devamında bazı sorunlara 
yol açabilir. Bu bakımdan, 

işverenle bir çekişme içine 
girmek istemeyen işçinin, haklı nedene 
dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir 
kısmının ödenmemiş olması da bu konuda önemsizdir....

Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmiş olması 
ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması 
gerekir. 4857 sayılı İş Kanununun 24/II-e 
bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, primi, yakacak yardımı, giyecek yardımı, 
fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi 
alacaklarının da ödenmemesi işçiye haklı 
fesih imkanı verir (Yargıtay 9.HD. 16.7.2008 gün 2007/ 22062 E, 2008/ 16398 K.)....

Bu nedenlerle davacının iş akdinin 
ücretinin eksik ve düzensiz ödenmesi 
nedeniyle 4857 Sayılı İş Kanununun 24/
II-e maddesi uyarınca haklı nedenle 
feshettiği anlaşıldığından, davanın kıdem 
tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile 
reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.



Devrim DUMAN
Türk Metal Sendikası Dış İlişkiler Sorumlusu
devrimduman@turkmetal.org.tr

Sosyal diyalog, 19. 
yüzyıldan bu yana 
Avrupa’da tartışılan 
ve endüstriyel 

demokrasinin temel araçlarından 
biri olarak kabul edilen bir 
kavramdır. Genel anlamıyla 
sosyal taraflar olan işçi ve 
işveren örgütlerinin, toplumdaki 
diğer çıkar grupları ile birlikte 
temel ekonomik ve sosyal 
politikaların belirlenmesi 
sürecindeki her türlü danışma ve 
müzakeresini ifade eder. 

Çalışanlara danışılması, 
bilgi verilmesi ve çalışanların 
yönetime katılması, Avrupa 
Birliği (AB) açısından tarihsel 
olarak ayrı bir önem teşkil etmiş 

ve çalışma ilişkilerini etkileyen 
bu unsurlar sadece ulusal 
yasalarla değil, uluslararası 
boyutuyla AB genelinde 
yapılan ortak düzenlemelerle 
de ele alınmıştır.  Avrupa 
ülkelerinde faaliyet gösteren 
çok uluslu şirketlerdeki Avrupa 
İş Konseyleri, bu düzenlemeler 
ışığında ortaya çıkmış ve sosyal 
diyaloğun bir aracı olarak, 
şirket hakkında çalışanların 
temsilcilerine bilgi verilmesini 
ve danışılmasını sağlayarak, 
endüstri ilişkileri sistemi içinde 
tarafları bir araya getirmek 
amaçlanmıştır. 

İtalyan bir kuruluş olan 
SindNova (Sendikaları 
Geliştirme Derneği), İtalyan 
İşçi Konfederasyonu CISL’a 
bağlı FIM, FILCA, FAI ve FLAEI 
sendika federasyonları adına 

hazırladığı ve uyguladığı 
CIRCLE: “Avrupa İş Konseyi 
Üyeleri için Temel Bilgiden İleri 
Becerilere” başlıklı projesi ile, 
firmaların ulusal sınırların 
dışında yeni pazarlara açılmayı 
hedeflediği süreçde, stratejik 
ve rekabetçi değişimleri ile 
başa çıkabilmeleri için, iş 
konseyi üyelerini gerekli bilgi 
ve beceriler ile donatmayı 
hedefliyor. Sektörler arası bir 
yaklaşım ile temel ve gelişmiş 
eğitim modülleri çerçevesinde iş 
konseylerinin bilgi ve danışma 
haklarının sağlanması rolünün 
gerçekleşmesi için çok uluslu 
şirketler ile sosyal diyaloğun 
geliştirilmesine hizmet ediyor. 

Projeye İtalya, Fransa, 
Polonya, Danimarka, Almanya, 
İspanya ve İngiltere’de metal 
sektöründen FCA, Whirpool 

AVRUPA İŞ KONSEYLERİ ve 
CIRCLE PROJESİ
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Emea, Electrolux, Renault, 
Wolkswagen, CNH, N&W 
Global, ABB, Vending, Tenaris, 
Iseo Serrature, Bekaert, 
Schneider Electric, Wartsila; 
inşaat sektöründen Heidelberg 
Cement/Italcementi, Buzzi 
Unicem, Cementir, Etex; gıda 
sektöründen Barilla, Ferroro 
ve elektrik sektöründen Enel 
şirketlerindeki iş konseyi üyeleri 
ve sendikalar iştirak ediyorlar.  
AB’ye üyelik süreci devam eden 
Türkiye ise Renault ve M.A.N. 
(Wolkswagen) temsilcileri ile 
projeye misafir olarak katıldı.

