
Türkiye işçi sınıfına selam
Selam yaratana
Tohumların tohumuna
Serpilip gelişene selam!

Bütün yemişler dallarınızdadır!
Beklenen günler, güzel günler ellerinizdedir
Haklı günler, büyük günler
Gündüzlerinde sömürülmeyen
gecelerinde aç yatılmayan
Ekmek, gül ve hürriyet günleri

Türkiye işçi sınıfına selam!
Selam yaratana!

DİSK
işçi sınıfının inadıdır..
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DİSK, Türkiye’nin bugünü ve
yarınıdır

DİSK’in 40 yılını düşünmek aslında
Türkiye tarihini düşünmektir.

Çünkü DİSK’in tarihi, aynı
zamanda Türkiye’nin ve Türkiye İşçi
Sınıfı’nın tarihidir.

Ama asıl hatırlamamız gereken
nokta; DİSK’in Türkiye’nin bugünü
ve yarını olduğudur.

DİSK tarihi tek tek işçilerin tarihidir.

DİSK tarihi soframızdaki zeytin ve
ekmeğin hikayesidir.

DİSK tarihi soğuk işçi evlerinde
ya da makine başında geçen umutlu
saatlerin tarihidir.

DİSK’in tarihi sıkıyönetim
mahkemelerinde verilen ifadelerdir.

DİSK’in tarihi, sıradan bir işçinin
patronuna karşı onurunun tarihidir.

DİSK’in tarihi toplu sözleşme
hakkının tarihi olduğu kadar işyeri

direnişlerinin, grev çadırlarının
tarihidir.

DİSK, grizu patlamalarına, gasp
edilen kıdem tazminatlarına karşı
öfkenin tarihidir.

DİSK halayların, türkülerin ve
zaferlerin tarihidir.

DİSK tarihi Türkiye İşçi Sınıfının
tarihidir.

DİSK’in köklerinde 18. yüzyılda
Selanik’te ve  Şam’da yapılan ilk
grevler vardır.

DİSK’in kökleri, Osmanlı Amele
Cemiyeti’ndedir.

DİSK Tarihi Kavel Direnişi’dir,

MESS’e başkaldırıdır.

DİSK, 15-16 Haziran’dır.

DİSK demokrasi mücadelesidir.

DİSK Faşizme Dur diyebilme
iradesidir.

DİSK 1 Mayıs’tır. DİSK 1 Mayıs
1977’dir.

DİSK 12 Eylül’e Direniş’tir.

DİSK aydınlık ve laik bir Türkiye
umududur.

DİSK sigorta ve sözleşme isteyen
genç bir kızdır.

DİSK, 1 Mayıs Kürsü’sündeki
Kemal Türkler’dir.

DİSK, çıplak ayaklı Abdullah
Baştürk’tür.

İşçi olduğu kadar şair olan Kemal
Nebioğlu’dur DİSK.

DİSK, ıslak ayaklarıyla Ankara’ya
yürüyen Rıdvan Budak’tır.

“Bu kırkıncı yılımızda
ne bir ormanız
ne şose boyunda tek tük kavak ağacı
bir tarlayız tohumu saçılmış.
Hepimiz kırkına bastık bu sabah”

Nazım Hikmet

DİSK’in tarihi,
sıradan bir işçinin
patronuna karşı

onurunun tarihidir.

Bugün hepimiz 40 yaşındayız
Çünkü DİSK’imiz 40 yaşında

1/Birleşik Metal-İş
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DİSK, vefakar Vahdettin Karabay’dır.
DİSK, onurlu bir emeklilik isteyen kır

saçlı bir işçidir.
DİSK sigorta ve sözleşme isteyen genç

bir kızdır.

DİSK, 12 Eylül cuntasına karşı DİSK’i
savunanlardır.

DİSK, örgütlenmenin iki kere yasak
olduğu bir işkolunda yaşayan BASIN-İŞ’tir.

DİSK, grev yasağına karşı mücadele eden
BANK-SEN’dir.

DİSK, grevden ve isyandan çekinmeyen
BİRLEŞİK METAL’dir.

DİSK, direnişin simgesi DEV MADEN
SEN’dir.

DİSK, “söz yetki karar çalışanlara” diyen
DEV SAĞLIK İŞ’tir.

DİSK, DEVRİMCİ YAPI-İŞ’tir
DİSK “demokrasi mücadelesinden

emekli olunmaz” diyen EMEKLİ-SEN’dir.
DİSK, masada ve sokakta zaferler

kazanan GENEL İŞ’tir
DİSK, kapatma çabalarını boşa çıkartan

GIDA İŞ’tir

DİSK, dünyaya örnek olan LASTİK-
İŞ’tir.

DİSK, tersanelerde direnen LİMTER-
İŞ’tir.

DİSK, Coca Cola’ya bile dersini veren
Nakliyat-İş’tir

DİSK, turizm emekçilerinin umudu olan
OLEYİS’tir

DİSK, Yeşilçam’ın en güzel filmi olan
SİNE-SEN’dir

DİSK, barajlara mahkemelerde direnen
Sosyal-İş’tir.

DİSK, işverenlerin uykusunu kaçıran
Tekstil İşçileri Sendikası’dır.

DİSK, sendikasızlığın kader olmadığını
gösteren TÜMKA-İŞ’tir.

40 yıl sonra bugün

DİSK, Türkiye’nin tarihi olduğu kadar
bugünü ve geleceğidir.

Biz Türkiye’nin geçmişiyiz. Biz
Türkiye’nin bugünü ve yarınıyız.

40 yıl sonra bugün diyoruz ki;
var, iyi ki varız, iyi ki DİSK’liyiz.

İyi DİSK var,
iyi ki varız,
iyi ki DİSK’liyiz.

DİSK'in, 40. yıl
etkinlikleri
çerçevesinde 13
Şubat 2007
tarihinde
Mecidiyeköy Kültür
Merkezi'nde
düzenlediği
panelde; geçmişte
mücadele verenler
DİSK'i anlattılar..

40. yıl kutlamaları www.birlesikmetal.org adresinde

İzleyemediyseniz... yada bir
kez daha izlemek isterseniz,
internet sayfalarımızdan
izleyebilirsiniz.

www.birlesikmetal.org

Salona Giriş
Salondan görüntüler

Musa Çam
Süleyman Çelebi
Mustafa Sönmez

Faruk Pekin
Fehmi Işıklar

Celal Alçınkaya
Remzi Çakar

Avni Erakalın
Kemal Daysal

Niyazi Kuas
Mehmet Karaca

Fahri Aral
Mehmet Atay

Yaşar Avcı
Ramazan Gecenoğlu

Veda görüntüleri
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1963

· Kavel işçileri Anayasa'da ifade
edilen grev hakkını ilk kez fiilen
kullandı. Yılbaşı ikramiyelerinin
ödenmemesi, ücretlerinin azaltılmak

istenmesi, işçilere sendikadan istifa
etmeleri için baskı yapılması ve dört
temsilcinin işten çıkarılması üzerine
Kavel işçileri 28 Ocak'ta beş günlük
oturma grevi başlattı.

· İşveren on işçiyi daha işten çıkardı.
İşten çıkarılan işçiler aileleriyle fabrika
önünde nöbete geçti.

· Grevin beşinci gününde fabrika
polis zoruyla boşaltıldı ve işveren
lokavt ilan etti. 4 Şubat'ta işçiler ve
memurlar fabrikaya sokulmadı. 5
Şubat'ta gazetelerde yeni işçi alımı
için ilan yayınlandı.

· Kavel işçisi aileleriyle birlikte
gece gündüz demeden fabrika önünde
beklemeye başladı. Fabrikaya mal
giriş ve çıkışına izin verilmedi. 4
Mart'ta işveren tüm istekleri kabul etti
ve grev sonuçlandırıldı.

· Kavel işçilerinin greve çıkışı
üzerine uzun süredir gündeme
getirilmeyen Toplu Sözleşme, Grev
ve Lokavt Yasası çıkarıldı. Yasaya
konulan ek bir madde ile grev sırasında
tutuklanan işçiler serbest bırakıldı.

DİSK’in mücadelesinin satır başlarından oluşan
bu yazı dizisinin ilk bölümünde, 1963’ten
DİSK’in kuruluşuna kadarki süreç yer alıyor
Mücadelede şehit düşen arkadaşlarımızı bir
kez daha saygıyla anıyoruz.

DİSK tarihinden satırbaşları
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1964

· MESS ile T. Maden-İş arasında
yürütülen toplu sözleşmelerin
uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine
Sungurlar Kazan fabrikasında 17
Ağustos'ta greve çıkıldı.

 Türk-İş yönetimi sendikadan
grevi sona erdirmesini istedi. Bu olay
Türk-İş'ten kopuş sürecindeki
tohumlardan biri oldu.

1965

· İzmir'de kurulu Kula ve Yün
Mensucat fabrikalarında çalışan iki
bin iki yüz yedi işçi toplu sözleşme
uyuşmazlığı nedeniyle greve çıktı.

· Türk-İş'in imzaladığı sözleşmeyi kabul
etmeyen işçiler grevi sürdürdü. 10 ve 12
Şubat'ta polisin müdahalesi üzerine çıkan
çatışmalarda çok sayıda işçi gözaltına alındı.

Uluslararası düzeyde de yoğun destek
gören grev 4 Mart'ta sonuçlandı.

· Karadon kömür ocaklarında çalışan beş
bin işçi liyakat zammı dağıtımında işverenle
sendika arasındaki işbirliğini protesto etmek
amacıyla 4 Mart'ta direnişe geçti.

· Çıkan olaylarda iki mühendis yaralandı.
Bölgeye polis ve jandarma birlikleri
gönderildi. Aralarında T. Maden-İş Genel
Başkanı Mehmet Alpdündar'ın da bulunduğu
kırk dokuz işçi gözaltına alındı.

· 11 Mart'ta Kozlu ocaklarında başlayan
çatışmada jandarmanın açtığı ateş sonucu
Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar yaşamını
yitirdi, on işçi ve on iki jandarma yaralandı.

· İşçiler bir mühendisi rehin aldılar, yaralı
arkadaşlarını sakladılar.

· Bölge üzerinde savaş uçakları gezdi.

1966

· Paşabahçe Cam Fabrikalarında çalışan
iki bin iki yüz işçi toplu sözleşme
uyuşmazlığı nedeniyle 1 Şubat'ta greve çıktı.

· Grev, Türk-İş tarafından işçilere rağmen

bitirilmek istendi. Türk-İş, 22 Şubat'ta
işçilerin ve sendikanın bilgisi dışında toplu
sözleşmeyi imzaladı. İşveren sözlemenin
hemen ardından yüz otuz sekiz işçiyi işten
çıkardı.

· İşçiler 26 Şubat'ta yapılan haksızlıkları
ve Türk-İş'i protesto etmek için geniş katılımlı
bir yürüyüş yaptı.

· 29 Mart'ta Türk-İş grevin bitirildiğini
açıkladı. İşçiler ve sendika grevi sürdürme
kararında ısrarlı oldukları ilan ettiler. İşçilerin
grevi sürdürme kararını destekleyen
sendikalar "Sendikalararası Dayanışma"yı
kurdu. SADA'ya katılan sendikalardan
bazıları Türk-İş'ten geçici olarak ihraç edildi.

· Bakanlar Kurulu 21 Nisan'da grevi bir
ay ertelediğini açıkladı, ancak işçiler işbaşı
yapmadılar.

· Artan baskılar üzerine işçiler 25 Nisan'da
bir ay sonra greve devam etmek üzere işbaşı
yaptı.

· Çorum Belediyesi yetmiş iki işçinin
işine son verdi. Diğer işçilerin ise statüleri
değiştirilip, ücretleri düşürüldü. · İşverenin
bu tavrı üzerine işyerinde örgütlü Genel-İş
harekete geçti. Sendika Genel Başkanı
Abdullah Baştürk'ün de aralarında bulunduğu
elli dört işçi Çorum'dan yalınayak
başlattıkları yürüyüşü 3 Ağustos'ta
Anıtkabir'de tamamladı. ð
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6/Birleşik Metal-İş

· Sendikanın açtığı dava 5 Ağustos'ta işçiler
lehine sonuçlandı. Belediye Başkanı
mahkeme kararını uygulamayınca işçiler bu
kez 15 Ağustos'ta İstanbul'a yürüyüşe geçti.

· Bolu, Hendek, Düzce, Adapazarı ve
İzmit'te geniş katılımlı karşılamalarla
desteklenen işçiler başarıya ulaştı.

1967
· 12 Şubat'ta T. Maden-İş, Lastik-İş, Basın-

İş, Gıda-İş ve T. Maden-İş (Zonguldak)
sendikalarının ortak (kuruluş) genel kurulları,
İstanbul, Çemberlitaş, Şafak Sineması'nda
toplandı.

· Beş sendikanın delegelerinin ortak
kararıyla Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu, DİSK kuruldu.

· 13 Şubat'ta DİSK'in kuruluş başvurusu
yapıldı ve kuruluş ilan edildi.

· DİSK 1. Genel Kurulu 15 Haziran'da
Bank-Sen-İş Kongre Salonu'nda toplandı.

· Antidemokratik İş Kanunu'nu protesto
etmek için 24 Haziran'da Ankara'da bir miting
düzenlendi.

Tandoğan Meydanı'nda yapılan bu
mitingde Çetin Altan, Kemal Türkler,
İbrahim Güzelce, Rıza Kuas ve Alpaslan
Işıklı birer konuşma yaptı.

Bu miting Konfederasyonun
kuruluşundan sonra gerçekleşen ilk kitlesel
eylem olması bakımından tarihi bir önem
kazandı.

· İstanbul'da kurulu Gevriyeloğlu
Mensucat fabrikasında çalışan Tekstil üyesi
işçiler uyuşmazlık üzerine greve çıktı.

İşçiler boş oturmamak için çevre park
ve sokakları temizlemeye başladı. Polis bu
eylemi önlemeye çalıştı. Grev 29 Ağustos'ta
anlaşmayla kaldırıldı.

· Singer fabrikası, satış mağazaları ve
Anadolu
şubelerinde
çalışan işçiler
sendikal
çalışmaları
nedeniyle işten
çıkarılan
arkadaşları ile
dayanışma
amacıyla 31
Temmuz'da
direnişe geçti.

Fabrikaya
girmek isteyen

Amerikalı işverene kimlik soran bir işçinin
yüzünde sigara söndürülmesi üzerine büyük
bir gerginlik yaşandı.

Grev yapan işçilere saldırılar yapıldı, bazı
işçiler dövüldü. 19 Eylül'de grevin yasalara
uygun olmadığı kararı alındı, ancak işçiler
direnişini sürdürdü.

2007 DİSK için mücadele yılıdır!
40 yıllık DİSK tarihini, DİSK’in varoluş nedenlerini ve ilkelerini toplumun bilincine çıkaracağız.
DİSK tarihi ve arşivini 40. yıl nedeniyle topluma açacağız. Topluma malolmuş bir emek
örgütünü, daha ileri taşımak için onu toplumla paylaşacağız.
40. yıl etkinlikleri, 2007 yılının tümünü kapsayacak biçimde yayılacaktır. DİSK’in 40 yıllık
mücadelesinde, kilometre taşları olan günler, ayrı etkinliklerin konusu olacaktır.
Bu nedenle 2007 yılı bizim için, örgütümüz ve üyelerimiz için, önemli ve anlamlı bir yıl
olacaktır.
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DİSK’in 40. kuruluş yıldönümü
kutlamaları sürüyor.

Kutlama etkinliklerinin ilkinde, tam
40 yıl sonra DİSK Kurucular
Kurulunun 12 Şubat 1967 tarihinde
toplandığı Çemberlitaş Şafak
Sinemasında yeniden buluşuldu.

Herkes çok heyecanlıydı ama 40
yıl önce aynı salonda “DİSK Kurucu
delegesi” sıfatı ile bulunmuş olanların
duygularını anlatmaya herhalde
kelimeler yetmez.

Ertesi gün, 13 Şubat 2007 tarihinde
 DİSK Temsilciler Kurulu yapıldı.

40 yıldır DİSK’in mücadelesine
farklı konumlarda önderlik yapmış
olanlar ak, kır ve kara saçları ile
kürsüye geldiler.

Yitirdiklerimize özlemin çok insani
bir işaretiydi kimi gözlerden süzülen
yaşlar…

Bunca saldırı ve yok etme
girişimlerine karşı 40 yıldır DİSK’in
bayrağını onurla taşıyanlar omuz
omuza oturdular. Birbirlerini saygı ve
dikkatle dinlediler.

Toplantı başlarken kısa bir DİSK
tarihi filmi gösterilse de, ilerleyen
saatlerde kürsüden yapılan
konuşmalarla 40 yıllık tarih adeta
canlandı.

DİSK Tarihinin destanlarını
yaratan, işçi sınıfımızın mimarları
konuştular.

Konuşmacıların heyecan, kararlılık
ve samimiyetleri dinleyicileri içine
çekiyordu.

İYİ Kİ ONLAR VAR VE
ARAMIZDALAR

Maden İş’ten Celal Alçınkaya’nın,
“- ben tam dört defa DİSK
mücadelesinde idamla yargılandım”
sözünde en küçük bir yorgunluk işareti
yoktu.

Lastik İş’ten Niyazi Kuas’ın öfke
ile geldiği kürsüde; “- Derby
mücadelesi için bir toplantıda “direniş”

denilmiş, o direniş değildi, bal gibi
işgaldi, işgal!” diye haykırışını
görmeliydiniz.

Genç sağlık emekçisi bayan
temsilcinin herkesi ikna eden kararlı
ses tonu ile yaptığı 1 Mayıs çağrısı,
gençliğin mücadele bayrağına nasıl
sahip çıktığını gösteren çarpıcı bir
seslenişti.

40. YILIN DERSLERDEN BİRİ :
KURUMLAŞMA:

Maden İş’ten Mehmet Karaca; “-
biz DİSK’e geldiğimizde kendimizi
kurumsal bir işleyişin içinde bulduk.
” dedi.

Karaca’nın 40 yıllık DİSK tarihinin
keyfi, tesadüfi ve günü birlik çalışma
tarzına değil, kurumsal bir işleyişe ve
kurum kültürüne dayandığını belirtmiş
olması öğreticidir.

Anmalar ve kutlamalar ders
çıkarmak içinse, DİSK Temsilciler
Kurulundan çıkarılması gereken en
önemli derslerden biri kurumlaşmadır.

Çünkü, kurumlaşma sadece dünü
anlatmıyor yarına da ışık tutuyor.

Kurumlaşma sadece
dünü anlatmıyor

yarına da ışık tutuyor.

40 yılın derslerinden biri:

Kurumlaşma

ð

Hasan Aktaş
(Birleşik Metal-İş Eğitim Uzmanı)

“Biz olmasak gökyüzü, biz olmasak üzüm
 Biz olmasak üzüm göz, kömür göz, ela göz
 Biz olmasak göz ile kaş, öpücük, nar içi dudak
 Biz olmasak Taşova’nın tütünü, Kütahya’nın çinisi
 Yani bizsiz, kardeş dizi, yar dizi
 Güzel değildir…..”