İki yıl süre ile İtalya’da 
yürütülen proje çerçevesinde, 
iş konseylerinin kurulmasına 
dayanak oluşturan AB direktifleri 
ile ulusal yasalar karşılaştırmalı 
olarak incelenmiş, konseylerin 
yapısı ve işleyişleri hakkında 
verilen bilgiler simülasyon bir 
iş konseyi toplantısı uygulaması 
ile pekiştirilmiştir. Çok uluslu 
şirketlerin organizasyon yapıları 
ve stratejileri ile uluslararası 
piyasalardaki konumları gereği 
aldıkları stratejik kararların 
yönlendirilmesinde rol oynayan 
etkenler hakkında proje 
katılımcılarına bilgi verilmiştir. 
Şirketlerin yeniden yapılanma, 
birleşme ve hareketliliğinin 

küresel süreçlerini anlaşılır 
kılmak için katılımcılara 
uzmanlarca analitik yöntemler 
sunulmuştur. Avrupa’da sağlık 
ve güvenlik konusunun gelişimi 
ve İSG uygulamaları konusu 
da, ayrı bir modülde ayrıntılı 
olarak incelenmiştir. Çok uluslu 
şirketlerin kurumsal sosyal 
sorumluluk politikaları başlıklı 
son modül ise Haziran ayı 
sonunda tamamlanacaktır. 

Roma Tre Üniversitesi, 
Brescia Üniversitesi,  
Floransa Üniversitesi’nden 
profesörlerin, Bologna Çalışma 

Enstitüsü Vakfı Avrupa ve 
Uluslararası Politikalar 
Sorumlusunun, İtalyan 
sendika ve konfederasyon 
uzmanlarının, SindNova 
araştırma uzmanlarının 
ve eğitimcilerinin, Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu 
Sekreteri’nin konuşmacı profilini 
oluşturdukları CIRCLE projesi, 
iş konseyi üyeleri ve sendika 
temsilcileri için bireysel ve grup 
çalışmalarına da imkan sağlayan 
katılıma dayalı yöntemiyle 
önemli bir ihtiyaca cevap 
vermiştir. 
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Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC, 
Uluslararası Para Fonu IMF ve Dünya Bankası 
arasında gerçekleşen toplantılarda, gelecekte 
yeniden bir iktisadi gerilemeye girilmesine engel 
olmak ve işçi haklarının korunmasını sağlamak 
için gerekli önlemleri almaları konusunda ilgili 
kurumlara çağrıda bulundu. 

IMF’nin güçlü bir ekonomik büyümeye ilişkin mevcut 
evrenin 2019’da da devam edeceği konusundaki 
tahminlerine rağmen, ITUC’un küresel ekonomideki 

cari gelişmelere dair 
ciddi endişeleri var.  

ITUC Genel Sekreteri 
Sharan Burrow 
konuya ilişkin olarak, 
“Eşitsizliği artıran sıkı 
para politikası ve vergi 
reformlarına geçişle 
beraber, tek taraflı ticari 
kısıtlamalar ile 2008 
mali krizinin ardından 
başlatılan finansal 
düzenlemelerden geriye 
düşüşün, bir sonraki 
küresel ölçekli iktisadi 
durgunluğa yönelik 
tohumları ekebileceğini 
ve bu durumun çalışan 
kesimin çıkarlarını ciddi 
biçimde örseleyeceğini” ifade etti.

ITUC, uluslararası finans kurumlarını, paylaşılan 
refah, kapsayıcı büyüme ve eşitsizliğin azaltılmasını 
destekleyecekleri yönündeki taahhütlerini takip etmeleri 
konusunda teşvik ediyor. Buna, işgücü piyasasının 
zayıflatılmasından ziyade güçlendirilmesi ve evrensel 

sosyal korumanın geniş çaplı uygulanması da dâhil 
olmalı görüşünü savunuyor. 

Bu noktada sendikalar, uluslararası finans 
kurumlarının sosyal korumaya ilişkin reformlar 
konusundaki dar hedeflerini sıklıkla eleştiriyor. ITUC, 
Uluslararası Para Fonu IMF’nin sosyal korumaya ilişkin 
yeni bir kurumsal görüş geliştirmek konusundaki niyetini 
hoşnutlukla karşılıyor. Ancak, elbette ki IMF’nin ILO ve 
sendikalar ile istişarede bulunulmasını, gerek gözden 
geçirme süreci gerekse yeni reformların yapılandırılması 
aşamasında son derece önemli olduğunu savunuyor. 

Öte yandan, ITUC, Dünya Bankasının ilerleyen 
günlerde yayınlayacağı 2019 Dünya Kalkınma 
Raporunun yazılı taslağı konusunda da endişeli. Rapor, 
asgari ücretlerin kesintiye uğratılması ya da ortadan 

kaldırılması, firmalara 
ait sosyal güvenlik 
katkı paylarının 
azaltılması ve sosyal 
yardım konusunda 
dar hedefler konması 
gibi ileri derecede 
denetimden yoksun 
işgücü piyasası 
politikaları için adeta 
bir platform teşkil 
ediyor. 

Konuya ilişkin 
olarak ITUC tarafından 
yapılan açıklamada, 
“Çalışan kesim için 
hayati nitelikteki 
koruma önlemlerini 
parçalamak ve bu 

sayede eşitsizliğin daha da artması ve sosyal uyumun 
zarar görmesi yönünde çağrıda bulunmak yerine 
Dünya Bankası, emek hareketi ve ilgili teşkilatlar ile 
istişarelerde bulunmalıdır. İşçilere saygı, temel haklar, 
kapsayıcı sosyal koruma ve sosyal diyalog çerçevesinde 
bir yaklaşımı desteklemelidir” denildi.

 
 

DÜNYA
EMEK  

GÜNDEMİ

Burak EKMEKÇİOĞLU
Avrupa-Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları Daimi Konferansı 

ITUC Genel Sekreteri 
Sharan Burrow
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Fransız demiryolu işçileri, özelleştirmeye doğru 
giden demiryolu işletmesi tarafından önerilen 
reformlara karşı olduklarını, ses getiren bir 
biçimde ortaya koydu. 

Fransa genelinde düzenlenen eylemlere kitlesel 
katılım sağlandı. Fransız Hükümeti ise demiryolu 
işçileri ve bağlı bulundukları sendikalar ile müzakere 

yoluna gitmemeyi yeğledi. Sendikalar, özelleştirme 
sonucu ortaya çıkacak rekabetin demiryolu ağı işleyişini 
etkinleştirecek bir çözüm olmayacağı görüşünde. 
Sendikalar, bu durumun aksine özel işletmelerin 
servetine servet katmaları için tasarlanmış bir plan 
olduğunu düşünüyor. Bu bağlamda Fransız demiryolu 
işçileri, Uluslararası Nakliyat İşçileri Federasyonu ITF ile 
ortaklaşa, özelleştirmeye karşı bir kampana başlattı. 

ITUC, Birleşmiş Milletler’e tek taraflı ücret kesintisi 
uygulamalarına son vermesi ve çalışanların üyesi 
bulunduğu sendikalarla müzakereye oturması 
yönünde çağrıda bulunuyor. (ITUC logo)

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC, 
Birleşmiş Milletler’den, çalışanlarına uyguladığı 
tek taraflı ücret kesintilerine son vermesini istedi. 

Söz konusu uygulama istihdam koşulları açısından 
aynı iş için farklı ücret oranlarına yol açıyor. Bu durum 
da özellikle ailevi sebeplerden ötürü uzun süreli izin 
almak durumunda kalıp, tekrardan işbaşı yapan kadın 
çalışanlara karşı ayrımcılık anlamına geliyor. 

Birleşmiş Milletler çalışanları geçim maliyeti 
paylarında yapılan kesintileri protesto amaçlı dünya 

genelinde iş yavaşlattı. Merkezi Cenevre’de bulunan 
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO çalışanları ile, yine 
Cenevre’deki Birleşmiş Milletler personeli greve 
giderlerken, Birleşmiş Milletlerin Bangkok birimi ise 
yarım günlük iş bırakma eylemi düzenledi. 

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir an 
önce bir araya gelerek ücretlerdeki kesintilere bir son 
vermelerini ve Birleşmiş Milletlerin mevcut ücret tespit 
sistemini düzeltmelerini talep edeceğini ifade etti. 
Burrow, Birleşmiş Milletler personelinin sendikaları 

aracılığı ile ücret tespit 
sürecine dâhil edilmeleri 
gerektiğini kaydetti. 
Mevcut ücret sisteminin 
özellikle geçim maliyetine 
ilişkin istihkakların 
hesaplanmasında ciddi 
eksiklikleri bulunduğunu 
belirtti. 

Burrow, BM Genel 
Sekreteri ile Birleşmiş 

Milletlerin bir süredir sürdürdüğü reform sürecine ilişkin 
ciddi endişelerini de paylaşacağını söyledi. Söz konusu 
reform sürecinin gerek BM’nin kendisini gerekse bağlı 
kurumları zayıflattığını ifade etti. Birleşmiş Milletlerin 
hükümetlerin dayattığı kemer sıkma politikalarını 
uygulamaya koyarak kendisini zayıflatmak yerine, 
kendisini güçlü kılacaklara kulak vermesi gerektiği 
ITUC tarafından vurgulanan başka bir nokta olarak göze 
çarpıyor. 

ITUC’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada çarpıcı 
bir başka vurgu ise, uluslararası sendikal hareketin 
BM çalışanlarının eylemlerine tam destek verdiği 
yönündeydi. Açıklamada, BM’nin temel işçi haklarını 
güvence altına alan uluslararası hukuka uygun 
davranarak, çalışan haklarına önce kendisinin saygı 
göstermesi gerektiği de ifade edildi. 
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Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC, Avrupa 
genelinde çalışan kesimin insan onuruna yakışır 
ücret ve çalışma koşullarına erişiminin ciddi anlamda 
tehlike altında olduğu yönünde, daha önce eşi 
benzeri görülmemiş bir acil durum alarmı verdi. 

Konuya ilişkin olarak, Avrupa’nın tam kalbinde insan 
onuruna yakışır ücret ve çalışma koşullarına erişim 
konusunda çalışan kesim için fırsat eşitliğini temin 

eden sosyal sözleşmenin bulunduğunu ifade eden ETUC 
Genel Sekreteri Luca Visentini, ancak bu sözleşmenin 
üzerine inşa edildiği temelin acilen onarılması ve 
yenilenmesi gerektiğine işaret etti. 

Çalışan kesim ile işverenler arasındaki güçler 
dengesinin işveren lehine keskin 
biçimde kayması sonucu Avrupa 
sendikal hareketi acil durum 
alarmı vermek zorunda kaldı. 
AB’ye üye birçok ülkede işverenle 
kıran kırana mücadele etmek 
suretiyle elde edilen haklar şu an 
ne yazık ki tehlike altında. 