Enver Gökçe
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KURUMLAŞMA NEDİR?
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre;

“Kurumlaşma, çalışmaların yürütülmesi için
zorunlu maddi teknik alt yapının yaratılması
ve bu yapılanmanın gelecekteki örgütsel
gereksinimleri gözeterek geliştirilmesi ve
sürekli kılınmasıdır.”

Tanım;

- örgütsel gereksinimler,
- örgütsel faaliyetin yürütülmesi,

faaliyetin ve işleyişin sürekli kılınabilmesi
için gerekli alt yapının oluşturulması,

- işleyişin örgütsel hiyerarşiye ve tüzüğe
uygun biçimde sürdürülmesi,

- çalışanların kolektif emeği ve kolektif
aklını ortaya çıkarma ve örgütsel faaliyete
kanalize edilmesi gibi olgu ve süreçleri
kapsamaktadır.

Kurumlaşma; sistem, plan, program,
tasarım, işin yürütümü, sonuçlandırılması,
değerlendirilme, ders çıkarma ve arşivleme
 gibi; çalışmanın tüm aşamalarını kapsayan
bir anlayış olduğu genel kabul gören bir
yaklaşımdır.

Kurumlaşmasını tamamlamayan
yapılarda;  koordinasyonun, enformasyon,
iş bölümü, görev ve sorumluluk gibi en
temel alanlarda bile sorunlarla karşılaşılması
kaçınılmazdır.

Bu sürecin ortaya çıkardığı aksaklıkların
giderilmemesi halinde; kurumsal
faaliyetlerde etkinliğin azalması ile birlikte,
maddi ve moral kaynakların da verimli
kullanılamaması  söz konusu olacaktır.

KOLLEKTİF ÇALIŞMA
Kurumlaşma, bir örgütsel işleyiş ve bir

çalışma düzeninin geliştirilmesi ve sürekli
kılınması ise, bunu sağlayacak çalışma
biçimi, kolektif çalışmadır.

Her örgütsel işleyiş,  bir çalışma

felsefesine dayanır.

Sermaye sınıfının örgütsel işleyiş ve
çalışma biçimi tercihi;  BİREYSEL
FELSEFE VE REKABET
KÜLTÜRÜDÜR.

İşçi sınıfının çalışma biçimi ise emek
mücadelesinin genel kuralları ve felsefesine
bağlı olarak; KOLLEKTİF ANLAYIŞ VE
DAYANIŞMA KÜLTÜRÜDÜR.

İşçi sınıfı örgütlerinde, her türlü mücadele
ve çalışma biçiminin kolektif anlayışa
dayanmak zorunda olması tarihsel, sınıfsal
ve örgütsel nedenleri bulunmaktadır. Bu
gerekçeler tam 160 yıl önce bilimsel
gerekçeleri ile ortaya konulmuştur.

Bu öğretiye göre; işçi sınıfı mücadelesinde
bireysel, bencil, rekabetçi, kapalı çalışma
anlayışlarına yer yoktur.

KOLLEKTİF ÇALIŞMA,
ZORUNLULUKTUR

Örgütsel çalışmaların başarı ile
yürütülmesinde BİR KİŞİNİN;

zamanı yetmeyebilir,
bilgisi yetmeyebilir,
deneyimi yetmeyebilir,
becerisi yetmeyebilir,
kimi işlerde suistimallere yol açmamak

için bir kişiye bırakılamaz,
Kimi işleyiş ve bilgilerin tek elde

toplanması açıklık ilkesine aykırıdır.

kimi işlerin yürütülmesi hukuksal açıdan
belli oranda sayısal katılımı gerektirir.

Kurumlaşma, bir örgütsel işleyiş ve bir
çalışma düzeninin geliştirilmesi ve sürekli
kılınması ise, bunu sağlayacak çalışma
biçimi, kolektif çalışmadır.
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9/Birleşik Metal-İş

Kimi işlerin ve süreçlerin tek kişide
toplanması, herhangi bir hastalık ve ölüm
halinin oraya çıkması halinde örgütsel
faaliyetin kesintiye uğratır.

Bu nedenlerle, KOLEKTİF ÇALIŞMAK
gereklidir.

Çünkü kolektif çalışma kurum
çalışanlarının iletişim içinde olmalarını
sağlar.

Kolektif çalışma kurum çalışanlarının
işbirliği ve dayanışma içinde olmalarını
sağlar.

Kolektif çalışma, tüm kurum mensupları
arasında,  etkileşim ve paylaşımı derinleştirir,

Kolektif çalışma kurum ile örgüt arasında
ilişkilerin, hizmet ve üretimin
yaygınlaşmasını, çeşitlenmesi ve nitelik
açıdan iyileşmesini sağlar.

Bu nedenle kolektif çalışma gereklidir.

KURUM KÜLTÜRÜ
Bir kurum yarattığı değerler ile var olar

ve gelişir.

Bir kurumun üretici olması,
değerler yaratması ve çekim
merkezi haline gelmesi o
kurumun “farklılığı” ile
tanımlanabilir. Farklılığın ortaya
konulması ise kurumsal kültüre
bakılarak anlaşılır.

TDK, sözlüğü kültür
kavramını şöyle tanımlıyor:
“Tarihsel, toplumsal gelişme
süreci içinde yaratılan bütün
maddi ve manevi değerler ….”

Yani kurumun kolektif emeği
ile ortaya çıkan. Birlikte
üretilmiş olanlardır.

Bu değerler, kurumları
birbirinden ayıran farkların
ortaya konulmasını sağlayacak
özelliklerdir.

Kısaca

 “ Neden DİSK?” veya
“Neden Birleşik Metal İş”
sorularına verdiğimiz yanıtlar

bu farklılıkları ortaya koyar.

Kurum kültürü, kurumun kendi ürettiğidir.
Kurumun kendi hüneridir. Özgündür.

Kurum kültürü, kurumsal vizyona
derinlik, anlam ve saygınlık kazandırır.

Peki kurum kültürü somut olarak hayata
nasıl yansır?

I- Fiziksel yansıma: Kurum logosu,
binaların mimarisi ve iç düzeni, kurum
mensuplarının giyim, davranış, araç-gereçler,
kurumun hiyerarşi ve işleyiş şeması vb.
olarak sıralanabilir.

II- Ritüeller : Kurumsal kültürün yansıdığı
davranışsal alanda ise, törenler, kurul
toplantıları, iletişim şekli, ödül ve
cezalandırma sistemi, sosyal etkinlikler vb.

III- Sözel alanda ise,
konuşulan dil, hitap şekli,
sloganlar, hikayeler ve
kahramanları vb. olarak
karşımıza çıkar.

Kurum kültürü; kurum
tarihinin taşıdığı miras ile o
mirasın üstüne eklenenlerin
tümünü birden gösterir.

Bunlardan ödün verilmez.
40 yıllık DİSK bunca saldırı ve
yok etme politikalarına rağmen
emeğin biricik ekonomik ve
demokratik sınıf örgütü
niteliğini koruyorsa ve hala aynı
saygınlığı görüyorsa bu;

DİSK’in ilkeleri
DİSK’in tarihi,
DİSK’in kolektif çalışma

tarzı ve
DİSK’in kurumsal kültürü

sayesinde olmuştur.
40’ıncı yılın ana derslerinden

birisi budur değil mi?

Kurum kültürü; kurum tarihinin taşıdığı
miras ile o mirasın üstüne eklenenlerin
tümünü birden gösterir.
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Burjuvazinin feodallere  karşı
üstünlük sağlamaya çalıştığı yıllarda
feodal derebeylerine karşı burjuvazi
bayrağına “eşitlik, özgürlük ve
kardeşlik” yazmıştı.

Burjuvazi bu taleplerini
gerçekleştirmek için kimi zaman uzun
yıllar süren bir savaş yürüttü.

Bu savaşların kimi çok kanlı geçti
ve sonuçta ama burjuvazi toplumun
ezilen kesimlerini de yanına alarak
feodal sistemin hakim sınıflarına karşı
üstünlük sağladı.

Tabii ki bu tarihsel sürecin ana
motoru, üretim ilişkilerindeki
gelişmenin önüne engel olarak dikilen
feodal toplum düzeniydi.

Burjuvazinin eşitlikten, özgürlükten
ve kardeşlikten bahsettiği dönem
çoktan geride kaldı. Dün savunduğu
ilkeleri kendisi bir tarafa koymuştur.

Serbest rekabetçi kapitalizm
döneminde görece olarak burjuva
demokrasisi vardı. Burjuva demokratik
ülkelerde bir dönem varlığını sürdüren

burjuva demokratik yaşam,
kapitalizmin gelişmesinin bir üst
aşaması olan emperyalizm döneminde,
burjuva devletler ve onların asıl
sahipleri burjuvazi tarafından bir
tehlike olarak görülmeye başlandı.

Bunun en temel nedeni, kapitalist
toplumun ürünü olan işçi sınıfının, bir
başka deyişle proletaryanın, artık
burjuva düzeni sorgulaması ve “üreten
biziz, yöneten de biz olacağız” şiarında
kendisini ifade eden bir perspektifle
mücadele etmeye başlamasıdır.

Kuşkusuz serbest rekabetçi
kapitalizm döneminde de proletarya

bir sınıf olarak tarih sahnesine çıkmış
1800’lü yıllarda verdiği mücadeleyi
Paris’i ele geçirerek ilk defa kendi
iktidarını kurarak mücadelesini zaferle
taçlandırmıştır.

Bu mücadele sürecinde  binlerce
proleter idam edilmiştir, kurşuna
dizilmiştir.

Proletaryanın Paris’te ele aldığı
iktidarı koruyamaması, onun
mücadeleden çekilmesi anlamına
gelmedi.

Proletarya birinci emperyalist
paylaşım savaşı yıllarında, bu haksız
savaşa karşı çıkarak cephede
kardeşleşmeyi savunmuştur.

Özellikle Rusya işçi sınıfının
örgütlü mücadelesi, yürütülen
emperyalist savaşın işçi sınıfının
çıkarına olmadığını, savaşın bitirilerek
barışın sağlanması için, cephede
kardeşleşmenin, üstlerine karşı
silahların çevrilmesi ve kendilerine
emir verenlerin bertaraf edilmesi pratik
mücadelesine kadar genişletilmiştir.

Sendikal örgütlenme özgürlüğü, Anayasa
tarafından güvence altına alınmıştır.
Yine değişik yasalarda ve uluslar arası
sözleşmelerde çalışanların sendikalarda
örgütlenmesi güvence altına alınmıştır.

Burjuva demokrasisi ve özgürlüklerin bir alanı

Örgütlenme Özgürlüğü

Burjuvazinin
eşitlikten, özgürlükten

ve kardeşlikten
bahsettiği dönem

çoktan geride kaldı;
dün savunduğu

ilkeleri kendisi bir
tarafa koydu

Hasan Aslan
(Birleşik Metal-İş Örgütlenme Uzmanı)
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Bu emperyalist savaşın, işçilere ve
ezilenlere hiçbir yararı olmadığını,
savaştan çıkılarak ancak barışın ve
kurtuluşun elde edilebileceğini
savunmuşlardır.

Bu şiar Rusya işçi sınıfının ve
emekçi yığınlarının perspektifi olmuş
ve Çarlığa karşı yürütülen savaşın
ardından 1917 Ekim Devrimi ile ilk
defa dünyada işçi sınıfı iktidarı, tüm
burjuva devlet mekanizmasını tasfiye
ederek kurulmuştur.

İşte burjuvazi bu tarihten sonradır
ki daha da gericileşmiş, elindeki devlet
mekanizması üzerinden işçi sınıfının başka
ülkelerde ve kendi ülkelerinde iktidarı ele
almasını engellemek için gerici bir niteliğe
bürünmüştür.

Emperyalizm döneminde burjuvalar
kendilerinin savunduğu özgürlükleri
kelepçelemişlerdir.

Amaç: Burjuva kapitalist sistemi korumak
olmuştur.

Burjuva kapitalist sistemin varlığını
sürdürmek tek amaç olmuş, burjuva
demokratik hakların kullanımı ise, bu sistemi
korumanın bir aracı, sisteme karşı gelişecek
her türlü muhalefetin engellenmesinin aracı
olarak görülmüştür, halen de görülmektedir.

Bu konuyu çok uzun bir şekilde ele almak
mümkündür. Ama yazımın ana konusu bu
değildir.

Yazının esas özü, ÖRGÜTLENME
ÖZGÜRLÜĞÜ konusunu ele almaktır.

Aslına bakılırsa bu konu çok geniş bir
alanı kapsar.

Örgütlenme özgürlüğünü geniş anlamda
ele alırsak, işçi sınıfının kendi iktidarını
kurma mücadelesi için örgütlenmesi
özgürlüğü olarak da ele alabiliriz.

İşçi sınıfının kendi yaşam koşullarını
temelli olarak düzeltmesi için, temelli bir
değişikliğin gerekli olduğu tartışma götürmez
bir gerçekliktir.

İşçi sınıfının bu tarihsel perspektifini

gerçekleştirmesi için burjuva yasaları engel
teşkil etmektedirler. Burjuva yasaları
özgürlükçü değildir.

Bu anlamda da burjuvazinin geçmişte
feodallere karşı talep ettiği özgürlükleri
bugün kendisi ayaklar altına almıştır.

Bunun için de burjuvazinin sömürü
sisteminin özgürlükler değil, yasaklar düzeni
olduğu bilinen bir gerçekliktir.

Kapitalist sistem kapitali olan, yani
sermaye sahibi olan burjuva sınıfı için bir
özgürlükler sistemi, proletarya ve ezilen
halklar için ise modern bir kölelik sistemidir.

Ama ben bu yazımda, işçi sınıfının
ekonomik demokratik temeldeki
mücadelesinin olmazsa olmazı olan
SENDİKAL ÖRGÜTLENME
ÖZGÜRLÜĞÜ  konusunda, özellikle
yaşanan deneyimlerden hareketle genel bir
durumu ele almak istiyorum.

Sendikal Örgütlenme Özgürlüğü,
Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.

Yine değişik yasalarda ve uluslar arası
sözleşmelerde çalışanları sendikalarda
örgütlenmesi güvence altına alınmıştır.

Yasal zemindeki bu güvence, bir çok
örgütlenme pratiğinin gösterdiği gibi esasen
kağıt üzerinde kalmaktadır.

Yasaları dayanak yaparak işyerlerinde
örgütlenme çalışmaları yapan sendikalar
büyük sorunlarla karşı karşıya
kalmaktadırlar. ð

Burjuvazinin
sömürü
sistemi,
özgürlükler
değil, yasaklar
düzenidir.
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Özellikle 2822  sayılı Grev Lokavt ve
Toplu  Sözleşme Yasasındaki kimi
maddelerin uygulanması yasalardaki ve kimi
sözleşmelerde yer alan örgütlenme hakkını
ortadan kaldırmaktadır.

Gerek patronların Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından Sendikalara
gönderdiği çoğunluk  tespitine patronların
sudan gerekçelerle itirazları ve gerekse
işyerinin ya da şirketlerin kuruluşlarında
tespit edilmiş bulunan iş koluna yaptıkları
itirazlar sonucu Sendikalar ve Sendika
üyeliğine başvuran işçiler büyük bir
mağduriyetle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Örgütlenme hakkını işçileri korkutarak,
işten atarak engelleyemeyen patronlar yer
yer üç yılı aşan iş mahkemeleri sürecinde
işyerindeki örgütlülüğü çeşitli oyunlarla
bitirmeye çalışıyorlar. Bu konuda çok başarılı
olduklarını da coğrafyamızda çalışan
insanların gerçek örgütlülük sayıları
göstermektedir.

İşyerinde sendikanın çoğunluğa sahip
olup olmadığını iki-üç yıllık mahkeme
koridorlarında geçen süreyle tespit etme
yerine, işyerinde işçilerin kendilerinin karar
vermelerine bırakmak en demokratik haktır.

Adına referandum dediğimiz bu hak
sermaye güçleri ve onların yasa koyucuları
tarafından istenmemektedir.

İşçinin sandığa giderek oy kullanması ve
kendi sendikası hakkında özgürce karar
vermesi bile, burjuvazi açısından tahammül
edilemez bir özgürlük olarak kabul
edilmektedir.

12 Eylül darbesi ile ordu sermayenin
imdadına yetişmiş ve onun sonucu olarak
da sermaye çevrelerinin fabrikalarına
sendikaların girmemesi, işçilerin haklarını
savunmaması için yasal düzenlemelere
gitmişlerdir.  2822 sayılı yasada çoğunluk
tespitine itiraz hakkını koymuştur.

Halbuki noter şartı ile zaten konulan
engelleme yetmezmiş gibi, devletin kendi
noterine güvensizlik anlamına gelen bir
engel daha konarak, işçilerin patron
karşısında örgütlü olarak hareket etmesi

adete engellenmeye çalışılmıştır.

İş kolu itirazı da bunun bir devamıdır.

Diğer oyunlarla sendikal örgütlenme
hakkının kullanılmasının
engellenemeyeceğini düşünen patronların
imdadına iş kolu itirazı yetişmektedir.

Bölge çalışmada daha önce şirketin kaydı
yapılırken yaptırdıkları tespiti bir kenara
koyarak bugünden yarına, işyerinin başka
iş kolunda olduğunu akıllarına getiren
patronlar itirazlarını yapmaktadırlar. Bu
itirazın çözümü de  iki-üç yıla yakın zaman
almaktadır.

Bu o kadar  ileri götürülmektedir ki, ayı
işyeri için üç defa değişiklik yapıldığı az
rastlanan örnekler değildir. Tabii ki burada
bilirkişi niteliğini taşıyan bir bölüm teknik
elemanın etik değerleri ve bilgi dereceleri
tartışılır olmaktadır. Bir bilirkişinin aynı
işyeri hakkında yaptığı değerlendirme nasıl
oluyorsa, aynı daldan mezun bir başka
bilirkişi tarafından yalanlanmaktadır.

Yine Ülke çapında şart koşulan yüzde
10 barajı, taşeron işçilik, kiralık işçi, süreli
iş sözleşmesi, işletme barajı ve esnek
çalışmanın uygulanması örgütlülüğün
önünde diğer önemli engellerdir.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de,
patronların muvazaaya başvurarak bir
örgütlenme sonucunda çoğunluğun
engellenmesi için SSK’ya geriye dönük
sigortalılık bildiriminde bulunmaları söz
konusu olmaktadır.

İlgili yasada patronların çalıştırmak
istediği işçiyi önceden SSK’ya bildirmesi
şarttır. Bunu yapmadığı ortaya çıkarsa cezalı
duruma düşmektedir.

Adına
referandum
dediğimiz bu
hak sermaye
güçleri,
işbirlikçi
sendikal yapı
ve onların
yasa
koyucuları
tarafından
istenmemekte
dir

İşyerinde sendikanın çoğunluğa sahip olup
olmadığını, iki-üç yıllık mahkeme
koridorlarında geçen süreyle tespit etme
yerine, işyerinde işçilerin kendilerinin karar
vermelerine bırakmak en demokratik haktır.

ð

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ð

Patronlar işyerindeki işçilerin yasa
tarafından konulan yüzde 51 barajını
aşmasını engellemek için, sendikanın
bakanlık nezdinde yaptığı başvuru tarihinden
sonra işe aldığı işçileri, tespit tarihinden
önce işe aldırmış gibi göstererek ilgili resmi
kurumların ve mahkemelerin yanıltılmasını
sağlamaya çalışmaktadırlar.

Bu şekliyle işyerinde çalışanların sayısını
yükselterek çoğunluk tespitinin sendikanın
lehine sonuçlanmasını engellemeye
çalışmaktadırlar.

Bu soruna bir örnek bir Alman tekeli olan
Grammer’de yaşanmıştır.

Bursa Demirtaş Organize Sanayi
bölgesinde üretim faaliyetlerini yürüten
Grammer  fabrikasında çalışan işçilerin
sendikamızda örgütlenmek için yaptıkları
çalışmalar sonucunda Sendikamız tarafından
19 Mart 2004’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına çoğunluk tespiti için başvuruda
bulunulmuştu.

Grammer tekelinin Bursa’da o dönemde
görev yapan bazı söz sahibi yöneticileri
tüm anti demokratik tavırları sergilemişlerdi.

 Önce işçileri otobüslere doldurarak notere
istifa ettirmek için götürmeye çalışmışlar,
işçilerin direnişi ile karşılaşınca 70 civarında
işçiyi işten çıkarmışlardı. Bu da yetmemiş
gibi çevre köylerden insanları fabrikaya
doldurarak sendikamızın çoğunluğu almasını
engellemeye çalışmışlardır.

Bu konuda Üyemiz işçilerin destansı
mücadelelerinin yanı sıra, Uluslar arası
alandaki ilişkilerimiz üzerinde gelen büyük
dayanışmanın da sonucu olarak İşletmenin
Almanya’daki merkezi müdahale etmek

zorunda kalmış ve bu işi yapan bazı
yöneticilerin iş akitlerini feshetmişti.

Yine şirket yönetimi muvazaayı kabul
etmiş, yapılan yasadışılığı kabul ederek atılan
işçileri geri işe almıştır.

Bursa İş Mahkemesinin sendikamız lehine
aldığı kararları Yargıtay üç defa bozmuş ve
dava her defasında yeniden görülmek
zorunda kalınmıştır.

Muvazaanın Şirket yönetimi tarafından
da kabul edilmesine rağmen bu gün halen
davanın lehimize sonuçlanmamış olması bir
hukuk skandalıdır.

Gerek şirketin o dönemdeki
yöneticilerinin yasadışı hareket etmesi ve
gerekse Yargıtay’ın yanlış kararları Grammer
işyerinde çalışan sendikamız üyesi işçilerin
üç yıllık bir zamandır Anayasa’nın en temel
haklarından birisini ve bir dizi yasa ve uluslar
arası sözleşmelerce güvence altına alınmış
haklarını kullanamaması burjuva devletin
esas olarak çalışanların değil, burjuvazinin
yani parası olanın devleti olduğunu gözler
önüne bir kez daha sermiştir.

Bu tavırlar burjuvazinin kendi yararına
olmayan hiçbir özgürlüğü içselleştirmediğini
göstermektedir.

İşçi sınıfı ve emekçi yığınlar için gerçek
anlamda bir demokrasi ve özgürlük yoktur.

13/Birleşik Metal-İş

Ülke çapında şart koşulan yüzde 10 barajı,
taşeron işçilik, kiralık işçi, süreli iş sözleşmesi,
işletme barajı ve esnek çalışmanın
uygulanması örgütlülüğün önünde diğer
önemli engellerdir.
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İşçilerin bu kabul edilemez duruma
müdahale edebilmesinin en temel aracı,
kıskaca alınmamış, kuşa çevrilmemiş bir
grev hakkının ele geçirilmesidir.

Bugünkü grev hakkı, bir dizi burjuva
devlette de olduğu gibi sınırlandırılmış bir
haktır. Daha doğrusu kuşa çevrilmiş bir grev
hakkıdır.

Çünkü işçinin çalışma yaşamı süresince
sınırsızca kullanabileceği bir hak olarak
yoktur GREV HAKKI.

Hayır, yalnızca 2822 sayılı Grev Lokavt
ve TİS Kanununda sınırlandırıldığı şekliyle,
batılı bir dizi burjuva devletteki Grev
Hakkının da çok gerisinde olan, bir hak
vardır.

Buna göre ancak TİS  sürecinin ileri bir
aşamasında artık masada sözleşmeyi
imzalama olasılığının ortadan kalktığı bir
sırada ancak işçiler ve sendikaları greve
çıkarak GREV HAKKInı kullanabilirler.
Bu hak işçiler adına sendikalarına verilmiştir.

Halbuki olması gereken, ki burjuva
devlet düzeninde işçilerin GREV HAKKI
dışında gerçekten kendi çıkarlarını
patronların karşısında savunması için bir
başka silahı-aracı yoktur, her an her dönem

ve önceden patronlara bildirimde
bulunmadan SINIRSIZ BİR GREV
HAKKIdır!

İşçi patron tarafı ile gerek ücretleri
konusunda, gerek bir dizi sosyal hakkı
konusunda ve gerekse işyerindeki iş ilişkileri
konusunda anlaşamadığı durumda istediği
zaman Grev silahını kullanabilmelidir.

Bu hak aynı zamanda işçilerin, ezilen
tabakaların ekonomik ve sosyal hakları ile
ilgili olarak burjuva devletle olan çelişkilerini
çözebilmenin bir aracı olarak var olmalıdır.

Yani işçiler hükümet tarafından haklarına
bir saldırı geldiğini görüyorsa kendileri veya
sendikaları üzerinden istediği zaman ve
istediği yerde HAK GREVİne sahip
olmalıdır. İşçiler, çalışanlar her an “hak yoksa
üretim de yok!” diyebilmeli ve bu hakkı
kullanabilmelidirler.

Aslında bu hak 4857 sayılı yasada gerek
ücretlerin ödenmemesi konusunda ve gerekse
işçi sağlığı iş güvenliği konularında
verilmiştir. Bu hak, bir dizi sınırlama
olmasına rağmen vardır. Patronlar tarafından
işçilerin ücreti 20 gün ödenmemesi halinde
21. günden itibaren işçiler işi yasal olarak
bırakabilmektedirler.

Aynı hakkın örgütlenmenin fiili olarak
patronlar tarafından engellenmesi
durumunda da kullanılabilir olması,
burjuva özgürlüklerin sınırları
dahilindedir.

Ama burjuvazi ve onun
hükümetleri bugün buna
yanaşmamaktadırlar. Daha kararlı,
daha örgütlü bir mücadele onları dize
getirecektir!

GERÇEK GREV HAKKINI
ELDE ETMEK İÇİN MÜCADELE
ET!

14/Birleşik Metal-İş

İşçi patron tarafı ile gerek ücretleri
konusunda, gerek bir dizi sosyal hakkı
konusunda ve gerekse işyerindeki iş ilişkileri
konusunda anlaşamadığı durumda istediği
zaman Grev hakkını kullanabilmelidir.
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Türkiye’de başlıca yol gösterici
toplu pazarlık birimleri, kamuda Türk-
İş ve Hükümet arasında yürütülen
“birleştirilmiş toplu pazarlık” ve özel
sektörde bir dizi işkolunda işçi ve
işveren sendikalarının taraf oldukları
büyük ölçekli “grup pazarlığı”
süreçleridir.

2007 yılında, deri, tekstil, seramik
gruplarında işçi ve işveren sendikaları
toplu pazarlık masasına oturacaklar.
Grup toplu iş sözleşmelerinin yürürlük
süreleri yıl sonunda bitecek olan cam,
lastik ve çimento gruplarında toplu
sözleşme hazırlıkları, Eylül ayından
itibaren başlayacak. Metal işkolunda
MESS grup sözleşmesi 2006 yılı
sonlarında bağıtlanmıştı. Kamuda
Türk-İş ve Hükümet arasında
yürütülecek toplu pazarlık süreci de
bu yıl içinde başlayacak. Kamu toplu
pazarlık sürecinin kapsamında 300
bine yakın işçi bulunuyor.

Grup sözleşmeleriyle birlikte
kamuda bağıtlanacak çerçeve
anlaşması, özel sektörde tek tek
işyerlerinde yürütülecek olan toplu

pazarlık sürecinde ücret ve akçalı
konularda örnek-emsal olacak. Parasal
haklar dışında grup pazarlığının, kamu
sözleşme müzakerelerinin ve tek tek
işverenlerle yürütülen işyerleri
düzeyinde toplu pazarlığın gündemi
birbirinden oldukça farklıdır.

İşveren sendikalarının taraf olduğu
grup pazarlığının ve kamu toplu
pazarlık sürecinin parasal haklar
yanında önemli bir gündem maddesini
de “esneklik” tartışmaları
oluşturmaktadır. Bu tartışma, işyerleri
düzeyinde işveren sendikalarıyla
yürütülen toplu pazarlık
müzakerelerinde de öne çıkmaktadır.

Nereden çıktı esneklik?
Esneklik ya da “esnek çalışma” çok

geniş bir kavram ve sanıldığından çok
eski bir uygulama aslında. Esnekliğin
çeşitli biçimlerine sanayileşmenin ilk
dönemlerinde bile rastlanmaktadır.
Ama esnekliğin üretimin
organizasyonunda temel bir politika
olarak geliştirilmesi, neoliberal
politikaların Dünya’yı yeniden
şekillendirdiği, sosyal politikada esaslı
dönüşümlere neden olduğu 80’li
yıllardan sonradır. Bu aynı zamanda
sendikaların güç ve etkinliklerini
yitirmeye başladıkları bir dönemin de
başlangıcıdır.

Batıda sermaye küresel pazarda
rekabet şansı yaratabilmek amacıyla
üretim maliyetleri ve esas olarak da
işgücü maliyetleri üzerinde
görülmemiş ölçüde baskı oluşturmaya
başlamış; Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinde II. Dünya Savaşı
sonrasında oluşturulan sosyal refah
devletinin tasfiyesi sürecine girilmiştir.

Esneklik işte bu sürecin önemli
araçlarından biri olarak AB ülkelerinde
adım adım geliştirilmiş,
yaygınlaştırılmıştır.

15/Birleşik Metal-İş

Toplu pazarlık yoluyla esneklik:

Türkiye deneyimi

ð

2007 yılında, deri,
tekstil, seramik

gruplarında işçi ve
işveren sendikaları

toplu pazarlık
masasına oturacaklar.

Toplu pazarlık müzakerelerinde öne çıkan
esneklik ya da “esnek çalışma” çok geniş
bir kavram ve sanıldığından çok eski bir
uygulamadır

Can Şafak
(Birleşik Metal-İş Toplu Sözleşme Uzmanı)
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16/Birleşik Metal-İş

Gerek Birlik düzeyindeki Direktiflerle,
gerekse Birlik üyesi ülkelerin iç hukukunda
atipik istihdam türlerine ilişkin düzenlemeler
yoğunluk kazanmıştır ve bu yasama süreci
de 90’lı yılların başlarına kadar uzanmaktadır.

1993 yılında yürürlüğe konulan
93/104/EC sayılı “Çalışma Süresinin
Düzenlenmesi Hakkında Direktif” haftalık
çalışma süresini “ortalama” olarak ele
almakta ve düzenlemektedir. Direktif,
“ortalama çalışma süresinin hesabında yıllık
izin ve hastalık izinlerinin dâhil olmadığı
4 aylık bir denkleştirme dönemi”
öngörmektedir. Bu denkleştirme döneminin
kimi durumlarda 6 aya kadar uzatılmasına
olanak tanınmaktadır. Bunun yanında
ülkelerin, “toplu iş sözleşmeleri veya
anlaşmalarla bu dönemin 12 aya kadar
çıkarılmasına” izin verebilecekleri kabul
edilmektedir. (93/104/EC/16-17)

Birlik düzeyinde sosyal taraflar, 1992
Maastricht Zirvesinde kabul edilen
“kendiliğinden diyalog” yolunu kullanarak
1995 yılından bu yana aralarında anlaşmalar
yapmakta ve bu yolla AB yasama sürecine
katılmaktadırlar. Bu çerçevede 1997 yılında
imzalanan “kısmi süreli çalışma” konulu
97/81/EC sayılı Çerçeve Anlaşma’sında
Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları
Birliği (UNICE) ve Avrupa Kamu
Kuruluşları Birliği (CEEP) yanında Avrupa
İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun
(ETUC) da imzası bulunmaktadır.

AB15 ülkelerinde yasalarla da
desteklenen esnek çalışma biçimleri; belirli
süreli çalışma (limited-duration), kısmi
çalışma (part-time) son derece yaygındır ve
artış eğilimi
göstermektedir. Birliğe
2004 yılında üye olan
Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerinde ise üyelik
süreci içinde
gerçekleştirilen uyum
kanunlarıyla iç hukuk,
AB Direktifleri yönünde
yeniden düzenlenmiş,
çalışma
mevzuatlarındaki “katı”
hükümler yerlerini
“esnek” düzenlemelere

bırakmışlardır.
Avrupa’da esnek çalışma modellerinin

yaygınlaştırılmasının bir diğer aracı da toplu
pazarlık olmuştur. Son dönemde toplu
pazarlığın merkezinde çalışma süreleri yer
almıştır ve son birkaç yıl içinde özellikle
AB15 ülkelerinde bağıtlanan sözleşmelerle
çalışma sürelerinin düzenlenmesi
konusundaki işçi kazanımlarından geri
dönüldüğü, Birlik ülkelerinde bir kaç istisna
ile çalışma sürelerinin uzatılması yönünde
bir karşı eğilimin ortaya çıktığı bilinmektedir.
Bu noktada esnekliğin, çalışma sürelerinin
dağılımı ve organizasyonuna ilişkin
“niteliksel” yanının, salt çalışma sürelerinin
uzunluğuyla ilgili olan “niceliksel” yanına
göre ağırlık kazandığı da tespit edilmektedir.

Bu gelişme, çalışma süresinin, bir zaman
dilimi –bazen bir yıl- boyunca çalışma
süresinin düzensiz dağılımının giderek
yaygınlaştığını işaret etmektedir ve “çalışma
süresi” kavramı giderek daha çok
“verimlilik” ve “esneklik” kavramlarıyla
ayrılmaz biçimde yan yana kullanılmaktadır.

Son yıllarda endüstri ilişkilerine böylesine
damgasını vuran ve Avrupa’dan Dünyanın
dört bir yanına yayılmaya başlayan esnek
çalışma, işverenin işin yapılacağı zamanı
ve işi yapacak işçi sayısını yapılacak işe
göre belirleyebilme hâkimiyetidir. İşverenin
çalışma süreleri üzerindeki hâkimiyeti
çalışma süresini haftanın çalışılan günlerine
düzensiz ve farklı biçimde dağıtabilmesine
ve bununla da kalmayarak uzun bir zaman
dilimi içerisinde haftalık çalışma sürelerini
de birbirinden farklı biçimde
belirleyebilmesine imkân tanımaktadır.
Genellikle “zamana göre esneklik” olarak
bilinen bu modelle, günlük ve haftalık
çalışma süreleri pazar koşullarına –firmanın
sipariş durumuna- en uygun biçimde
düzenlenebilmektedir. ð

Avrupa’dan Dünyanın dört bir yanına
yayılmaya başlayan esnek çalışma, işverenin
işin yapılacağı zamanı ve işi yapacak işçi
sayısını yapılacak işe göre belirleyebilme
hâkimiyetidir.
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17/Birleşik Metal-İş

Öte yandan taşeron (alt işveren) ilişkisiyle
işlerin firma dışına taşınması da en sık
rastlanan esnek çalışma örnekleri arasındadır
ve “sayısal esneklik” olarak adlandırılan bu
ve benzeri modellerle işveren, çalıştıracağı
işçi sayısını iş yoğunluğuna göre
değiştirebilmektedir. Esnek çalışma kavramı,
belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalışma,
kısmi (part-time) çalışma, çağrı üzerine
çalışma, ödünç işçilik gibi çeşitli atipik
çalışma biçimlerini de içermektedir. Esnek
çalışmanın bir diğer boyutunu da
“fonksiyonel esneklik” oluşturmaktadır. Bu,
üretim sürecinde uzmanlaşmaya dayalı
işbölümünün çözülmesiyle ortaya
çıkmaktadır. Birçok iş birleştirilmekte, işçinin
yaptığı iş çeşitlendirilmekte, işçi üzerindeki
iş yükü ağırlaştırılmaktadır. Nihayet
esnekliğin bir ayağını da henüz Türkiye’de
gündeme gelmeyen “ücrette esneklik”
oluşturmaktadır.

Esnek çalışma modelleri, işgücü
maliyetlerini giderek işçinin fiilen çalıştığı
saatler için yapılan ödemelere
yaklaştırmakta, zamlı fazla çalışma
ödemelerini sınırlandırmakta, belirli
durumlarda potansiyel işgücü maliyetlerini
-ihbar ve kıdem tazminatlarını- ortadan
kaldırmakta, iş güvencesi hükümlerini etkisiz
kılmaktadır.

Bu yanlarıyla
esneklik Türkiye’de
de işçi ve işveren
sendikalarının en
hassas oldukları
konuların başında
gelmektedir.

Türkiye’de
esneklik

Türkiye’de esnek
çalışmanın kamuoyu
gündemine taşınması,
AB ülkelerinde
yaşanan bu değişimle
ama özellikle Orta ve
Doğu Avrupa
ülkelerinde
gerçekleştirilen uyum
süreçleriyle paralel ve
eş zamanlıdır; küresel

iktisadi dinamiklerle, neoliberal çözümlerle
yakından ilgilidir.

Toplu pazarlık sürecinde esneklik
tartışmaları çok da yeni değildir, metal
işkolunda “kısa süreli çalışma, ücretsiz izin,
telafi çalışması” önerileri üç başlık altında
MESS tarafından 1994 yılından başlayarak
her dönem toplu pazarlık masasına
getirilmiştir. Bununla birlikte esneklik,
işveren sendikaları tarafından sistemli ve
en etkili biçimde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun
hazırlanması ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde (TBMM) tartışılması sürecinde
öne çıkarılmıştır. Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) ve bağlı işveren
sendikaları, bu yöndeki beklentilerini gerek
bilim çevrelerinde ve gerekse parlamentoda,
hükümet kanadında, bütün bu süreç boyunca
gündemde tutmuşlardır.

2003 Haziran’ında yürürlüğe giren 4857
sayılı İş Kanunu, kısmi çalışma, çağrı üzerine
çalışma, kısa çalışma, belirli süreli iş
sözleşmesiyle çalışma, ödünç iş ilişkisi gibi
esnek çalışmanın hemen bütün türlerini
düzenlemiştir. Ama 4857 sayılı İş
Kanununun getirdiği esas değişiklik; 1475
sayılı Kanunda yer alan çalışma süresinin
günlere eşit olarak dağıtılmasını öngören
emredici düzenlemeyi kaldırmış, işyerlerinde
“denkleştirme çalışması” adı altında
yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamasına
imkân tanımış olmasıdır.