Söz konusu acil durum alarmı, aralarında OECD ve 
Eurostat gibi kurumların bulunduğu resmi kaynaklardan 
ETUC tarafından derlenen adil ücret göstergeleri 
temelinde verildi. Kaldı ki, söz konusu veriler şu an 
Danimarka ve Romanya’da toplu pazarlık haklarına ilişkin 
yaşanan olumsuz duruma henüz yansımış değil. Bu 
yılın sonlarına doğru ETUC duruma dair daha ayrıntılı bir 
analiz yayınlayacak. 

ETUC tarafından konu hakkında yapılan açıklamanın 
devamında, AB’ye üye tüm ülkelerdeki işverenlerin 
sendikaları aracılığı ile çalışanların toplu pazarlık 
haklarına saygı göstermeleri gerektiği vurgulandı. Bu 
alarm toplu pazarlık müzakerelerinin yeniden nasıl 
rayına oturtulacağı, çalışanlara ödenen ücretlerdeki refah 

katkı payının nasıl yükseltileceği ve toplu sözleşme ile 
güvence altına alınan ücretler ve çalışma koşullarından 
daha fazla çalışanın nasıl yararlandırılacağı gibi konuları 
görüşmek üzere hükümetlerin sendikalar ile bir araya 
gelmeleri için verildi. Hükümetlerin bu konuda derhal 
harekete geçmeleri ve gerekirse AB’den destek almaları 
gerektiği ifade edildi. 

AB’ye üye birçok ülkede çalışan kesim halen kriz 
öncesi dönemden daha az ücret almakta. Bu durum 
zaman içerisinde toplu pazarlığın altının oyulması 
ve işsizlik seviyesinin yavaş da olsa düşmesine yol 
açan güvencesiz işlerin artmasının bir sonucu. Elbette 
hükümetlerin, işverenlerin işçi haklarını yok saymaları ya 
da suiistimal etmelerini sıklıkla görmezden gelmelerinin 
de durumun bu hale gelmesinde payı büyük. Toplu 
pazarlığın yeniden canlandırılması insanların daha 
iyi yaşamalarını sağlayacak ve herkes için ekonomik 

büyümenin önünü açacak.
Hali hazırdaki uyuşmazlıklar 

hesaba katılmadığında bile AB’ye üye 
17 ülke toplu pazarlık hususunda 
kırmızı alarm veriyor. Çekya, Estonya, 
Yunanistan, Macaristan, Litvanya ve 
İngiltere bu ülkelerin başında geliyor. 

Toplu sözleşmeler ağırlıklı 
olarak işletme düzeyinde sıkıntılı. Çok uluslu işletmeler 
düzeyinde fazla sıkıntı gözükmüyor. İşletme düzeyinde 
toplu sözleşmelerin sıkıntılı görüldüğü en az 8 ülke 
var ve bu da aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler 
arasında işçiye ödenen ücretlerde büyük farklılığa yol 
açıyor. Yine AB’ye üye en az 6 ülkede toplu sözleşme 
kapsamında çalışan işçi oranı %35’in altında. Toplu 
sözleşme kapsamının genişletilmesine yönelik 
düzenekler AB’ye üye en az 11 ülkede ne yazık ki ya 
işletilmiyor, ya nadir görülüyor ya da bulunmuyor. Son 
olarak 10 üye ülkede ücretler gayrisafi yerel hasılanın 
ortalama %45,3’ünden daha azına denk geliyor. Bu da, 
bu ülkelerdeki ulusal gelirin %55’inin çalışana ödenen 
ücretlerden gelmediğini gösteriyor. 
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  AB’den Sendikal Haberle
r

İspanyol Megasa 
Çelik Fabrikasında Grev 

Megasa’nın sahibi olduğu Zaragoza’daki 
Megasider fabrikasındaki grevler, toplam 

üretimin %25 oranında etkilenmesine yol açtı. 
Grevlerin daha ne kadar daha devam edeceği ise 
yönetim ve işçinin arasının açık oluşundan ötürü 
belirsiz. 

2016’da işletmeyi Arcelor Mittal’den devralan 
yeni yönetimden memnun kalmadıkları için işçiler 

geçtiğimiz Ocak ayı itibariyle iş yavaşlatmaya 
başlamışlardı. İşçilerin eyleme geçmesindeki en 
önemli neden ise yeni yönetimin ücretleri azaltmak 
ve çalışma zamanını artırmak yönündeki planı oldu. 

Şu an her iki tarafın bulundukları nokta 
birbirinden oldukça uzak ve bir o kadar da katı ki, 
işçiler kendi aralarında oylamaya gerek duymadan 
grevi her yeni gelen ay için uzatma kararı alıyor. Bu 
durum grevin her aya ait çalışma gününün büyük 
çoğunluğunu kapsamasından ötürü üretimi ciddi 
biçimde etkiliyor. Öyle ki, grev süresi aylık 10 ila 20 
gün arasında değişiyor. İş bırakma eylemi 8 saatlik 
her vardiyanın 2 saatinin kaybolmasına neden oluyor. 

CCOO Konfederasyonuna bağlı işkolu 
sendikasından yapılan açıklamaya göre iş 
yavaşlatmalardan ötürü işveren talebi karşılamakta 
zorlanıyor.  