Esnekliğin Kanunda, geliştirilebilir
nitelikte düzenlenmiş olması -ödünç işçilik
ve kısmi çalışma esaslarının, çağrı üzerine
çalışmada sürelerin, deneme süresinin,
denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmele-
riyle düzenlenebilir olması- ve denkleştirme
çalışmalarının uygulanabilirliğinin işçinin
onayına bağlanması bu yöndeki işveren
taleplerini toplu pazarlık sürecinin
gündemine taşımıştır.

2003’te yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu,
kısmi çalışma, çağrı üzerine çalışma, kısa
çalışma, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışma,
ödünç iş ilişkisi gibi esnek çalışmanın hemen
bütün türlerini düzenlemiştir.

ð
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18/Birleşik Metal-İş

Toplu pazarlık sürecinde esnek çalışma
konusundaki ilk ve asıl çatışmanın yaşandığı
yerler, özel sektörde bir dizi işkolunda
yürütülen büyük ölçekli grup pazarlığı
masaları oldu. Çalışma sürelerinin
esnekleştirilmesi talepleri 2003 yılından
sonra metal, tekstil, cam, çimento, seramik,
deri gruplarında; işveren sendikalarının taraf
olduğu bu büyük ölçekli müzakerelerde,
petrol ve lastik sektörlerinde işyerleri
ölçeğinde tek, tek yürütülen toplu pazarlık
sürecinde işveren sendikalarınca etkili
biçimde savunuldu. Kamuda esneklik
tartışmaları biraz gecikmeyle 2005 yılı içinde
kamuoyu önünde tartışıldı. Kamu işveren
sendikalarının esnek çalışma talepleri,
“gelirler politikası” çerçevesinde Hükümetle
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(Türk-İş) arasında tek elden yürütülen ücret
pazarlığının gölgesinde kaldı. Hükümetle
Türk-İş arasında 4 Temmuz 2005 günü
imzalanan “çerçeve anlaşması” işçi
sendikalarının yeni madde önerilerinin
yanında işveren sendikalarının esnek çalışma
önerilerini kamu sözleşmelerinin dışına
taşıdı. Kamuda işveren sendikalarının
esneklik önerileri, işkollarında işçi sendikaları
tarafından toplu pazarlık masasına getirilen
yeni taleplerin geri çekilmesinin
sağlanmasında takas maddeleri oldu.

Toplu sözleşmeler yeniden şekillendi
Kamuda TİSK’in ve kamu işveren

sendikalarının esnek çalışma taleplerinin
kamu toplu pazarlığının kendine has koşulları
nedeniyle toplu iş sözleşmelerine
yansıtılmamasına karşılık özel sektörde
işveren sendikalarının “toplu iş sözleşme-
lerinin 4857 sayılı İş Kanununa uyarlanması”
politikası çok önemli sonuçlar yarattı.

4857 sayılı İş Kanununun yürürlüğe
konulmasının ardından ilk grup sözleşmesi
cam endüstrisinde bağıtlandı. Bu sözleşmeye
çalışma sürelerinin esnekleştirilmesine ilişkin

hükümler girmedi.
Atipik çalışma
modellerini
sınırlayan, taşeron
uygulamasını
yasaklayan
düzenlemeler
korundu. Bunun gibi
deri işkolunda,
yürütülen grup toplu
iş sözleşmesi
görüşmelerinde de
esnek çalışmaya
ilişkin hükümler
uyuşmazlık konuları
içinde yer almadı.
4857 sayılı İş
Kanununun getirdiği

esnek çalışmaya ilişkin kavramlar deri
endüstrisinde bağıtlanan grup toplu
sözleşmesine girmedi. Yine petrol, kimya
ve lastik sektörlerinde işveren sendikalarıyla
ayrı ayrı bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinde
de esnek çalışmaya ilişkin yeni
düzenlemelere genellikle yer verilmedi.

Bu istisnalar dışında, 4857 sayılı Kanunla
getirilen esnek çalışma modellerinin
uygulanabilirliğinin önünde engel oluşturan
hükümler; 1475 sayılı Kanun döneminde
kabul edilmiş olan ayrıntılı düzenlemeler
tüm sözleşme metinlerinden çıkarıldı,
çalışma süreleri ve fazla çalışmalar
konusunda yasa hükümlerinin uygulanacağı
kabul edildi. Daha 4857 sayılı Kanun
yürürlüğe girmeden bağıtlanan kimi grup
toplu sözleşmelerine konulan “uyum
maddeleri” ile sözleşmelerin yürürlük süresi
içinde İş Kanununda değişiklik yapılması
halinde, çalışma süreleri, fazla çalışmalar
gibi kritik toplu sözleşme hükümlerinin
yerini “herhangi bir tadil protokolüne gerek
kalmaksızın” yeni yasa hükümlerinin alacağı
hükme bağlandı. Böylece 1475 sayılı Kanun
döneminde kabul edilmiş olan ayrıntılı
düzenlemeler terk edilerek, çalışma süreleri
ve fazla çalışmalar konusunda yasa
hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmiş
oldu. Kimi gruplarda “denkleştirme
çalışmaları hususunda 4857 sayılı İş
Kanunundaki usule uyulacağı” açıkça
hüküm altına alındı.

Özel sektörde işveren sendikalarının “toplu
iş sözleşmelerinin 4857 sayılı İş Kanununa
uyarlanması” politikası çok önemli sonuçlar
yarattı.

ð
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Bu yolla toplu iş sözleşmelerinde
görünürde değiştirilmeden kalan, işyerlerinde
çalışma süresinin haftada 45 ve günde 7,5
saat olduğuna ilişkin düzenlemesinin,
yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamasını
engelleyici niteliği ortadan kaldırılmış oldu.
Bununla da kalınmayarak bağıtlanan kimi
grup sözleşmelerinde, esnek çalışma
modellerinin uygulanabilmesi için işverene
tek yanlı üstünlük kazandıracak düzenlemeler
getirildi. Çalışma saatlerinin işverence tespit
edilebileceği ve değiştirilebileceği açıkça
hüküm altına alındı. Böylelikle
yoğunlaştırılmış iş haftası uygulanabilmesi
işverene garanti edildi. Çimento grubunda
denkleştirme süresi Kanunda izin verilen en
üst sınır olan dört aya kadar genişletildi.
Bunun yanında ara dinlenmeleri, iş değişikliği
gibi daha tali sayılabilecek hükümlerde de
benzer uyarlamalar yapıldı, bazı sektörlerde
taşeron protokolleri düzenlendi. Bazı
gruplarda 4857 sayılı Kanunda düzenlenen
atipik çalışma modelleri toplu iş
sözleşmelerine aktarıldı.

Ne var ki ILO normlarının bağlayıcılığı
nedeniyle 1475 sayılı Kanuna ya da bu
Kanun döneminde oluşan içtihada göre daha
sıkı kurallara bağlanarak işçi yararına
sınırlandırılan alt işveren (taşeron)
çalıştırılmasının ve belirli süreli iş
sözleşmelerinin yapılabilmesinin ve
uygulanabilmesinin “yeni” koşulları toplu
iş sözleşmelerine yansıtılamadı. Emek
piyasasının ve sendika hareketinin en başlıca
sorunları arasında olan bu iki konuda getirilen
sınırlamaların emekten yana geliştirilmesi
ve hatta en azından toplu iş sözleşmelerine
aktarılması yönünde, birkaç örnek dışında
esasen işçi sendikalarının da talepleri olmadı.

Böylece işveren sendikaları, 2003 yılını
izleyen kısacık dönemde toplu pazarlık
masalarında, çok önemli bir üstünlük elde
ettiler. Ne var ki bütün bunlara rağmen
esneklik tartışmaları, hız kesse de toplu
pazarlık sürecinin gündeminde kalmayı
sürdürüyor. İşveren sendikaları grup
sözleşmelerine giren esnek çalışma
hükümlerinin çeşitlendirilmesi, uygulanma
alanının ve sürelerinin genişletilmesi
yönünde yeni öneriler getirmektedirler. Çok
stratejik bir süreç olan metal grubunda
MESS, 2006 yılı içinde yürütülen ve
sonuçlandırılan grup toplu pazarlığı
müzakerelerinde toplu sözleşme masasına
denkleştirme ve deneme sürelerinin 4 aya
çıkarılması; ikramiyelerin kaldırılması ve
fazla çalışma ücretlerinin düşürülmesi
tekliflerini getirmiştir. İşveren sendikalarının
bu yöndeki zorlamalarını, önümüzdeki
dönemde diğer işkollarında da sürdürmeleri
şaşırtıcı olmayacaktır.

En kolay şey karşı çıkmak!
Esnek çalışma toplu pazarlık yoluyla

bütün işkollarında yaygınlaşıyor. Esnekliğin
önündeki engeller toplu pazarlık yoluyla
tek tek ortadan kaldırılıyor, 4857 sayılı İş
Kanunu ile düzenlenen pek çok türü toplu
sözleşmelere giriyor. Toplu pazarlık
sürecinin gündemine 4857 sayılı İş
Kanunu’nun hazırlanması ve yürürlüğe
konulması sürecinde girmiş olması
nedeniyle esneklik, genel olarak 4857 sayılı
İş Kanunu ile ilişkilendiriliyor.

Ancak bu yaklaşım eksik ve yanıltıcıdır.
Bu noktada çoğu kez gözden kaçan çok
kritik bir tespit, son birkaç yıldır toplu
pazarlık sürecinin gündeminde olan
esnekliğin en yıkıcı, en kabul edilemez
biçimlerinin aslında yıllardır; 80’li yılların
başlarından bu yana son derece yaygın ve
sistemli biçimde uygulanıyor olmasıdır.

Gerçekten de en eski ve son derecede
yaygın esnek çalışma biçimleri arasında
yıllardır yasa tanımaz biçimde uygulanan
fazla çalışmalar karşısında sendikalar sessiz
kalmaktadırlar. Oysa düzensiz, sağlıksız ve
hiçbir sınır tanımaksızın günde 12 hatta 16
saate varan vardiya çalışmaları, gece
postalarında yapılan fazla çalışmalar iş
kazası riskini yükseltiyor. ð

Düzensiz,
sağlıksız ve
hiçbir sınır
tanımaksızın
günde 12
hatta 16 saate
varan vardiya
çalışmaları,
gece
postalarında
yapılan fazla
çalışmalar iş
kazası riskini
yükseltiyor.
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Kaldı ki fazla çalışmalar, ülke düzeyinde
istihdamı ve sendikaların üye potansiyelini
de daraltıyor.

Bunun yanında son derece yaygın olan
taşeron ve tedarikçi firma uygulamaları kayıt
dışı ekonomiyi besleyen, ülkeye, çalışan
sınıflara ve hatta firmalara da büyük zarar
veren en acımasız esnek çalışma
biçimlerinden biridir. Taşeron
uygulamalarıyla işgücü piyasası
parçalanmakta, bir yandan taşeron işçiler
sigortasız, güvencesiz, günde 16 saat,
sağlıksız koşullarda, asgari ücretin bile
altındaki ücretlerle çalıştırılırlarken bir
yandan da sendikaların işyerlerindeki güç
ve etkinlikleri kırılmaktadır.

Bu nedenle sendikaların esneklik
konusunda öncelikle ve en etkili biçimde
müdahale etmeleri gereken bir alan da yasa
ve toplu sözleşme hükümlerini de hiçe sayan
esnek çalışma kategorisindeki bu yaygın
işyeri uygulamalarıdır. Yani mesele son
birkaç yıl içinde toplu iş sözleşmelerine
giren birkaç hükümden çok daha kapsamlı,
önemli ve eskidir. Esnekliğin denkleştirme
çalışmaları, telafi çalışmaları, ödünç işçilik
gibi popüler biçimlerine karşı çıkan sendika
söyleminin sınandığı noktalardan biri de
taşeron, kuralsız fazla çalışma gibi yıllardır
uygulanan en eski biçimlerine karşı
izlediği/izleyeceği politika ve yaklaşımları
olacaktır.

Sendikalar çözüme ne kadar yakın?
İşçi için esnek çalışma, uzun ve düzensiz

çalışma saatleri, çoğu zaman ağır, sağlıksız
iş koşulları, bütünüyle işyerinin temposuna
bağımlı kılınan bir yaşam anlamına geliyor.

Bu bağlamda toplu pazarlık masalarında
yaşanan son birkaç yıllık sürecin işçinin
dünyasında yarattığı
beklenti, 2003
yılından sonra toplu
sözleşmelere giren
hükümlerden ama
özellikle de çalışma
sürelerinin çalışılan
gün ya da haftalara
düzensiz dağılımına
olanak veren

maddelerden geri dönülmesidir. Ne var ki
böylesi çözümlere ulaşmada, sendika
hareketinin önünde çok önemli güçlükler
vardır.

1. Esneklik çok temel bir dönüşümle;
Dünya’da kitle üretiminin yerini bir başka
tarza, esnek üretime terk etmesi süreciyle
ilişkilidir. Bu yanıyla esneklik uluslararası
ölçekte bir mesele durumundadır ve sendika
hareketinin bu sürece tutarlı tepki verebilmesi
bakımından uluslararası ölçekte ama
özellikle Avrupa ülkelerinde zaafları vardır.
Bu Dünya işçilerinin uluslararası sermaye
kuruluşları karşısındaki gücünü
zayıflatmakta, etkinliğini kırmaktadır.

2. AB ülkelerinde ve Türkiye’de
sendikalardan, yasalar ve toplu pazarlık
yoluyla kontrolsüz biçimde yaygınlaşmakta
olan esnekleşme sürecini kısa dönemde geri
çevirmelerini beklemek ne ölçüde
gerçekçidir? Burada hemen şu soru da akla
geliyor: Sendikalar bunu başarabilecek;
esnek çalışmayı düzenleyen hükümleri toplu
sözleşmelerden çıkarabilecek güçte olsalardı,
bu düzenlemelerin toplu sözleşmelere
girmesine izin verirler miydi? Kaldı ki
sendikalar böyle bir büyük karşı çıkışa,
böyle bir mücadeleye ilkesel ve entelektüel
planda da hazır değillerdir. Sendikalarda
özgüven ve inanç zedelenmiştir ve öyle ki
bir iki istisna dışında sendikalar, son dönem
toplu pazarlık sürecinde bunu gündemlerine
almadıkları gibi, esnek çalışmaya ilişkin
düzenlemelerin toplu sözleşmelerden
çıkarılması yönündeki taleplere toplu
sözleşme taslaklarında tek satır olsun yer
vermemişlerdir.

3. Büyük ölçekli grup pazarlığının
yürütüldüğü işkollarında toplu pazarlık
birimleri parçalanmıştır. ð

İşçi için esnek çalışma, uzun ve düzensiz
çalışma saatleri, çoğu zaman ağır, sağlıksız
iş koşulları, bütünüyle işyerinin temposuna
bağımlı kılınan bir yaşam anlamına geliyor.
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Kimi işkollarında tek bir işveren
sendikasının karşısında aynı grup içinde üç
ayrı işçi sendikası bulunmaktadır.

Elbette bunlar çok temel zorluklardır.
Bütün bunlara rağmen umutsuzluğa
kapılmamak, teslim olmamak asıldır.

Sonuç
Bugün endüstri ilişkilerinin en stratejik

kavramlarından biri durumuna gelen
esneklik karşısında sendika hareketinin
tutarlı, gerçekçi ve bütünlüğü olan politikalar
ortaya koyması gerekiyor. Külliyen ve
cepheden karşı çıkan keskin yaklaşımlar
hayata uymuyor. Başarısızlığa,
çözümsüzlüğe neden oluyor. Esneklik
yarattığı sorunlar açısından olduğu kadar
bu başlık altında ortaya konabilecek doğru
çözümlerin yaratabileceği imkânlar açısından
da endüstri ilişkilerinin en büyük
meselelerinden biridir.

1. Esnekliğe külliyen ve koşulsuz karşı
çıkış, endüstrinin gereği olan ve uygulanması
kaçınılmaz biçimlerini de hedef alıyor. Bu
durumda, sanayide zorunlu olarak uygulanan
kimi esnek çalışma biçimleri, sözgelimi
vardiya ve gece çalışmaları karşısında
böylesi yaklaşımların teorik tutarlılığı
zedeleniyor. Bu nedenle sendika politikasının
meselenin bütününü görebilmesi, çok geniş
bir vizyona sahip olması zorunludur.

2. Değişen teknoloji ve başkalaştırdığı
koşullar karşısında kimi meslek grupları
için esnek çalışma süreleri bir çözüm
olabilmektedir. Kimi sektörlerde nitelikli
işgücünün, çalışma saatlerini kendi biyolojik
saatine en uygun biçimde kendisinin
düzenlemesine olanak veren ve esnek
çalışmanın çalışan yararına olabilecek kimi
marjinal biçimlerinin desteklenmesinin
gerekliliği konusunda duraksama
olmamalıdır.

3. Esneklik sermaye açısından küresel
pazarda rekabet şansı anlamıma gelmektedir
ve “verimlilik” kavramıyla
ilişkilendirilmektedir. Sendika hareketinin
esnekliğe karşı çıkışı, verimliliğin arttırılması
noktasında değildir, olmamalıdır. Ancak
sermayenin programının bu kadar
masumane olmadığı da çok iyi bilinmektedir.

Bu çerçevede işgücü piyasasının
parçalanması, istihdamın daraltılması, “işçiye
sadece fiilen çalıştığı süreler için ücret
ödenmesi” ve genel olarak da “işgücü
maliyetlerinin düşürülmesi”
hedeflenmektedir ki bu kabul edilemez.

Bu noktada esnekliğin külliyen ve
kategorik olarak reddedilmesi çok anlamlı
değildir. Asıl olan esnekliğin her bir biçimini
değerlendirirken yol gösterici olabilecek
temel kriterlerin belirlenmesidir. Esnekliğin;
iş sağlığı ve güvenliği açısından
yaratabileceği sonuçlar, istihdam, ücret yapısı
ve düzeyi üzerindeki etkileri, kayıtdışı
ekonomi açısından olası sonuçları bunlar
arasında sayılabilir.

Nihayet esasa ilişkin bir nokta da grup
pazarlığı sürecinde parçalanmış toplu
pazarlık birimlerinin birleştirilmesi, işçilerin
tabanda ve sendika içi demokrasi ilkesi
zemininde bütünlüğünün sağlanmasıdır.
Nitekim esnek çalışmaya ilişkin
düzenlemelerin grup sözleşmelerine
girmediği cam ve deri endüstrilerinde toplu
pazarlık birimlerinin ortak özelliği sendikal
bölünmüşlüğün olmaması ya da etkili
olmamasıdır. Yine işveren sendikalarının
esneklik yönünde başarılı olamadıkları petrol,
kimya ve lastik sektörlerinde işveren
sendikasıyla tek tek yürütülen toplu pazarlık
müzakerelerinde de işçi sendikaları toplu
pazarlık birimlerine hâkim durumdadırlar.
Bu noktada altının çizilmesi gereken, tabanda
işçi taleplerinin örgütlenmesinin ve en güçlü
biçimde toplu pazarlık sürecine
yansıtılmasının belirleyici önemde
olduğudur. Bunun yolları mutlaka
bulunmalıdır.

Esneklik çok kapsamlı, karmaşık bir
mesele, çözümü de çok büyük bir hedeftir
ve sendika hareketi önüne büyük hedefler
koymak zorundadır.