İspanya
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Yunan işçiler Kemer Sıkma 
Politikalarına Karşı Grevde 

Hükümetin bu yazın sonuna doğru yürürlüğe 
koymayı planladığı kemer sıkma politikalarına 

ilişkin yeni dalga işçilerin başkaldırısıyla karşılaştı. 
Ülke 2009’dan bu yana borç batağında ve uluslararası 
destekli kurtarma planı adeta sündürülmüş vaziyette 
işliyor. 

Ülkeye karadan, denizden ya da havadan ulaşmaya 
çalışanlar bu yaz başı oldukça zorlandılar. Çünkü 
ülke çapındaki grev adeta tüm ülkeyi esir aldı. Toplu 
taşıma altüst oldu bazı uçuşlar iptal edildi ve denize 
açılması gereken gemiler limanlarda demirli kaldı. 

Gerek kamuda gerekse özel sektörde örgütlü 
sendikalara üye işçiler devam etmekte olan tasarruf 
tedbirlerinin yanı sıra, bu yazın sonunda uygulamaya 
konması beklenen yeni bir takım kesintileri protesto 
için sokağa döküldü.

Özel sektörde örgütlü sendikaların üye olduğu 
GSEE Konfederasyonu ile kamuda örgütlü ADEDY 
Konfederasyonu 1 günlük iş bırakma eylemi 
düzenledi. Sendikalar hükümetin insanları ve 

ekonomiyi yıkıma uğratan aynı siyaseti sürdürmeye 
devam ederek, tahammül edilemez birtakım 
önlemlere işçilerin ve emeklilerin sırtına yeni yükler 
bindirdiğini ifade ediyor. 

Hatırlanacağı üzere, Yunanistan 2009’da iflasını 
ilan etmiş, ülke uluslararası topluluktan çok yüklü 
miktarda borç almak durumunda kalmıştı. Bunun 
karşılığında şu anki Başbakan Alexis Çipras’ın 
hükümetinin de dâhil olduğu ardı ardına gelen 
hükümetler külfetli bir takım tasarruf tedbirleri 
uygulamaya zorlandılar. Kriz sonrası gelen tüm 
hükümetler emekli aylıklarını büyük oranda kesintiye 
uğrattılar, kamuda işten çıkarmalara başvurdular ve 
vergileri adeta uçurdular. 

Başbakan Çipras kuvvetli toplumsal muhalefete 
rağmen 2015 yılında en son kurtarma planına 
imza atmıştı. Kurtarma planı kapsamında verilen 
uluslararası borcun vadesi bu Ağustos’ta doluyor. 
Yunanistan toplam olarak 3 dilimde 260 milyar Avro 
borç almış durumda. Başbakan Çipras’ın sol görüşlü 
hükümeti borç verenlerin 2019 ve 2020 yılları için 
emekli aylıklarındaki kesintilerin genişletilmesi 
ve vergi artırımı gibi taleplerine karşı ne yazık ki 
boyun eğmiş gözüküyor. Ancak, hükümet toplu 
pazarlığın yeniden yerleştirilmesi ve kurtarma planının 
son dönemine denk gelen süreçte asgari ücretin 
artırılmasını taahhüt etti. 

Ekonomik açıdan 2017’deki sıçrayışa rağmen 
Yunanlıların büyük çoğunluğu halen kızgın ve yeni 
protestolar için adeta ant içmiş durumda. 

Yunanistan
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Binlerce Kamu Çalışanı 
Macron’un Reformlarını 
Protesto Etti  

Kamu sektöründe 120 bin kişinin işine son vermeyi 
planlayan Fransa Devlet Başkanı Emmanuel 

Macron, ülkedeki sendikalar ile ihtilaf yaşıyor. 
Fransa’da 15 binden fazla kamu işçisi Paris sokaklarını 
doldurarak, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel 
Macron’un ekonomik reform planını protesto etti.

İçlerinde emniyet, taşımacılık ve hava kontrol 
çalışanlarının bulunduğu kamu işçileri, hükümeti, 
düşük ücretle ve fazla mesaili çalışanları hedef alarak 
işçi haklarına zarar vermeye meyilli olmakla suçluyor. 
Protestocular sadece kendileri için değil herkes 
için mücadele verdiklerini, çünkü hükümetin kamu 
sektörüne zarar verdiğini belirtiyorlar. 

Macron, 120 bin kadar kamu sektörü çalışanının 
işine son vermek suretiyle kamu hizmetlerinin 
modernleştirilmesinin önünü açmaya, kamu 
borcunu azaltmaya ve böylece yeni fırsatlar yaratmak 
istediğini ifade ediyor. Protestoların Macron’u 
yolundan döndürmeyeceği ortada, ancak söz konusu 

durum Macron’u Fransız sendikalar ile karşı karşıya 
getirdi. 

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana birçok sendika 
neredeyse 1 haftalık süreyle greve çıkarak kamu 
işçisini sokağa döktü ve özellikle ulaşım ile taşımacılık 
hizmetlerinde aksamalara yol açtı. Sendikaların 
öfkesini tetikleyen ise, Macron’un bu yılın başında 
borç batağındaki kısa adıyla (SNCF) olarak anılan 
demiryolları işletmesini ıslah etme kararı alması oldu. 
SNCF, tarihi boyunca Fransa’da sendikacılığın kalesi 
olarak biliniyor. 

Fransız Force Ouvriere İşçi Sendikası Genel 
Başkanı Pascal Pavageau, sendikaların tüm kamu 
sektörü çalışanlarını desteklediğini ifade etti. 
Toplumun hemen hemen her şeye sahip sadece 
%10’luk bir kesiminin çıkarı için geri kalan %90’ın 
zarar görmesine sebep olacak eylemler içindeki 
politikacılara açık bir mesaj vermek için sokağa 
çıktıklarını ifade eden sendikacılar, eşitsizliğe bir son 
verilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Macron’un sendikalar ile yüzleşmesi Fransız 
birçok araştırmacı tarafından Devlet Başkanının şu 
ana kadarki en büyük sınavı olarak yorumlanıyor. 
Şayet bu sınavı vermekte başarısız olursa, oldukça 
kapsamlı ıslah planının geri kalanı için harekete 
geçemeyecek. Ancak bu sınavda başarılı olabilmek 
için sendikaların üstesinden gelmesi gerekiyor, ki bu 
Fransa’da kolay bir iş değil. 

Yapılan Araştırmaya 
Göre 2017’de 592 Bin Kişi 
Geçici İşlerde Çalıştı

İtalyan Küçük İşletmeler Birliği CGIA tarafından 
gerçekleştirilen bir çalışma ortaya koydu ki, geçen 

yıl ülkede 592 bin kişi, haftada 10 saatten az çalıştı. Bu 
veri 2007’de kaydedilene göre %20,3 oranında daha 
yüksek. Araştırmaya konu olan kişilerin 389 bini ücretli 
geri kalan 203 bini ise kendi işinde çalışıyor. 

Ancak İtalya’da haftada 10 saatten daha az 
çalışan bu insanların büyük çoğunluğu kısa zamanlı 
sözleşmeler ile çalışan ya da serbest meslek sahipleri 
değil. Bu kişiler on-line platformları kullanarak iş yapan 
kimseler.

CGIA’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, on-
line platformlara dayalı yapılan işlerin hızla geliştiği 
kaydedildi. Haftalık 10 saatten az çalışma süresi 
gerektiren işlerin halen geleneksel işkollarından 
olan kişisel hizmetler gibi sektörlerde yoğunlaştığı 
görülüyor. Yukarıda bahsi geçen bu 592 bin 
kişi içerisinde her üç kişiden ikisi kadın ve esas 
olarak çocuk ve yaşlı bakımı gibi işlerde ya da 
kuaförlük ve güzellik uzmanlığı yapıyor ya da 
sağlık merkezlerinde kişisel hizmet veriyor. Bunlara 
ilaveten otel, restoran hizmetleri gibi sektörlerde de 
bu türlü çalışan sayısı oldukça fazla. 

Fransa

İtalya



ANADOLU HOTELS

ESENBOĞA THERMAL

Kentin Işıkları ve Zamanın Ruhu 
Ankara’da Sizin İçin Buluşuyor...

BÜYÜK ANADOLU THERMAL 
Şehir merkezine 27 km. uzaklıkta. 
Esenboğa Havalimanı’nın yanında, 
220,00 m2 alana kurulu 90.000 m2 kapalı 
alana sahiptir. Otelimiz, 225 standart oda, 
3 engelli odası, 4 aile odası, 17 suit ve 
105 bağımsız daireye sahiptir.
AQUA PARK: Yaz sıcağından bunalan ve 
sahile,  tatile gidemeyen Başkentlilere 
Aqua Park’ta “Antalya’nın denizi, 
Bodrum’un eğlencesi”   sloganı ile 1. 
kalitede hizmet verilmektedir.

TERMAL SU: Büyük Anadolu Termal 
Hotel, Ankara’nın Çubuk İlçesi Melikşah 
mevkiinden çıkan termal suyu da işletmesi 
bünyesine katarak, kaplıca turizmi hizmeti 
vermeye başlamıştır.
SOSYAL AKTİVİTELER: Hamam, sauna,fitness 
center, kapalı yüzme havuzu, dinlenme 
havuzu, masa tenisi, bilardo, oyun salonu, 
açık ve kapalı otopark.
TOPLANTI SALONLARI: 8000 kişilik kongre 
merkezi, 2500 kişilik toplantı salonu ve 50 
kişiden 300 kişiye kadar değişik 11 toplantı 
salonu ve work shop salonları.

www.anadoluhotelsesenboga.com
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AKSARAY 1 NOLU ŞUBE
Taşpazar Mah., 806. Sokak, No:4 2’Nolu Özmel Apt. 

AKSARAY
Tel : (0 382) 212 19 47

Faks : (0 382) 214 28 37
e-mail : aksaraysube1@turkmetal.org.tr

ANKARA ŞUBESİ
Atatürk Mahallesi, Korkmaz Sokak, Apart No:1 

Daire No:1-2 Merkez/Sincan ANKARA
Tel : (0 312) 229 62 52/53
Faks : (0 312) 229 92 45

e-mail : ankarasube@turkmetal.org.tr

ANKARA 2 NOLU ŞUBE
Sümer 2 Sokak, No: 23, Kat: 2 Kızılay /ANKARA

Tel : (0 312) 229 61 65
Faks : (0 312) 231 77 34

e-mail: ankarasube2@turkmetal.org.tr

ANKARA 3 NOLU ŞUBE
Sağlık Mahallesi Süleyman Sırrı Cad. 