Esneklik çok kapsamlı, karmaşık bir mesele,
çözümü de çok büyük bir hedeftir ve sendika
hareketi önüne büyük hedefler koymak
zorundadır.
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“Eşitlik Yoktur”
Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi,

1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe
girecek olan 5510 sayılı SSGSS
(Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası) yasasının yürütmesini
durdurmuş ve bazı maddelerini kamu
görevlileri yönünden iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi
durdurma ve iptal kararı sosyal
güvenlik ve genel sağlık sigortası ile
ilgili tartışmaları yeniden
alevlendirmiştir. Bizim bu yazıda
dikkati çekmek istediğimiz,
Mahkemenin bu kararıyla birlikte
tartışılması gerekenin sadece sosyal
güvenlik sorunu değil, ondan daha
önemlisi bir siyasal rejim sorunu
olduğudur.

Mahkemenin iptal gerekçesini
baktığımızda şu ifadelerle
karşılaşıyoruz.

 “Kişilere sağlanan bu anayasal
güvencelerin yaşama geçirilebilmesi
için Devlet tüm çalışanlara sosyal
güvenlik hakkını sağlamak ve bunun

için gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür. Ancak, bu doğrultuda
düzenlemeler yapılırken, sosyal
güvenlik hakkından yararlanacak
olanların hukuksal konumları
gözetilerek aynı statüde
bulunmayanların bu statülerinin
gerekli kıldığı kurallara bağlı
tutulmaları Anayasa’nın 10.
maddesinde belirtilen kanun önünde
eşitlik ilkesinin doğal bir sonucudur.
Bu ilke, hukuksal durumları aynı
olanlar için söz konusudur. Eşitlik
ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan

kişilerin yasalar karşısında aynı işleme
bağlı tutulmalarını sağlamak, ayırım
yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını
önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda
bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı
kurallar uygulanarak yasa karşısında
eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır.
Yasa önünde eşitlik, herkesin her
yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı
anlamına gelmez. Durumlarındaki
özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar
için değişik kuralları ve uygulamaları
gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar
aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı
kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da
öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.”

Buna göre Anayasa Mahkemesi
devlet memurlarının statülerinin farklı
olduğu ve bunların farklı statülerde
çalışanlarla eşitlenmeye çalışılmasının
Anayasaya aykırı olduğunu
söylemektedir.

Mahkeme Anayasanın 128
maddesine (1) dayanarak memurlar
ve diğer kamu görevlileri ile diğer
sigortalıların aynı hukuksal konumda
bulunmadıklarını söylemekte,

22/Birleşik Metal-İş

Anayasa mahkemesinin iptal kararı ve

Tartışılması gereken sorunlar
Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma ve
iptal kararının ardından, tartışılması gereken
sadece sosyal güvenlik sorunu değil, ondan daha
önemlisi bir siyasal rejim sorunu olduğudur.

Mehmet Beşeli
(Birleşik Metal-İş Genel Sekreter Yardımcısı)
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bunların statüleriyle emeklilikleri arasında
doğrudan bir bağ bulunduğunu; anayasanın
diğer maddelerinde devlet memurlarını diğer
çalışanlardan ayıran (grev hakkı, seçme
seçilme hakları vb.) düzenlemeler
bulunduğunu vurgulamaktadır.

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinin
özü kısaca şudur: Devlet memuru ve kamu
görevlileri ayrı statüde çalışmaktadırlar ve
bunlar kamunun yetkisini kullanmaktadırlar,
bunları işçilerle eşit tutmak Anayasa’ya
aykırı olduğu gibi bunların statülerine bağlı
emekli maaşlarını hesaplar iken, işçilere
yapılan hesapla eşitlemek de anayasaya
aykırıdır. Bunlar ayrı yasa içinde yapılmak
zorunda olmamakla birlikte, ayrı düzenleme
yapılması zorunludur. Anayasa önünde
eşitlik, herkesin haklarının eşit olması
anlamına gelmez, kimi vatandaşlar, statüleri
gereği diğerlerinden farklı olsalar da bu
eşitlik ilkesine aykırı değildir.

Dolayısıyla mahkemeye göre devlet
memuru ve kamu görevlileri yasanın
kapsamı dışında bırakılmalıdır.

Yasanın genel felsefesine
mahkemenin onayı

Diğer bir önemli nokta ise mahkemenin
yasanın genel felsefesini tartışmamasıdır.

Örneğin emeklilik yaşının yükseltilmesi
konusunda Anayasa Mahkemesi yasanın
düzenlemelerini Anayasa’ya uygun bulmuş
ve iptal istemlerini ret etmiştir. Gerekçe
şöyledir:

“Türkiye’nin demografik yapısı
konusunda veri olarak kabul edilen resmi
belgelerde ortalama yaşam süresinin

yükseldiği, çalışabilir nüfusun yaşlı nüfusa
oranının azaldığı ve nüfusun hızla yaşlandığı
belirtilmektedir. Buna karşın, sosyal güvenlik
kurumlarına bağlı olarak çalışanların
emeklilikleri için öngörülen yaş haddinin
aynen korunması durumunda Kurumun
finansman sorununun daha da büyüyeceği
gözetildiğinde bu sınırın aktüeryal dengelere
göre zaman içinde yükseltilmesinin yasa
koyucunun takdirinde olduğu açıktır.

Kaldı ki, Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları
Hakkında 102 Sayılı Çalışma
Sözleşmesi”nin 25. maddesinde, yaşlılık
yardımının yapılabilmesi için mevzuatla
belirlenecek yaş haddinin 65 yaşından yukarı
olmaması gerektiği belirtilmiştir.”

Sosyal güvenlik sisteminin içinde
bulunduğu finansal zorluklar, reformun
gerekçesi yapılmış ve bu finansal zorlukların
aşılması gelirlerin artırılması ve giderlerin
kısılması mantığı içinde ve esas olarak da
işçilerin kazanımlarının budanması temeline
oturtulmuştur.

Türkiye’de özellikle son 10 yıllık dönem
içinde, uluslararası mali sermayenin dünyayı
düzleme (kötüde eşitleme) programının bir
sonucu olarak gerçekleştirilen yasal
düzenlemeler toplumsal sınıfların birbiriyle
ve devletle olan ilişkilerini yeniden
düzenleyen ve bu nedenle de radikal
değişikliklerdir.

İş Yasası, sosyal güvenlikle ilgili
düzenlemeler, bağımsız kurullar
oluşturulması, özelleştirmeler, kamu
yönetimi ile ilgili atılan adımlar ve diğerleri,
“devletin yeniden yapılandırılması” olarak
anılan, uluslararası sermayenin “reform”
programının parçasıdır. Bu program, mali
sermayenin ekonomi ve siyaset üzerindeki
egemenliğinin yazılı yasalar haline tercüme
edildiği bir programdır.

Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler,
“devletin yeniden yapılandırılması” olarak
anılan, uluslararası sermayenin “reform”
programının parçasıdır.

Sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu
finansal zorluklar, reformun gerekçesi
yapılmış ve bu finansal zorlukların aşılması
gelirlerin artırılması ve giderlerin kısılması
mantığı içinde ve esas olarak da işçilerin
kazanımlarının budanması temeline
oturtulmuştur.

ð
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Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler,
özünde, sosyal sigorta fonlarına el konulması
ve sosyal güvenliğin kamusal bir hizmet
olmaktan çıkarılarak tasfiye edilmesidir.

Sosyal güvenlik sistemlerinin, her türlü
iş göremezlik halinin ortaya çıkaracağı
gelirsiz kalma durumuna bir önlem olarak
ortaya çıktığı gerçeği dikkate alındığında,
yaşaması çalışması şartına bağlı kılınmış
olan işçi sınıfı açısından iş göremez duruma
düşmek (işsiz kalmak, emekli olmak, iş kazası
ve meslek hastalığına maruz kalmak, greve
çıkmak vb.) gelirsiz kalmak anlamına
gelmektedir, yaşamsaldır. Dolayısıyla sosyal
güvenlik de işçiler açısından yaşamsaldır.

Sosyal güvenlik sistemlerine nereden
kaynak bulunduğu, diğer bir deyişle
işgöremezlik süresi için ödemelerin hangi
sınıfa yaptırıldığı, sosyal güvenlik
konusundaki sınıfsal çatışmanın temelini
oluşturmaktadır. Sermaye bu fonlara
katılmamak istemekte, işçiler ise sosyal
güvenliğin maliyetinin kapitalistler tarafından
üstlenilmesinin mücadelesini vermektedir.

Çalışabilir yaştaki nüfusun içinde ücret
ve maaş karşılığı çalışanların sayısının göreli
ağırlığının az olduğu dönemlerde, sosyal
güvenliğin finansmanı daha kolay bir iş
olmuştur. Ancak, prim ödeyenlerin
sayısındaki artış, ücret karşılığı çalışmak
ihtiyacında olanların sayısındaki artıştan daha
yavaş gerçekleştiği için sosyal güvenlik
sistemi bir bütün olarak krize girmiştir. Bunun
anlamı şudur: işsiz
sayısındaki artış, kayıt
dışı sektörde istihdam
edilenlerin sayısındaki
artış, esnek çalışma
sistemlerinde
çalışanların sayısındaki
artış, düzenli ve sürekli
istihdam ilişkilerine
dayalı sosyal güvenlik
sisteminin tıkanmasına
neden olmuştur.

Bu nedenle de sorun,
Anayasa
Mahkemesinin de
sorgulamadan kabul
ettiği gibi sadece bir

gelir gider dengesi (aktüarya hesabı) olarak
ele alınamaz. Yaşam beklentisi uzuyor
olabilir ama, günümüzde çalışma beklentisi
giderek kısalmakta, işsiz geçirilen süreler
uzamaktadır.

Krize yönelik müdahaleler bu durumu
göz önüne almadıkları sürece başarısız
olmaya, krizi daha da derinleştirmeye
mahkumlardır. Sermayenin üstleneceği
maliyete dokunma tercihini kullanmayan
siyasal ve yasal müdahalelerin çözüm
önerileri, sigorta primi ödeyenlerin prim
yükünü artıran ama bunların sigorta
hizmetlerinden faydalanma imkanlarını
kısıtlayan dolayısıyla hizmeti kullananlar
açısından pahalı hale getiren öneriler olmak
zorundadır. Yeni yasal düzenlemelerin özü
budur ve Anayasa Mahkemesi bu özün
anayasaya aykırı olmadığını söylemektedir.

Emeklilik yaşı ve prim ödeme gün
sayısının artırılması en açık örneklerdendir.
İçinde bulunduğumuz dönemde geçici,
kısmi çalışma biçimlerinin giderek
yaygınlaştığı gerçeği göz önünde
bulundurulduğunda emeklilik yaşının ve
prim ödeme gün sayısının yükseltilmesinin
sonucunda hak sahiplerinin değil
mirasçılarının bu birikimlerden yararlanması
giderek daha yaygın bir hal alacaktır.

Bu anlamda sosyal güvenlik sisteminin
mali krizi bir bütün olarak işçi sınıfının
haklarının geriletilmesi yöntemiyle
çözüldüğü saptaması hiç de boş değildir.
Sosyal güvenlik krizinin bu çerçevede
çözülme çabası diğer taraftan sermayedar
sınıf karşıtı çözüm önerilerinin önünü
tıkamaktadır.

Buna ek olarak kayıt dışı ekonominin
ulaşmış olduğu düzey dikkate alındığında
sigorta prim kaçağının daha üst boyutlarda
olduğu ortaya çıkmaktadır.

24/Birleşik Metal-İş

Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler,
özünde, sosyal sigorta fonlarına el
konulması ve sosyal güvenliğin kamusal
bir hizmet olmaktan çıkarılarak tasfiye
edilmesidir.

Sosyal
güvenlik,
işçiler
açısından
yaşamsal
öneme
sahiptir

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


25/Birleşik Metal-İş

SSK’nın mali dengesinin sağlanabilmesi
prim kaçağının önlenmesi, dışarıdan pahalı
hizmet alımının önüne geçilmesi ve
alacakların hızla tahsili ve bununla da
kalınmayıp SSK’lılara sunulan hizmetlerin
kalitesinin yükseltilmesi mümkün iken,
SSK’nın ortadan kaldırılması ve fonlarına
el konulması çözümünün tek bir anlamı
vardır. Sermayenin soysal güvenlik prim
ödemeleri aracılığıyla doğrudan
vergilendirilmesinin önlenmesi.

Mali sermaye egemenliğinin tescili
Anayasa Mahkemesi’nin kararı bu

bağlamda değerlendirildiğinde, yasanın
gelirleri artırmak giderleri kısmak, yani
çalışanlar ve sigortalılar aleyhine
düzenlemelerin Anayasa’ya aykırılığının
iddia edilemeyeceğinin söylendiği
görülmektedir. Bu durum sosyal güvenlikle
ilgili karşı çıkışlarını anayasaya
dayandırmaya çalışan kesimlerin dikkatinden
kaçmamalıdır. Çünkü bu kesimler, yapılan
yasal düzenlemelerin Anayasanın sosyal
devlet ilkesine aykırılığı iddiasını
yayarlarken, yasaların anayasaya
uygunluğunu denetlemekle yetkili kurum
onların iddialarının doğru olmadığının
dolayısıyla bu toplumsal mücadelenin
hukuki dayanağının olmadığının ve ancak
yeni bir anayasa ile bu sorunun üstesinden
gelinebileceğinin altını çizmektedir. Yasa
karşıtları, nasıl ve ne için mücadele etmeleri
gerektiğini bir kez daha ciddiyetle düşünmek
zorundadırlar.

Bu konuyla ilgili bir diğer örnek Genel
Sağlık Sigortası ile ilgilidir. 5510 sayılı
yasanın bir
bölümü de
bilindiği gibi
Genel Sağlık
Sigortası ile ilgili
düzenlemeleri
kapsamaktadır.
Anayasa
Mahkemesinin
bu konudaki
yaklaşımı ve
iptal gerekçeleri
nüfusun büyük

çoğunluğu açısından olumsuz niteliktedir.
Mahkeme Genel Sağlık Sigortasının sağlık
hizmetini paralı hale getiren düzenlemelerine
ilişkin iptal istemlerinin büyük bölümünü
devlet memurları dışında kalanlar açısından
red etmiş ve bunu gerekçelendirirken,
Anayasa’nın 56. maddesinin üçüncü
fıkrasına gönderme yapmış ve  bu fıkrada
devletin genel sağlık sigortası kurulabileceği
öngörüldüğünün ancak bu maddede Devlete
verilen görevin Anayasa’nın 65. maddesinde
belirtilen mali kaynakların yeterliliği ölçüsü
ile sınırlı olduğunu vurgulamıştır.
Dolayısıyla, genel sağlık sigortası ile getirilen
sağlık hizmetlerine sağlık hizmeti
kullanıcılarının katılımının yani “paralı
sağlığın” anayasaya aykırı olmadığını
söylemektedir. Gerekçeli karardaki ifadelerle
konu şu şekilde ele alınmaktadır:

“5510 sayılı Yasa ile kurulan genel sağlık
sigortası, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı
olarak, alınan primler ile sağlık hizmetleri
finanse edilen kişilerin sayısı ve bunlara
sağlanan sağlık hizmetlerinin kapsamı ve
süresi arasında bir denge kurulmasını ve
sistemin hakkın özünü zedelemeyecek şekilde
kimi sınırlamalar getirilerek finansal açıdan
sürdürülebilir olmasını gerekli kılmaktadır.”

Anayasa Mahkemesinin bu
değerlendirmesi, devletin sağlık hizmetlerini
karşılıksız sağlaması konusunda mevcut
Anayasaya sığınan tavrın geçersizliğini de
ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla, sağlık
hizmetlerinin parasız hale getirilmesinin de
Anayasa, dolayısıyla siyasal rejim
değişikliğinden geçtiği Anayasa
Mahkemesinin kararıyla ispat olunmuştur.
Güvenilecek ve yaslanılacak değil,
değiştirilecek bir anayasa olduğu gerçeğini,ð

SSK’nın mali dengesinin sağlanabilmesi
prim kaçağının önlenmesi, dışarıdan pahalı
hizmet alımının önüne geçilmesi ve
alacakların hızla tahsili ve bununla da
kalınmayıp SSK’lılara sunulan hizmetlerin
kalitesinin yükseltilmesi mümkündü...

Bürokrasi
sermayeye,
“işçileri
anladım da
niye benim
emekli
maaşımla
uğraşıyorsun”
diye sitem
etmektedir.
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başta sendikalar olmak üzere toplumsal
muhalefet hareketi artık anlamak zorundadır.
Bunu anlamak için de iptal gerekçesini çok
dikkatli okumak gerekmektedir.

Sonuç
SSGSS yasasının iptali ve bunun

gerekçeleri önümüze büyük bir görev
koymuştur. Anayasa değişikliği. Bu
değişiklik yapılmaz ise, bürokrasinin kendi
ayrıcalıklarını güvence altına alarak, işçilerin
güvencesizliğini artıran ve çalışma koşullarını
ağırlaştıran ve onların sosyal sigorta fonlarına
sermaye ve devlet tarafından elkonulmasına
yol açacak yeni bir yasal düzenleme ile karşı
karşıya kalmamız büyük bir olasılıktır.

Anayasa Mahkemesinin kararları, 1982
Anayasası’nın çizmiş olduğu çerçeve ile
sınırlıdır. Bu anlamda mahkemenin söz
konusu yasa ile ilgili kararı, toplumun
Anayasa ile olan sorunlarını bir kez daha
ortaya koymuştur.

Bu sorunlu alanların başında devlet
memurluğu kavramı gelmektedir. Bununla
ilgili olarak gerek kamu çalışanlarının grevli
toplu sözleşmeli sendika hakkı gerekse kamu
yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeler
döneminde farklı düzeylerde tartışmalar
yapılmıştır.

Devlet memurlarının sayısal olarak
çoğunluğu, sosyolojik anlamda işçidirler.
Bunlar, emek gücü satarak yaşamlarını
devam ettirmektedirler. 1960’lar sonrası ve
1990’lı yıllarda yaşanan toplumsal
hareketlere baktığımız zaman bu kesimin
kendilerini işçi sınıfının bir parçası olarak
gördükleri ve sendikalaşmak istedikleri
tarihsel olarak da kanıtlanmıştır. Bu tarihsel
ve sosyolojik dönüşüm, devlet
memurluğunun süreç içinde işçileşmesi

sürecinden başka bir şey değildir. Hukuki
rejim bu sosyolojik dönüşüme yanıt
verememiş ve kamu çalışanlarının sendikal
hak ve özgürlüklerini tek ayağı üzerine
yürümeye zorlamıştır.

Anayasaya göre devletin kendi asli ve
sürekli görevlerini sürdürmek devlet
memurluğunun şartıdır. Bu durum devlet
ve demokrasi tartışmasını kapsamaktadır
ve asli, sürekli görevlerin tanımının halk
iradesinden bağımsız yapılabileceğini
varsaymaktadır. Bu anti-demokratik bir
düzenlemedir.

Gerçek demokrasi tüm devlet görevleri
ve görevlilerinin halk tarafından belirlenmesi
ve bunların, çalışanların tümüyle eşit haklara
sahip olması, hiçbir ayrıcalığa sahip
olmamasıdır.

Oysa Anayasa Mahkemesinin gerekçeli
kararı tam tersini savunmaktadır. Mevcut
anayasaya göre yasa önünde  eşitlik farklı
statüler arasında eşitlik sağlanması ve kimi
statülerin ayrıcalıklarının kaldırılmasına yol
açmak anlamına gelmemektedir. Anayasa
herkesin yasa önünde eşit olmadığını, statü
ayrıcalıklarının korunduğunu söylemektedir.
Bu, anayasanın demokratik temellerde
düzenlenmemiş olduğunun en somut
kanıtlarındandır ve yapılacak her türlü yasal
düzenlemenin önünde engel olarak
durmaktadır.

Bu çerçevede değerlendirdiğimizde,
devletin demokratikleştirilmesi açısından,
tüm devlet görevlilerin seçimle belirlenmesi
ve ayrıcalıklarının kaldırılması atılması
zorunlu bir tarihsel adımdır. İkincisi de devlet
memurlarının işçileşmeleri sosyolojik
sürecine uygun olarak, bu kesimin grevli
toplu sözleşmeli sendika haklarını tanıyan

Anayasa herkesin yasa önünde eşit
olmadığını, statü ayrıcalıklarının
korunduğunu söylemektedir. Bu,
anayasanın demokratik temellerde
düzenlenmemiş olduğunun en somut
kanıtlarındandır.

Güvenilecek ve yaslanılacak değil,
değiştirilecek bir anayasa olduğu gerçeğini,
başta sendikalar olmak üzere toplumsal
muhalefet hareketi artık anlamak
zorundadır.

ð

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


27/Birleşik Metal-İş

bir düzenlemeye vakit geçirmeden ve bu
kesimlerin sosyal güvenliklerini
düzenlemeden önce geçilmesi
gerekmektedir.

Bu adımlar, bürokrasi ile sermayenin iç
içe geçtiği devlet yapısının
demokratikleşmesi, halkın devlet
yönetiminde söz sahibi olmasının olmazsa
olmaz şartıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti
kuruluşundan itibaren devlet tekelleri ile
özel tekellerin özgün bir ittifakıdır ve bunun
sonucunda devlet yönetimi (bürokrasi) ile
sermaye iç içe geçmiştir ve bu ittifakın
“misak-ı millisi” (milli andının) işçi sınıfı
sömürüsünün yoğunlaştırılması ve emekçi
halkın yoksullaştırılması temelinde sermaye
birikimini sürdürmektir.

Devlet bürokrasisi şimdi sermayenin
kendisini dışlayan tavrından rahatsızlık
duymaktadır ve Anayasa Mahkemesinin
gerekçeli kararı bu rahatsızlığın açık
ifadesinden başka bir şey değildir. Bürokrasi
sermayeye, işçileri anladım da niye benim
emekli maaşımla uğraşıyorsun, diye sitem
etmektedir.

Dolayısıyla, aslında bizce de olması
gereken tek çatı düzenlemesinin anayasal
ve siyasal engellere karşılaşmaması açısından
atılması gereken ilk adım bürokrasinin
ayrıcalıklarının ortadan kaldırılması ve
sermaye egemenliğini sınırlayacak bir
düzenlemedir. Diğer taraftan tek çatı sistemi
sadece kamu çalışanları ve işçileri

kapsamalıdır ve Bağ Kur bunun dışında
bırakılmalıdır. Bu talep Anayasa
Mahkemesinin iptal kararından sonra daha
fazla önem kazanmıştır çünkü devlet
memurlarının dışarıda bırakıldığı bir yeni
düzenleme, işçilerin birikimleri ve sosyal
güvenlikleri açısından büyük bir tehlike
oluşturmaktadır.

Devlet memurlarının sistemin dışına
çıkarılması, SSK’lıların birikimlerinin Bağ-
Kur’lulara transfer edilmesi gibi bir durum
ortaya çıkaracaktır. Yaşam ve çalışma koşulları
açısından ama hepsinden önemlisi emek
güçlerini satarak yaşamak durumunda
olmaları nedeniyle sosyolojik açıdan aynı
toplumsal gruba (sınıfa) dahil olan kamu
çalışanları ile işçilerin sosyal güvenlik
sorununun tek bir yapıda ele alınması ve bu
yapıya Bağ-Kur gibi, mülk sahibi ve emek
gücü kiralayıp çalıştıranların dahil edilmemesi
daha bilimsel bir yaklaşım olacaktır.

----------
 (1)  Anayasa’nın 128. maddesinde Devletin, kamu

iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin
genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü
oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli
görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle
görüleceği, memurların ve diğer kamu görevlilerinin
nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve
yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük
işlerinin kanunla düzenleneceği belirtilerek, memurlar
ve diğer kamu görevlileri maddede sayılan özlük hakları
bakımından yasal güvenceye kavuşturulmuştur.

Minik boyutlarda hazırladığımız
başvuru kitplarına yenileri ekleniyor..

4857 Sayılı İş Kanunu, cep kitabı olarak
basılarak örgütümüze dağıtımı yapıldı..

Yine basılarak dağıtımı yapılan bir diğer
cep kitabı, Çalışma Süreleri Kılavuzu
oldu..

Can Şafak tarafından hazırlanan
kılavuz, Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma,
Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli
İzin Uygulamaları başlıklarında
kavramları açıklıyor; ayrıntılı bilgiler
içeriyor..

2 yeni cep kitabı Yayınlarımızdan
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Türkiye, (Gözden Geçirilmiş)
Avrupa Sosyal Şartı’nı ( GGASŞ ) 6
Ekim 2004 imzalamıştır.  (Gözden
Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı’nın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun 27 Eylül 2006 tarihinde
TBMM’de kabul edilerek, 3 Ekim
2006 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.

Anayasa’nın 90. maddesinde 2004
yılında yapılan değişikliğe göre
usulüne göre yürürlüğe konulmuş
temel hak ve özgürlüklere ilişkin
milletlerarası andlaşmalarla kanunların
aynı konuda farklı hükümler içermesi
nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda, milletlerarası
andlaşma hükümleri esas alınacağı
hükmü getirilmiştir.

Türkiye’nin GGASŞ’nin
imzaladığı, andlaşmanın usulüne
uygun yürürlüğe konulduğu ve
Anayasa’da 2004 yılında yapılan
değişiklik göz önüne alındığında,  tüm
çalışanların iş güvencesi hakkından
yararlanacağı sonucu çıkmaktadır. Bu
yazımızda GGASŞ’nin Türkiye’nin
çekince koymadığı 24. maddesi ve iç

hukukumuzda ki mevcut durum
incelenecektir.

(Gözden Geçirilmiş) Avrupa
Sosyal Şartı Temel Hak ve
Özgürlüklere İlişkin
Milletlerarası Andlaşmadır

GGASŞ’nin “Başlangıç”
bölümünde, bu Şartı imzalayan Avrupa
Konseyine üye Hükümetler’in :
“Avrupa Konseyi hedefinin,
kendilerinin ortak mirası olan ideal ve
ilkelerin gerçekleştirilmesi ve
korunması amacıyla üyeleri arasında
daha güçlü bir birliğin sağlanması ve
özellikle İnsan hakları ve temel
özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve
sürdürülmesi yoluyla sosyal ve
ekonomik gelişmenin kolaylaştırılması
olduğunu dikkate alarak” Şartta yer

alan maddelerde mutabık kaldıkları
belirtilmektedir.

Şartı imzalayan devletler aynı
zamanda “Başlangıç” bölümüne göre:
“Avrupa Konseyine üye Devletlerin,
4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da
imzalanmış olan İnsan Hakları ve
Temel Özgürlüklerin Korunması
Avrupa Sözleşmesi ile 20 Mart 1952
tarihinde Paris'te imzaya açılan Ek
Protokollerde, halklarına bu belgelerde
belirtilen sivil ve siyasi özgürlükleri
sağlamayı kabul ettiklerini dikkate ”
alarak mutabakatı
gerçekleştirmişlerdir.

GGASŞ, bir anlamda İnsan Hakları
Avrupa Sözleşmesi’nin de
tamamlayıcısı olarak ele alınmaktadır.

GGASŞ’yi imzalayan devletlerin
üzerinde mutabık kaldıkları diğer bir
nokta ise: “5 Kasım 1990 tarihinde
Roma'da yapılan İnsan Hakları
konusunda Bakanlar Konferansında,
… bütün insan haklarının, …
kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ya
da kültürel olsun, bölünmezliğinin
korunması ” konusudur.

ð

(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı
BÖLÜM I:
  24- Tüm çalışanlar, iş akdinin sona erdiği
durumlarda korunma hakkına sahiptir.

GGASŞ, bir anlamda
İnsan Hakları Avrupa

Sözleşmesi’nin de
tamamlayıcısı olarak

ele alınmaktadır.

(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı ve

İş Güvencesi

Av .Olcay Yanar
(Birleşik Metal-İş Avukatı)

28/Birleşik Metal-İş
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“Başlangıç” bölümünde yer alan ve
üzerinde mutabık kalınan konular dikkate
alındığından “insan hakları” kavramının bir
bütün olarak kişisel, siyasal, ekonomik,
sosyal ve kültürel haklar olarak ele alınması
gerektiği ve bölünmezliğinin korunması
vurgulanmıştır. Bu durumda “sosyal haklar
“ olarak nitelenen hakların da “ temel hak
ve özgürlükler” içinde değerlendirilmesi ve
bundan ayrı düşünülemeyeceği
savunulmakta, imzacı devletlerin bu konuda
mutabık kaldıkları ortaya konmaktadır. Taraf
devletlerinden biri olan Türkiye de bu
hususta “mutabakat” iradesini ortaya
koymuştur.

Anayasa’nın 90. maddesi
Bağlamında (Gözden Geçirilmiş)
Avrupa Sosyal Şartı

Anayasa’nın 90. maddesine göre:
“Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı
devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla
yapılacak andlaşmaların onaylanması,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin
onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına
bağlıdır.” Aynı maddede, usulüne göre
yürürlüğe konulmuş Milletlerarası
andlaşmaların, kanun hükmünde olduğu
belirtilerek, bu andlaşmalar hakkında
Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa
Mahkemesine başvurulamayacağı
düzenlenmiştir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 7 Mayıs
2004 tarihinde TBMM Genel Kurulunda
kabul edilen ve Cumhurbaşkanı’nın
onayından sonra 22 Mayıs 2004 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanan
5170 Sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun’un 7. maddesi
ile Anayasa’nın 90. maddesinin
son fıkrasına “ Usulüne göre
yürürlüğe konulmuş temel hak
ve özgürlüklere ilişkin
milletlerarası andlaşmalarla
kanunların aynı konuda farklı
hükümler içermesi nedeniyle
çıkabilecek uyuşmazlıklarda

milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.
” cümlesi eklenmiştir.

Anayasa’nın 90. maddesini değiştiren
kanunun gerekçesinde; uygulamada usulüne
göre yürürlüğe konulmuş insan haklarına
ilişkin milletlerarası andlaşmalar ile kanun
hükümlerinin çelişmesi halinde ortaya
çıkacak bir uyuşmazlığın hallinde hangisine
öncelik verileceği konusundaki tereddütlerin
giderilmesi amacıyla 90. maddenin son
fıkrasına hüküm eklendiği vurgulanmıştır.

Bu değişiklikten sonra “temel hak ve
özgürlüklere ilişkin milletlerarası
andlaşmalar”  ifadesini ile ne kastedildiği
üzerine bir çok yazı yazılmış ve tartışma
yürütülmüştür. Kastedilen milletlerarası
andlaşmalar hangileridir? Bu anlamda
yazımızın konusunu oluşturan GGASŞ de
tartışılmıştır. GGASŞ acaba 90. maddenin
son fıkrasına eklenen cümledeki
andlaşmalardan mıdır, değil midir?

GGASŞ, ikinci kuşak olarak nitelenen
sosyal hakları düzenleyen bir andlaşmadır.
Türkiye’nin 6 Ekim 2004 tarihinde
imzaladığı GGASŞ ‘nin “Başlangıç”
bölümünde imzacı devletlerin mutabık
kaldıkları noktalar üzerinde yukarıda ayrıntılı
olarak durduk. Türkiye diğer devletler gibi
“bütün insan haklarının, bunlar kişisel,
siyasal, ekonomik, sosyal ya da kültürel
olsun, bölünmezliğinin korunması ”
konusunda mutabakat iradesini ortaya
koyduğuna göre GGASŞ’nin, 90. maddenin
son fıkrasına eklenen cümlede yer alan
milletlerarası adnlaşmalardan olduğu açıktır.

ð

Anayasa’nın 90. maddesinde,  usulüne göre
yürürlüğe konulmuş Milletlerarası
andlaşmaların, kanun hükmünde olduğu
belirtilerek, bu andlaşmalar hakkında
Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa
Mahkemesine başvurulamayacağı
düzenlenmiştir.
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Bahsi geçen Anayasa maddesinde,
milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası
andlaşmaların esas alınacağı açıkça
belirtilmiştir. Bu durumda mahkemelere
taşınan uyuşmazlıklarla ilgili olarak insan
haklarını kapsayan milletlerarası andlaşmalar
ile kanunlarımız aynı konuda farklı hükümler
ihtiva ediyor ise milletlerarası andlaşmalar
söz konusu uyuşmazlığın çözümünde
öncelikli olarak uygulanacaktır.

(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal
Şartı Madde 24 ve 4857 Sayılı İş
Kanunu

GGASŞ ‘nin 24. maddesinin iç
hukukumuzda düzenleme yapılmadan
uygulanıp uygulanmayacağı yazımızın
temelini oluşturmaktadır.

Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde
çalışanların iş akdinin sona erdiği durumlarda
korunma hakkının etkili bir biçimde
kullanılmasının GGASŞ ile güvenceye
alındığı, yani tüm çalışanlara iş güvencesi
hükümlerinden yararlanma hakkı tanındığı
görülecektir.

İş Kanunumuzda iş güvencesine ilişkin
düzenlemeye bakıldığında, işverenlere
işçilerin iş sözleşmelerini feshederken geçerli
bir sebebe dayanma zorunluluğunun
getirildiği görülecektir. Ayrıca Kanunun 18.
maddesine göre 30 veya daha fazla işçi
çalıştıran işyerlerinde, en az altı aylık kıdemi
olan   işçilerin belirsiz süreli iş sözleşmesini
fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden
veya davranışlarından ya da
işletmenin, işyerinin veya işin
gereklerinden kaynaklanan geçerli
bir sebebe dayanmak zorundadır.

Görüldüğü üzere 4857 Sayılı İş
Kanunu iş güvencesi
hükümlerinden yararlanmak için
işçinin kıdeminin 6 ay olması,
işyerinde 30 veya daha fazla işçinin
çalışıyor olması ve işçinin belirsiz
süreli iş sözleşmesi ile çalışması
şartlarını getirmiştir. Böylece iş
güvencesi hakkı yasa ile
sınırlandırılmıştır. Anayasa’nın 10.

maddesinde yer alan eşitlik ilkesi; aynı
durumda olanlara, ayrı kuralların
uygulanmasını yasaklamaktadır. İşçilerin,
çalıştıkları işyerindeki işçi sayısı baz alınarak
iş güvencesi hükümlerinden
yararlandırılmaları Anayasaya açıkça
aykırıdır. Ancak Anayasa Mahkemesi, 30
işçi çalıştırılması şartının “eşitlik” ilkesine
aykırı olduğu gerekçesi ile yapılan iptal
başvurusunu reddemiştir.

4857 Sayılı İş Kanun’unda getirilen bu
sınırlamalar, GGASŞ’nin 24. maddesi ve
Anayasa’nın 90. maddesi göz önüne
alındığında uygulanabilir olmaktan çıkmıştır.
Artık tüm çalışanlar, 6 aylık kıdem ve
işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması
şartlarına tabi tutulmaksızın iş güvencesi
hükümlerinden faydalandırılmalı ve iş
sözleşmelerinin feshi halinde açtıkları işe
iade davaları bu şartlara sahip olmadıkları
gerekçesi ile reddedilmemelidir. Anayasa’nın
90. maddesinde açıkça İş Kanunu ve diğer
iç hukuk mevzuatının GGASŞ ‘nin 24.
maddesi ile çelişmesi halinde GGASŞ’nin
uygulanacağı hususunda yol göstermektedir.

Uygulamada iş güvencesi ile ilgili çıkacak
uyuşmazlıklara bakmakla yükümlü yargı
mercilerinin tutumu önem taşımaktadır.
GGASŞ ‘nin 24. maddesi ve Anayasa’nın
90. maddesi birlikte değerlendirilerek
mahkemelerinde,  iş güvencesine ilişkin
açılan davaların 6 aylık kıdem ve işyerinde
en az 30 işçinin çalışıyor olması şartlarının
mevcut olmaması nedenleri ile davaları
reddetmemeleri gerekir. İç mevzuatımızda,
GGASŞ’ye uygun düzenlemenin yapılmamış
olması gerekçesi ile aksine karar verilmesi
“hukuk devleti” kavramı içinde kendisine
nasıl yer bulacaktır?

Mahkemelere taşınan uyuşmazlıklarla ilgili
olarak, milletlerarası andlaşmalar ile
kanunlarımız aynı konuda farklı hükümler
ihtiva ediyor ise milletlerarası andlaşmalar
söz konusu uyuşmazlığın çözümünde
öncelikli olarak uygulanacaktır.

30/Birleşik Metal-İş
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c. İşyeri hemşiresi ya da
sağlık memuru:

Kimler işyeri hemşiresi ya da
sağlık memuru olabilir ?

İşyeri hemşiresi veya sağlık
memuru olarak görevlendirileceklerin
Bakanlıkça verilmiş işyeri hemşiresi
veya sağlık memuru sertifikasına sahip
olmaları gerekir.  İşyeri hemşiresi veya
sağlık memuru sertifikası,

a. Halk sağlığı alanında lisansüstü
eğitim almış hemşire veya sağlık
memurlarına istekleri halinde,

b. Bakanlıkça düzenlenen işyeri
hemşiresi veya sağlık memuru sertifika
eğitim programlarına katılan ve eğitim
sonunda düzenlenecek sınavda başarılı
olan hemşirelik/sağlık memurluğu
lisans programı veya hemşirelik/sağlık
yüksek okulu mezunlarına,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca verilir.İşyeri hemşiresi
veya sağlık memuru sertifika eğitim
programlarının hazırlanması ve

uygulanması ile ilgili usul ve esaslar,
İşyeri Hemşiresi veya Sağlık Memuru
Eğitim Komisyonu tarafından
belirlenir Komisyon tarafından
belirlenen eğitim programı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
tarafından yürütülür.

İşyeri hemşiresi ve sağlık
memurunun görevleri nelerdir?