Mutlu Apt. No: 8-9  Yenişehir-Sıhhıye/ANKARA
Tel : (0 312) 231 36 71-72
Faks : (0 312) 231 36 73

e-mail: ankarasube3@turkmetal.org.tr

BALIKESİR ŞUBESİ
Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sk. İmre Apt. D Blok 

No: 14, Kat: 3 Daire: 2 /BALIKESİR
Tel : (0 266) 243 68 12

Faks : (0 266) 243 68 13
e-mail : balikesirsube@turkmetal.org.tr

BİGA 1 NOLU ŞUBE
İstiklal Mah., Kurtuluş Cad., No:17-19 Kat:4 No:3 

 Biga /ÇANAKKALE
Tel: (0 286) 316 39 96

Faks: (0 286) 317 45 93
e-mail : bigasube1@turkmetal.org.tr

BOLU ŞUBESİ
Tabaklar Mah., Ferit Talay Cad., İkizünal Apt.,

No: 34/B BOLU
Tel : (0 374) 215 46 65

Faks : (0 374) 217 73 75
e-mail: bolusube@turkmetal.org.tr

BOZÜYÜK ŞUBESİ
Yenimahalle Montör Sok., No: 12/B 

Bozüyük / BİLECİK
Tel : (0 228) 314 60 45

Faks : (0 228) 314 12 24
e-mail: bozuyuksube@turkmetal.org.tr

BURSA 1 NOLU ŞUBE
Yeni Karaman Mah., 4. Kantar Sokak, 

Asya İş Merkezi, No: 2, Kat: 5, D: 510 
Osmangazi / BURSA
Tel : (0 224) 240 03 20

Faks : (0 224) 249 20 76
e-mail: bursasube1@turkmetal.org.tr

BURSA 2 NOLU ŞUBE
Gazi Akdemir Mah., 5. Nilüfer Cad., No: 2 

Osmangazi / BURSA
Tel : (0 224) 220 24 25

Fax : (0 224) 220 24 55
e-mail: bursa2nolusube@turkmetal.org.tr

BURSA 3 NOLU ŞUBE
Gazi Akdemir Mah., 5.Nilüfer Cad., No:2 Kat:2 

Osmangazi / BURSA
Tel : (0 224) 225 41 78

Faks : (0 224) 220 69 50
e-mail : bursasube3@turkmetal.org.tr

BURSA EMEK ŞUBESİ
Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Sanayi Caddesi, 

No:610/1-2-3-4 Osmangazi/BURSA
Tel : (0 224) 242 42 66

Faks : (0 224) 242 42 36
e-mail : bursaemeksube@turkmetal.org.tr

GEMLİK ŞUBESİ
Dr. Ziya Kaya Mah., 2 No’lu Aralık Sokak, 

Toka Apt., No:1, Kat:3 Gemlik /BURSA
Tel : (0 224) 514 78 08

Faks : (0 224) 514 78 09
e-mail: gemliksube@turkmetal.org.tr

BURSA OSMANGAZİ ŞUBE
Gazi Akdemir Mah., 5. Nilüfer Cad., No: 2 Kat: 1 

Osmangazi / BURSA
Tel : (0 224) 220 72 22

Faks : (0 224) 220 60 70
e-mail: bursaosmangazisube@turkmetal.org.tr

ÇERKEZKÖY ŞUBESİ
Güven İş Caddesi, No:5, K:2, 

Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel : (0 282) 726 56 95

Faks : (0 282) 726 61 59
e-mail : cerkezkoysube@turkmetal.org.tr

ÇORLU ŞUBESİ
Kazımiye Mah., Omurtak Caddesi, Sabri Bey Apt., 

No:1/4 Çorlu/ TEKİRDAĞ
Tel : (0 282) 650 02 88

Faks : (0 282) 650 02 89
e-mail : corlusube@turkmetal.org.tr

ESKİŞEHİR 1 NOLU ŞUBE
Yeni Bağlar Mah., Uludağ Sok., No:3 K:2 /ESKİŞEHİR

Tel : (0 222) 330 41 51
Faks : (0 222) 335 37 31

e-mail : eskisehirsube@turkmetal.org.tr

GEBZE 1 NOLU ŞUBE
Mustafa Paşa Mah., İbrahim Ağa Cad., No:53 Kat: 4 

Gebze / KOCAELİ
Tel : (0 262) 642 68 69

Faks : (0 262) 642 23 06
e-mail : gebze1nolusube@turkmetal.org.tr

GEBZE DİLOVASI ŞUBESİ
Hacı Halil Mah., Zübeyde Hanım Cad., 1225 Sok. 