Yönetmeliğin 30. maddesine göre,
işyeri hemşiresi ve sağlık memurunun
görevleri şunlardır.

a. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
sorunların saptanmasında, önceliklerin
belirlenmesinde ve yapılacak
çalışmalarda işyeri hekimine yardımcı
olur,

b. Çalışanların özellikleri ve sağlık
düzeyleri ile ilgili veri toplar, kaydeder,
sağlık ve çalışma öykülerini işe
giriş/periyodik muayene formuna
yazar ve işyeri hekimi tarafından
yapılan fizik muayene sırasında
hekime yardımcı olur,

Son dönemde çıkarılan pek çok yasa ve
yönetmelikte, İşçi Sağlığı ve Güvenliği
konularında işverenlere yüklenen görevleri
bilmek, ve denetlemek zorundayız..

4857 Sayılı Yasa kapsamında İşçi Sağlığı ve Güvenliği yönünden

İşverenlere düşen görevler

ð

Av. Hacer Tuna
(Birleşik Metal-İş İSİG Uzmanı)

İstatistikler, ülkemizde işçilerin
işyerlerinde, ne çok risk altında
olduğunun açık kanıtıyken; çalışma
yaşamının işçi sağlığı ve güvenliğine
ilişkin bölümünü düzenleyen
yasalar, öne çıkmakta, uygulanması
zorunlu metinler haline gelmektedir.

Fakat bu yasalar, çoğu zaman
işçiler tarafından bilinmemekte,
dolayısıyla uygulanması
sağlanamamaktadır.

Bu nedenle Avrupa Birliği’ne
uyum sürecinde çıkarılan pek çok
yasa ve yönetmelikte yer alan
işveren yükümlülükleri bir yazı dizisi
olarak dergimizde yer almaktadır..

 İşvereninizin bu yükümlülükleri
yerine getirip getirmediğini
denetlemek öncelikle işçilerin görevi
olup, burada sıralanan
yükümlülüklerin, işçilere aynı
zamanda hak verdiğini, hak olarak
döndüğünü unutmamak  son derece
önemlidir.

Bölüm: 2
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c. İşyerinde sağlık taramaları yaparak
şüpheli vakaları hekime sevk eder,

d. Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi,
zararlı maddelerden korunması için çalışır;
çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların
planlanması, yürütülmesi ve kontrolüne
katılır,

e. Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini
sağlar, tedavisini izler ve rehabilitasyon
hizmetlerine katılır,

f. Yardımcı sağlık hizmetlerinin
planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi
ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin
önerileri doğrultusunda çalışır ve gerekli
kayıtları tutar,

g. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu
ve yürütümünde işyeri hekimine yardımcı
olur.

h. İşyerinde çalışanların sağlık eğitiminde
görev alır,

İşyerlerinde çalışan işyeri
hemşiresi ya da sağlık memurunun
 sayısı nasıl belirlenir ?

Her şeyden önce işyeri sağlık biriminde
tam gün çalışacak en az bir işyeri hemşiresi
veya sağlık memuru bulunmalıdır. Buna
ilave olarak;

a. I inci, II inci ve III üncü Risk
Gruplarında yer alan ve 500 ve daha fazla
işçi çalıştırılan işyerlerinde her 500 işçi için
tam gün çalışacak bir işyeri hemşiresi veya
sağlık memuru görevlendirilir.

b. IV üncü ve V inci Risk Gruplarında
yer alan ve 350 ve daha fazla işçi çalıştırılan
işyerlerinde her 350 işçi için tam gün
çalışacak bir işyeri hemşiresi veya sağlık
memuru görevlendirilir.

d. İş Güvenliği ile Görevli
Mühendis ya da Teknik Eleman.

Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az
elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli
işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren en az
bir iş güvenliği ie görevli mühendis ya da
teknik eleman çalıştırmak zorundadır.

Yasa ve Yönetmelik de  yeralan “Teknik
Eleman”; üniversitelerin; iş sağlığı ve
güvenliği bölümleri, kimyagerlik, fizik,

jeofizik ve jeoloji bölümleri ile Teknik Eğitim
Fakültelerinden mezun olanları kapsar.

İşverenler, işyerinde başka bir görevi
yürüten mühendis veya teknik elemanı iş
güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip
olması şartı ile iş güvenliği uzmanı olarak
görevlendirebilirler. İş güvenliği
uzmanlarının, Yönetmelikte belirtilen
görevlerini eksiksiz olarak yerine
getirebilmeleri için bu konu ile ilgili yeterli
çalışma süresi sağlanır. İş güvenliği
uzmanları bu süre içerisinde başka bir işle
görevlendirilemezler.

Kimler iş güvenliği uzmanı
mühendis ya da teknik eleman
olabilir ? Bunlar hangi işyerlerinde
çalışabilir ?

İş güvenliği uzmanı olarak
görevlendirilecek mühendis veya teknik
elemanların Bakanlıkça verilen iş güvenliği
uzmanlık sertifikasına sahip olmaları gerekir.
Bu sertifikalar üç gruba ayrılır:

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sertifikası;

a) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az
üç yıl teftiş yapmış iş müfettişleri ile Bakanlık
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi
Müdürlüğünde iş sağlığı ve güvenliği
alanında en az on yıl çalışmış mühendis
veya teknik elemanlara istekleri halinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya
özel sektörde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
olarak en az sekiz yıl görev yaptığını
belgeleyen ve Bakanlıkça açılacak sınavda
başarılı olan mühendis veya teknik
elemanlara, verilir.

Sınavda başarılı olamayanlar ikinci kez
sınava girme hakkına sahiptirler. Ancak,
ikinci sınavda da başarılı olamayanlar üçüncü
kez sınava girebilmek için sertifika eğitim
programına katılmak zorundadırlar.

ð

Her şeyden önce işyeri sağlık biriminde tam
gün çalışacak en az bir işyeri hemşiresi veya
sağlık memuru bulunmalıdır.
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B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sertifikası;

Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel
sektörde iş güvenliği ile ilgili olarak en az
üç yıl görev yaptığını belgeleyen ve
Bakanlıkça açılacak sertifika eğitim
programına katılan ve sınavda başarılı olan
mühendis veya teknik elemanlara verilir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sertifikası ile en az üç yıl görev yaptıklarını
belgeleyen mühendis veya teknik
elemanlara, Bakanlıkça düzenlenen eğitime
katılarak yapılacak sınavda başarılı olmak
kaydı ile A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sertifikası verilir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sertifikası;

Bakanlıkça düzenlenen sertifika eğitim
programlarına katılan ve eğitim sonunda
düzenlenecek sınavda başarılı olan mühendis
veya teknik elemanlara verilir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sertifikası ile en az üç yıl görev yaptıklarını
belgeleyen ve Bakanlıkça düzenlenen
eğitime katılarak yapılacak sınavda başarılı
olanlara B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sertifikası verilir.

İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarını
aldıkları tarihten itibaren, 5 yıllık periyotlarla,
Bakanlıkça düzenlenen bilgi yenileme
eğitimine katılmaları zorunludur. Bu eğitime
katılmayan iş güvenliği uzmanlarının
sertifikaları geçersiz
sayılır.

Mühendis veya teknik
elemanların, işyerlerinde
iş güvenliği uzmanı
olarak
görevlendirilebilmesi için
gerekli olan sertifika
eğitim programlarının
hazırlanması,
uygulanması, sınav
komisyonunun teşekkülü
ve sınavın yapılış şekli
ile ilgili usul ve esaslar,
İş Güvenliği Uzmanlığı

Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir.
Komisyon tarafından belirlenen sertifika
eğitim programı ve sınavı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
(ÇASGEM) tarafından yürütülür.

A Sınıfı Sertifikaya sahip olanlar bütün
işyerlerinde,

B Sınıfı Sertifikaya sahip olanlar I inci,
II inci, III üncü ve IV üncü risk gruplarında
yer alan işyerlerinde,

C Sınıfı Sertifikaya sahip olanlar I inci,
II inci ve III üncü risk gruplarında yer alan
işyerlerinde,

görev yaparlar.

İşyerinde birden fazla iş güvenliği
uzmanının görevlendirilmesi halinde, en az
bir iş güvenliği uzmanında yukarıda belirtilen
şartlar aranır.

İş güvenliği uzmanı mühendis ya
da teknik elemanın görev süresi ve
sayısı  nasıl belirlenir?

İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte
belirtilen görevleri eksiksiz yerine getirmek
için;

I inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine;
ayda en az 1 iş günü,

II nci Risk Grubunda yer alan işyerlerine;
ayda en az 2 iş günü,

III üncü Risk Grubunda yer alan
işyerlerine; ayda en az 3 iş günü,

IV üncü Risk Grubunda yer alan
işyerlerine; ayda en az 4 iş günü,

V inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine;
ayda en az 5 iş günü, gitmek zorundadırlar.
Burada yer alan  gitmek sözcüğünü, “o gün
orada tam gün çalışır” olarak almak
gereklidir. ð

İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarını
aldıkları tarihten itibaren, 5 yıllık periyotlarla,
Bakanlıkça düzenlenen bilgi yenileme
eğitimine katılmaları zorunludur.
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I inci, II nci ve III üncü Risk Gruplarında
yer alan ve 500 ve daha fazla işçi çalıştırılan
işyerlerinde tam gün çalışacak en az bir iş
güvenliği uzmanı görevlendirilir.

IV üncü ve V inci Risk Gruplarında yer
alan ve 300 ve daha fazla işçi çalıştırılan
işyerlerinde tam gün çalışacak en az bir iş
güvenliği uzmanı görevlendirilir.

Görevlendirilecek iş güvenliği
uzmanlarının, işyerinde yapılan esas işin
niteliğine uygun meslekten olmasına özen
gösterilir.

İşverenler, bu Yönetmelikte belirtilen
niteliklere haiz iş güvenliği uzmanı veya
uzmanları ile sözleşme yaparlar. Yapılan
sözleşmenin bir nüshası Genel Müdürlüğe
gönderilir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle
geçerliliğini yitirmesi halinde, bu durum
taraflarca üç iş günü içinde Genel Müdürlüğe
bildirilir. Burada sözü edilen Genel
Müdürlük, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü’dür.

Bir iş güvenliği uzmanı mühendis ya da
teknik eleman en fazla 10 işyeriyle sözleşme
yapabilir.

İş Güvenliği  Uzmanı Mühendis
ya da teknik Elemanın Görevleri
Nelerdir?

İş güvenliği uzmanı aşağıda belirtilen
görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına
uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların
yapılmasını sağlamak,

b) İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını
ve risk değerlendirmesinin yapılmasını,
tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin
kontrol altına alınmasını sağlamak için
önerilerde bulunmak, bu hususlarla ilgili
işverene rapor vermek,

c) İşin ve işyerinin özelliklerine uygun
olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye
yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse
ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak,
alınması gerekli güvenlik önlemleri
konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin
görüşünü de alarak işverene önerilerde
bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,

d) İşyerinde yapılacak periyodik kontrol,
bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan
planların uygulanmasını sağlamak,

e) Risk değerlendirme sonuçlarını da
dikkate alarak, ani veya yakın tehlike

durumları ve kazaların
potansiyelini tanımlayan ve
bunlara ilişkin risklerin nasıl
önleneceğini gösteren acil
durum planlarını hazırlamak
ve gerekli tatbikatların
yapılmasını sağlamak,

f) Yangın ve patlamaların
önlenmesi, yangın ve patlama
durumunda önlemlerin
alınması, yangından korunma
teçhizatı ve araçlarının kontrol
edilmesi, yangın ekiplerinin
oluşturulması, yangın tatbikatı
gibi yangından korunma ve
yangınla mücadele
çalışmalarını yönetmek ve
ilgili kayıtların tutulmasını
sağlamak, ð

İş güvenliği uzmanı, bağımsız çalışma ilkesi
uyarınca görevlerini yerine getirirken hiçbir
şekilde engellenemez, görevini yapmaktan
alıkonulamaz.
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g) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
toplantılarına katılmak, kurula işyerinin
sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi
vermek ve önerilerde bulunmak,

h) İşyeri Sağlık Birimi ile işbirliği içinde
çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik
durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve
meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile
değerlendirmek ve değerlendirme
sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarını
yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

i) İşyerinde meydana gelen kaza veya
meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için
inceleme ve araştırma yaparak düzeltici
faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını
sağlamak,

j) İşyerinde yapılan inceleme ve
araştırmalar için yöntemler geliştirmek, bu
yöntemlerle ilgili çalışanları bilgilendirmek,
her incelemeden sonra inceleme formlarını
doldurmak ve gereği için işverene bildirerek
sonuçlarını takip etmek, formların
değerlendirme ve izlenmesi amacıyla
muhafazasını sağlamak,

k) İşyerine yeni bir sistem kurulması veya
makine ya da cihaz alınması halinde;
kurulacak sistem veya alınacak makine ya
da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi
yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan
özellikleri belirlemek ve bu özelliklere uygun
sistemin kurulması, makine
veya cihazın alınması için
işverene rapor vermek,

l) Uygun nitelikteki kişisel
koruyucuların seçimi,
sağlanması, kullanılması,
bakımı ve test edilmesi ile ilgili
bilgi ve önerileri hakkında
işverene rapor vermek,

m) İşyerinde sağlıklı ve
güvenli bir çalışma ortamının
oluşturulması ve geliştirilmesi
amacıyla verilecek eğitimin
kimlere verileceği, kapsamı,
kimlerin vereceği, süresi ve
eğitimin sürekliliğinin

sağlanması konusunda işverene önerilerde
bulunmak.

İşgüvenliği uzmanı mühendis ya
da teknik elamanın yetki ve
sorumlulukları nelerdir?

İş güvenliği uzmanı, bağımsız çalışma
ilkesi uyarınca görevlerini yerine getirirken
hiçbir şekilde engellenemez, görevini
yapmaktan alıkonulamaz.

İşyerinde çalışanların yaşamı ile ilgili
yakın tehlike oluşturan bir husus tespit
ettiğinde derhal üst yönetimi bilgilendirerek
işin geçici olarak durdurulmasını sağlar.

Üretim planlamalarında karar alma
sürecine katılır.

Görevi gereği işyerinin bütün
bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği
konusunda inceleme, araştırma ve
çalışanlarla görüşme yapar.

Gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya
kuruluşlar ile işbirliği yapar.

Ancak bu görevlerini yerine getirirken,
işin normal akışını mümkün olduğu kadar
aksatmamak, durdurmamak,
güçleştirmemek, verimli bir çalışma
ortamının sağlanmasına katkıda bulunmakla
 ve  işverenin ve işyerinin meslek sırları,
ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri
gizli tutmakla sorumludurlar.
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Sıcak para girişi ile sermaye
birikimini sürdürmekten başka bir yol
bulamayan Türkiye kapitalizmi, 1994
ve 2001 krizlerinin ardından 2006’nın
Mayıs-Haziran aylarında önemli bir
alt-üst oluş yaşadı. Buna “dalgalanma”
diyen de oldu, “küçük kriz” diyen
de…

Bu teklemenin öncekiler benzeri
büyük bir krize dönüşmemesi, yüksek
faiz afyonlaması ile mümkün olurken,
yüksek faiz tedavisi henüz kimseyi
rahatlatamadı. Rahatlatamadı, çünkü
herkes önemli kırılganlıklarla 2007’ye
girildiğinin farkında. Bu kırılganlıklar
AB çapasının taramasından, özel
sektörün artan dış borç stoku yüküne,
yüksek reel faizle yeniden giriş yapan
sıcak paranın içeride ve dışarıda
yaşanabilecek bir dalgalanma ile çıkışı
ve akabinde dövizin yeniden
tırmanması ihtimaline dayanıyor.
Hanehalkının önemli bir borç yükü
altına girmesi, büyümenin cari açığı
daha da büyütmesi, büyümenin refah

taşımak bir yana istihdam yaratmaması
ve işsizliğin hızla derinleşmesi,
2007’ye taşınan kırılganlıkların
başlıcaları.

Kısacası, bu kırılganlıklarla, bir tür
buz üstünde yürütülen ekonominin,
2007’de, hem de genel seçimlerle
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin
yapılacağı gerilim dozu yüksek bir
yılda, nelere gebe olduğunu herkes
merakla bekleyecek.

SICAK PARA VE 2006
2006’ya damgasını vuran yine sıcak

para trafiği oldu. Ekonomi sıcak para
girişi ile ilk yarıda büyürken, (ilk
çeyrek yüzde 6.4, ikinci çeyrek yüzde
8.8) yıl ortasında sıcak paranın çıkışa
geçmesiyle yaşanan dalgalanmada
ekonomi tempo kaybetti (üçüncü
çeyrek büyüme yüzde 3). Artırılan reel
faizlerle yeniden giriş yaşayan sıcak
para, 2007’nin de kaderini elinde
tutacak (1).

Sıcak para, reel faizini yeterli bulmayıp
ya da ülkeyi riskli görüp dövize geçiş
yapmayagörsün hemen çare olarak
“ver faizi, ver faizi” gazıyla yangın
yüksek faizle söndürülmeye çalışıldı.
Mayıs-Haziran “dalga”sının sancısını
bedeli ağır bir yüksek faiz afyonuyla
dindirmeyi deneyen AKP yönetimi,
yüksek faizin karşılığını kamuya
yüklenen yeni doğrudan ve dolaylı
vergilerle bulmaya çalıştı.

HAZİNE BİLEŞİK FAİZ ORANLARI
(%) (1)

Mayıs-Haziran dalgalanmasının
ardından iç borçlanmada faizler hemen
tırmandı. 2005 Kasım’ından beri
yüzde 14’te seyreden Hazine bileşik
faizleri, dalgalanmanın yaşandığı
Mayıs’ta yüzde 15’e çıktıktan sonra,
Haziran’da yüzde 18’i, Temmuz’da
yüzde 21.5’u gördü; Ekim’de de yüzde
21’e ulaştı. Böylece, iç borçlanma
faizinin 5 puan artırılmasıyla TL’den
dövize kaçışın önü alındı ve yeniden

Kırılganlıklarla, bir tür buz üstünde yürütülen
ekonominin, 2007’de, nelere gebe olduğunu
herkes merakla bekleyecek.

Buz üstündeki
ekonominin
2007 virajı

ð

Mustafa Sönmez
Ekonomist
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sıcak para girişini çekici kılacak iklim
yaratılarak kriz ertelenmiş oldu. Ama
şimdilik.

Sıcak para, bu yüksek faizlerle geri
dönmesine döndü gibi ama bu arada hem
bütçenin faiz giderleri hem de özel sektörün
dış borçlanma yükü kabardı. Önce, bütçedeki
yükü alalım.

Bütçe harcamalarına baktığımızda,
dalgalanma öncesi 15 milyar YTL ile
harcamalarda yüzde 28 payı olan faizin,
Kasım 2006 sonunda 44 milyar YTL’ye
çıktığını ve toplam harcamalar içindeki
payının da yüzde 28’i bulduğu görüldü.
Başlangıç ödeneğinde bu pay yüzde 26 idi.
Demek ki 2 puanlık bir sapma söz konusu
olmuş.

2006’DA KONSOLİDE BÜTÇE
HARCAMALARI VE FAİZ

İşte tam burada, açılmak istenen yeni
vergi paketinin gerekçesi de ortaya çıktı.