No:2/4 Gebze / KOCAELİ
Tel : (0 262) 641 15 27

Faks : (0 262) 641 64 85
e-mail : gebzedilovasisube@turkmetal.org.tr

GÖLCÜK ŞUBESİ
Merkez Mah., Preveze Cad., Esnaf Kefalet Sarayı 

No:5 Gölcük/KOCAELİ
Tel : (0 262) 412 79 03

Faks : (0 262) 412 79 04
e-mail: golcuksube@turkmetal.org.tr

İSKENDERUN 1 NOLU ŞUBE
Çay Mah., Osmangazi Cad., No:10, Kat:1

 İskenderun / HATAY
Tel : (0 326) 614 28 11

Faks : (0 326) 614 31 93
e-mail: iskenderunsube1@turkmetal.org.tr

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ŞUBESİ
Batı Mah., Ankara Cad., Yargıçlar Çıkmazı, No: 2/3 

Pendik / İSTANBUL
Tel : (0 216) 375 48 54

Faks : (0 216) 375 52 68
e-mail: istanbulanadoluyakasi@turkmetal.org.tr

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE
Şirinevler Mah., Mareşal Fevzi Çakmak 

Cad., 1. Sokak, No:17 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel : (0 212) 652 40 42- 62- 63

Faks : (0 212) 652 40 37
e-mail: istanbul1sube@turkmetal.org.tr

İZMİR ŞUBESİ
1370 Sokak, No: 20, Kat: 2 

İsmet Kaptan Mah., Konak/ İZMİR
Tel : (0 232) 425 33 80

Faks : (0 232) 425 33 91
e-mail: izmirsube@turkmetal. org.tr

KAYSERİ ŞUBESİ
İstasyon Cad., Ekrem Işık İşhanı, 

No: 13 Kat: 4 /KAYSERİ
Tel : (0 352) 222 76 76

Faks : (0 352) 222 76 76
e-mail: kayserisube@turkmetal.org.tr

KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ
Müftü Mah., Meydanbaşı Cad., 

Ay-City A.V.M Kat: 2, A Blok No: 44 
Kdz. Ereğli /ZONGULDAK

Tel : (0 372) 316 36 76
Faks : (0 372) 323 74 91

e-mail : kdz.eregli@turkmetal.org.tr

KIRIKKALE ŞUBESİ
Hürriyet Caddesi, No:12 /KIRIKKALE

Tel : (0 318) 218 16 15
Faks : (0 318) 218 10 56

e-mail : kirikkalesube@turkmetal.org.tr

KOCAELİ ŞUBESİ
Tepecik Mah., İnönü Cad., No: 102 
Ayyıldız Apt., Daire:1 /KOCAELİ

Tel : (0 262) 321 22 96
Faks : (0 262) 321 47 51

e-mail : kocaelisube@turkmetal.org.tr

MANİSA 1 NOLU ŞUBE
Yarhasanlar Mah. 2315 Sok. 2/B 

Şehzadeler / MANİSA 
Tel : (0 236) 237 94 62

e-mail: manisasube1@turkmetal.org.tr

SAKARYA ŞUBESİ
Yenidoğan Mah., Fabrika Cad., No: 31 

SAKARYA
Tel : (0 264) 277 45 90

Faks : (0 264) 274 45 25
e-mail : sakaryasube@turkmetal.org.tr

TOFAŞ ŞUBESİ
Haşim İşcan Cad., Modül Çevik Apt.,

No: 10 Kat., 3 D 7-8 / BURSA
Tel : (0 224) 223 13 20

Faks : (0 224) 223 13 21
e-mail : tofassube@turkmetal.org.tr

TÜRK METAL SENDİKASI GENEL MERKEZİ
Kültür Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi, No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA

www.turkmetal.org.tr
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ANADOLU HOTELS

DOWNTOWN ANKARA

www.anadoluhotels.com

l ANADOLU HOTELS DOWNTOWN ANKARA, 
modern mimarisi ve Anadolu'nun izlerini taşıyan 
tasarımı ile konuklarına, Ankara'nın kalbinde 
ayrıcalıklı bir konaklama imkanı sunuyor. 
Otelimiz, şehrin kalbinin attığı, iş, alışveriş, 
eğlence alanları, bakanlıklar, resmi binalar ve 
uluslararası şirketlerin genel merkezlerine 
yakın mesafede, ulaşımı kolay bir noktada 
bulunmaktadır.
Lüks ve modern mimarisi ile 
yükselen 18 katıyla Anadolu Hotels 
Downtown Ankara, tüm konuklarının 
ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek 
kalite ve standartlarda hizmet ve 
donanıma sahiptir.
Otelimizde 216 Standart oda, 18 
Korner Oda, 14  Süit ve 1 Kral Dairesi 
olmak üzere toplamda 249 adet oda 
bulunmaktadır.

l ANADOLU HOTELS DOWNTOWN 
ANKARA, kusursuz bir konaklamanın 
yanı sıra, Anadolu ve Sögütözü 
Restoranı ile de konuklarına Türk ve 
dünya mutfağından eşsiz lezzetler 
sunmaktadır.

l ANADOLU HOTELS DOWNTOWN ANKARA, 
sahip olduğu 8 ayrı toplantı salonu, 1037 m² 

terası ile resepsiyon, kongre ve toplantı 
gibi iş aktivitelerinizi gerçekleştirirken, 

1000 kişi kapasiteli Ankara Balo 
Salonu ile de düğün ve balo 

gibi özel günlerinizi masala 
dönüştürür.

l ANADOLU 
HOTELS 
DOWNTOWN 
ANKARA ile 
şehrin kalbinde 
kapalı havuz 
keyfini yaşarken, 
geleneksel Türk 
hamamı ve 
Jasmine Spa 
& Wellness 
ile de günün 
stresinden 
arınırsınız...
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