Yüksek faiz afyonunun bedeli nereden
ödenecekti? Birincisi sosyal kamu
harcamaları kısılarak , ikincisi topluma yeni
vergiler salınarak. Devletin üstünden sosyal
kabuğunu daha fazla sıyıran AKP iktidarı,
eğitimde sınıfları en az 50’şer kişi yaparak,
sağlıkta sefilleri oynatarak, adalette kaliteyi
iyice yerlerde sürüyerek yapacağını 2006’da
da yaptı. Bu hizmetlerde kalitesizlik iyice
arşa çıkarken yükselen faiz faturasının bedeli
ise olmayacak kalemlerde ve en adaletsiz
vergi olan yeni dolaylı vergilerle topluma
2006’da da ödettirildi. Ayrıca özelleştirme
gelirleri de bu deliği tıkamada kullanıldı.
Tüpraş, Erdemir gibi büyük sanayi
KİT’lerinin satışından elde edilen gelir, olası
krizin ateşini söndürmede kullanıldı (2).

REEL KESİMİN DIŞ BORÇ YÜKÜ
Türkiye ekonomisinin 2006’da

yaşananlarla birlikte kırılganlığını en çok
artıran bu kez , finans kesimi değil, reel
kesim oldu. Türkiye’nin dış borcunda son
yıllarda başgösteren “özelleşme”, 2006’da
iyice belirginlik kazandı ve yeni bir sıcak
para krizinin yaşandığı Mayıs-Haziran
döneminde bile azalmadı. Türkiye’nin dış
borç stoku 2001 yılından sonraki dönemde
yüzde 74.5 büyüyerek 2006 eylül ayı
sonunda 198.3 milyar dolara kadar yükseldi.
Bu dönemde Merkez Bankası da dahil kamu
sektörünün dış borcu yüzde 19.5 artarken,
özel sektörün borcunda ise yüzde 164.5’lik
büyüme yaşandı. 2001 yılı sonunda 43.1
milyar dolar olan özel sektörün
(bankalar+şirketler) toplam dış borç stoku
2006 eylül sonunda 114.1 milyar dolara
çıktı.

Özel sektör dış borcunun 76.9 milyar
dolarlık kısmı şirketler kesimi, 37.1 milyar
doları ise bankalara ait bulunuyor. Özel
sektörün dış borçlanmasındaki artış
yüzünden Türkiye’nin dış borçlarının ð

Yüksek faiz afyonunun bedeli nereden
ödenecekti? Birincisi sosyal kamu
harcamaları kısılarak , ikincisi topluma yeni
vergiler salınarak.

Kaynak:Hazine M.

Kaynak:Maliye Bak.
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GSMH’ye oranı yeniden kritik sınır olan
yüzde 50’nin üzerine çıktı. Türk bankacılık
sektörünün şirketler kesimine yabancı para
cinsinden açtığı krediler 2006 eylül ayı
sonunda 36.9 milyar dolar düzeyine
yükseldi. Şirketlerin 2005 sonunda 28.8
milyar dolar olan döviz pozisyon açığı ise
2006 eylül sonunda 43.4 milyar dolara kadar
yükseldi.

Bankalar dış borçlanmada daha ihtiyatlı
giderken, şirketlerin dış borca sıkı sıkıya
sarıldıkları gözlendi. Özellikle yüksek
büyüme yaşanan son 3 yılda, özel sektörün
hızla dışarıdan borçlandığı, Tüpraş, Erdemir
gibi özelleştirmelerin de dış borçlanma ile
gerçekleştiği dikkati çekiyordu. Dolayısıyla,
büyümenin sıcak para girişinin yanısıra,
dışarıdan sağlanan kısa ve orta-uzun vadeli
kredilerle gerçekleştirildiği söylenebilir.

Özellikle şirketlerin önemli kur risklerine
rağmen borçlanmalarında “ucuz kur, yüksek
faiz” politikası önemli bir rol oynuyor. IMF
destekli politikaların etkisiyle kura baskı
yapılacağına güvenen şirketler, dışarıdan
borçlanarak içerideki yüksek faiz yükünden
de kurtulmuş görünüyorlar. Nitekim,
şirketlerin 2002 sonrası dışarıdan yaptıkları
borçlanmalar sayesinde faiz giderlerini
azalttıkları görülüyor.

En büyük 500 sanayi şirketinin, net katma
değerinin kar-faiz-ücret arasındaki
dağılımına bakıldığında da, ucuz dövizle
borçlanmanın şirketlerin faiz giderini azalttığı
görülebiliyor. Faizlerin zirvede olduğu kriz
yılı 2001’de net katma değerlerinin yüzde
48.2’sini faize ayırmak zorunda kalan
şirketlerin, dışarıdan borçlanmalar sayesinde
bu payı 2005’te yüzde 8’e kadar azaltıp, bu
sayede faiz giderlerini düşürüp karlarını
artırabildikleri görülüyor.

Özel banka ve
şirketlerin dış
borçlanmada
paylarının kısa
sürede yüzde 57’yi
geçmesi, bu
kesimin “ucuz
kur” lobiciliği
yapmasını da
beraberinde

getiriyor.

HANEHALKI KIRILGANLIĞI
Özel sektör doludizgin dış borçlanma ile

önemli bir kırılganlık unsuru olurken, bir
diğer kırılganlık “hanehalkı” kesiminde
yaşandı. Konut kredileri, otomobil kredileri
ile hızlanan tüketici kredileri, daha çok da
ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarından yapılan
nakit avans kullanımları ile aileleri ciddi bir
“borç yükü” altına sokmuş durumda.

2000 yılında 4,5 milyar YTL tüketici ve
2,2 milyar YTL kredi kartı ile 6,7 milyar
YTL’lik borçlanan hanehalkı, 2001 krizinde
geri çekilse de 2002 ve sonraki yıllarda hızla
borçlandı. 2000’de 6,7 milyar YTL olan
borçlanma, cari fiyatlarla 2006’nın 9. ayında
63,5 milyar YTL’ye çıkmış görünüyordu.
Bu, 6 yılda borçlanmanın cari fiyatlarla
yüzde 850 artması demek.

Hanehalkının, konut ve otomobil için
yapılan borçlanmalara oranla ihtiyaç ve
geçim için yapılan borçlanmaları daha vahim.
Öyle ki, 2000-2006 (9 ay) döneminde yapılan
borçlanmaların toplamı 166.4 milyar YTL’yi
bulurken bunun yüzde 37’sinin konut ve
otomobil alımı için yapıldığı, geri kalan
yüzde 63’ünün gündelik harcamalar, geçim
için yapıldığı anlaşılıyor.

Konut ve otomobil için yapılan
borçlanmaları anlamak mümkün ama
hanehalklarının borçlanmalarının yüzde
63’ünü ihtiyaç için, ya da çoğunlukla
yapıldığı gibi, borcu borçla kapatmak için
yapmaları hem ailenin dirliği hem de finans
sisteminin geleceği açısından ciddi bir
durum. Ama daha da önemlisi, başka ücret,
maaş, tarım geliri serilerinden de anlaşıldığı
gibi, bozulan gelir dağılımına ailelerin borç
mekanizmaları ile denge getirmeye
çalışmaları ve belki de büyük riskler alarak,
ağır faiz yüklerine katlanarak borçlanmayı
“bir yaşam kültürü” haline getirmeye
başlamaları… ð

Hanehalkının, konut ve otomobil için yapılan
borçlanmalara oranla ihtiyaç ve geçim için
yapılan borçlanmaları daha vahim.
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Borçlanma ile günü kurtarma telaşına
düşüp geleceklerine daha fazla risk ve
gerilim taşımaları.

CARİ AÇIK KIRILGANLIĞI
2006’dan 2007’ye taşınan bir başka

kırılganlık unsuru cari açıkta şiddetli artış...
Ekonomi büyümesine büyüyor ama
beraberinde cari açığı da büyüterek…

2003 yılından itibaren oldukça
belirginleşen cari açıkla büyüme eğilimi
2006’da daha da şiddetlendi. Büyümenin
yüzde 5.7 olarak gerçekleştiği 2006’nın
dokuz aylık döneminde, dolar bazında milli
gelir 27,2 milyar dolarlık artış gösterdi. 2005
yılının dokuz aylık döneminde 263 milyar
dolar olan milli gelir 2006’nın aynı
döneminde 290,1 milyar dolara çıktı. Türkiye
ekonomisi 27,2 milyar dolarlık bu büyüme
için aynı dönemde 25,6 milyar dolarlık cari
işlemler açığı vermek zorunda kaldı. Başka
bir deyişle, Türkiye 2006’nın ilk dokuz aylık
döneminde ekonomisinde 100 dolarlık bir
büyüme sağlayabilmek için yaklaşık 94
dolarlık cari işlemler açığı vermek zorunda
kaldı. 2005 yılının ilk dokuz aylık döneminde
ekonomideki 100 dolarlık büyüme için
verilen cari işlemler açığı 34.6 dolar
düzeyinde bulunuyordu.

GSMH ve cari işlemler açığı
karşılaştırmaları Türkiye ekonomisinin
büyümek için giderek daha çok ithalat
yapması gerektiği sonucunu ortaya koyuyor.
İzlenen aşırı değerli kur politikası, ithalatı,
hatta ihracatın girdisi için bile ithalatı cazip
kıldıkça cari açık büyüyor ve yerli üretim,
istihdam olumsuz etkileniyor.

Özetle, ihracatta kaydedilen rekora
rağmen dış ticaret açığı artmaya devam etti.
Kasımda 12 aylık açık 53 milyar doları aştı.
Bu, bir rekor.

2006, ekonominin dış kaynak girişine
bağımlılığının en üst düzeye ulaştığı bir yıl
olarak tarihe geçti. Büyüme, enflasyon, faiz,
kur gibi değişkenlerin dış kaynak girişine
duyarlılığı olağanüstü arttı. Ekonominin dış
iklime ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye
dönük beklentilerine bağımlılığı olağanüstü
arttı.

2006’yı büyük bir krize girmeden
geçiştiren önemli bir etken de yabancı
sermaye girişi, ya da özelleştirme ve banka
satışları, hatta gayrimenkul satışları ile
ekonominin “yabancılaştırılması” oldu. Yılın
ilk 10 ayında 16 milyar dolarlık yatırım
yapıldı. Bunun bir kısmı özelleştirme, bir
kısmı özel bankacılıkta eldeğiştirmeler, 3
milyar dolarlık bir kısmı bir kısmı da
gayrimenkul alımlarından kaynaklandı.

2007’YE TAŞINAN İŞSİZLİK
Büyüme, bütün aldatıcı parıltısına karşın

istihdam yaratmıyor, 2006’da da yaratmadı
ve işsizlik sorunu biraz daha vahim bir
boyutta 2007’ye taşındı. 2001 krizi sonrası
üst üste gerçekleştirilen yüksek büyüme
hızlarına karşın tarım dışı işsizliğin yüzde
13-14 dolayında olduğu, son 5 yılda tarım
dışı işsizliğin, yüksek büyüme oranlarına
karşın, 1,5 puan arttığı görüldü.

BÜYÜME VE İŞSİZLİK 2001-2006
TÜİK’e göre, 2006 Eylül işsizliği yüzde

9,1 olarak gerçekleşmiş. Geçen yılın aynı
döneminde ise işsizlik oranı yüzde 9,7 imiş,
dolayısıyla işsizlikte az da olsa bir iyileşme
yaşanmış.

TÜİK’in işsiz diye tarif ettiği kitle, işgücü
olarak tarif ettiği nüfustan istihdam imkanı
bulamayanlar. Bunlar Eylül 2006’da 2
milyon 316 bin kişi olarak takdim ediliyor.

Ekonominin dış iklime ve yabancı
yatırımcıların Türkiye’ye dönük beklentilerine
bağımlılığı olağanüstü arttı.

* Kaynak: TÜİK verilerinden hesaplanmıştır
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Yani her 1000 işgücünden 91’i. Gelin
görün ki, sorun “işgücü”nün tarifinden
başlıyor.

TÜİK, önemli bir işsiz kitlesini işgücü,
iş bulamadıkları için de işsiz saymıyor.
Üstelik bu grubun sayısı yıldan yıla hızla
artıyor. Bu grup, resmi
terminolojide,“işgücüne dahil olmayanlar”
içinde ama “işbaşı yapmaya hazır olanlar”
diye tanımlanıyor. TÜİK’in tanımlaması ile
bu grup şu özellikteki nüfustan oluşuyor:
“Çeşitli nedenlerle daha önce çalıştığı işinden
uzaklaştırılmış ve işine geri çağrılmayı
beklediği için başka bir iş aramayan ile
bölgede iş bulunmadığına inandığı için,
mevsimlik çalışma, ev işleriyle meşgul olma,
öğrencilik, emeklilik ve çalışamaz halde
olma gibi nedenlerle iş aramayıp, ancak 2
hafta içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu
belirten kişilerdir.”

Anlaşılacağı gibi, bu nüfus iş aramaktan
bezmiş, bal gibi işgücü, “iş olursa hemen
işe başlarım” diyen bir nüfus ve en önemlisi
bunların sayısı hızla artıyor. 2004 yılında
bu tanımdaki nüfus 1 milyon 43 bin kişi
olarak ölçülürken geçen yıl 1 milyon 674
bin kişi , bu yılın Ağustos ayında ise 2
milyon 101 bin olarak ölçülmüş. Yani, resmi
işsiz olarak duyurulanların yüzde 95’i. Bu
kategorinin payı, 2005’e göre yüzde 25
artmış. Artış, 2004’e göre ise yüzde 100’ün
üstünde.

Demek ki, resmen açıklanana yakın, bir
de terminoloji ile saklı tutulan, yokmuş gibi
davranılan bir o kadar işsiz var ve bunları
üst üste eklediğinizde işsizlik
oranı da yüzde 9,1 değil yüzde
16,1’e çıkıyor. Bu demektir ki,
ülkedeki işsiz sayısı da 2,3
milyon değil, 4.5 milyona
yaklaşmış durumda.(3)

ÖZETLE
Özetlemek gerekirse, Türkiye

kapitalizmi, 2006’da ciddi bir
kalp krizi yaşadıktan sonra
2007’ye büyük kırılganlıklar ve
endişelerle giriyor. Sıcak para
girişinin yerini çıkışa terk
etmesiyle yaşanabilecek altüst
oluşu frenlemenin tek yolu,

spekülatif, şantajcı sıcak paraya istediği
yüksek faizi vermek. Bunun tersi bir
politikanın önü, pozisyonlarını düşük kur-
yüksek faiz politikasına göre belirlemiş
egemen sermaye kesimince kesilmiş
durumda. Sermaye birikimini artan dış
borçlanmalar ile sürdüren bu kesim,
sözkonusu politikanın kamuya, topluma
getirdiği ağır yüke rağmen devam
ettirilmesinden yana. Ancak, bu politikanın
devamı buz üstünde yürümeye benzemekte,
AB ile ilişkilerin gerilmesi ve sıcak parayı
ürkütme potansiyeli, dış konjonktürde esen
rüzgarların şemsiyeyi tersyüz etme
ihtimalinin artması, büyüyen cari açık, artan
dış borç yükü, hanehalkının sürüklendiği
borçlanma, artan işsizlik, derinleşen gelir
uçurumu gibi kırılganlıklarla bu çizginin
sürdürülebilir olma şansının da her geçen
yıl azaldığı aşikar. 2006’da, üstünde yürünen
buz biraz daha inceldi, 2007’de ne kadar
dayanacağını ise zaman gösterecek.

Dipnotlar:
(1) Yabancı kaynaklı sıcak para stoku 2005 sonunda
58,6 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Ocakta
63.7 milyar dolara, şubatta ise 67.2 milyar dolara
kadar yükselen Türkiye’deki sıcak para stoku martta
61.9 milyar dolara düşmüştü. Nisanda yeniden 63.4
milyar dolara yükselen sıcak para stoku Türkiye ve
uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmanın da
etkisiyle mayısta 48.9 milyar dolara, haziranda ise
41.7 milyar dolara kadar küçülmüştü. Haziran ayında
41.7 milyar dolara kadar gerileyen Türkiye’deki
yabancılara ait sıcak para stoku kasımda 60.8 milyar
dolara yükseldi.
(2) Hazine verilerine göre, kamu finansman açığının
denkleştirilmesinde özelleştirme geliri 2005’te 1 milyar
773 milyon YTL iken 2006’nın ilk 10 ayı sonunda 7
milyar 159 milyon YTL’ye çıktı.
(3) Tarım dışı işsizlik resmen yüzde 13 dolayında ifade
edilirken bazı bölgelerde yüzde 20’leri aşıyor. Örneğin
Adana-Mersin bölgesinde bu oran yüzde
22.Bkz,M.Sönmez, İşsizliğin Coğrafyası 2005,
www.bianet.org makale.

Resmen açıklanana yakın, bir de saklı
tutulan, yokmuş gibi davranılan bir  o kadar
işsiz var ve bunları üst üste eklediğinizde
ülkedeki işsiz sayısı da 4.5 milyona yaklaşmış
durumda

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.bianet.org
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


41/Birleşik Metal-İş

Dünya 2007 yılına, çatışmalar,
gerilimler ve belirsizliklerle girdi. Bu
belirsizliklerin emekçiler açısından
önemli olumsuzlukları taşıdığını
görmek gerekiyor. Dünyamız bir
süredir kabuk değiştiriyor.
Küreselleşme adı verilen bu değişimin
yarattığı etkiler elbetteki tartışılan
başlıca konulardan biri. İşsizliğin ve
yoksulluğun yaygınlaşması, çalışan
yoksulların sayısının artması, kamu
hizmetlerinin kar güdüsüne (piyasa
koşullarına) terk edilmesi ve bunun
emekçiler açısından yarattığı
maliyetler, küresel ısınma tehdidi ve
çevresel felaketler, çarpık kentleşme,
salgınlar, daha fazla kar elde etmek
adına çıkarılan savaşlar, işgal ve
direniş.

Küreselleşme sürecinde hakim
çevrelerin çizdiği pembe tablo,
ideolojilerin sonun geldiğine dair tezler
gündemimizi fazlasıyla meşgul etmişti.
Oysa küreselleşmenin yarattığı
sorunlar katlanarak büyüdü. Çizilen
tablodaki boyalar dökülmeye başladı.

Bugün kürselleşme sürecine karşı
gelişen iki tip muhalefet var. Bunlardan
birincisi Küreselleşmenin
insanileşmesi gerektiğini söyleyen
anlayış. Bir değeri ise bunun mümkün
olmadığını sermayenin kar arayışı
çerçevesinde biçimlenen meta
dünyasının (kapitalizmin) ne sağlıklı
bir çevre ile, ne insanca yaşamla
uyumlu olmadığını söyleyen anlayış.
İkinciler açısından “Başka bir dünya
mümkün” çağrısı anti-kapitalist bir
içeriğe kavuştuğu oranda anlam
buluyor. Bu yazıda kürselleşme
sürecinin istihdam üzerindeki etkileri
ve işgücü alanındaki değişimin
boyutları irdelenmeye çalışılıyor.

İSTİHDAMIN YAPISI DEĞİŞİYOR
Günümüz dünyasını en iyi

karakterize eden konulardan biri sanayi
ile gelişmişlik arasındaki doğrusal
ilişkinin giderek birbirinden ayrışıyor
olması. Küreselleşme süreci ile birlikte
ileri kapitalist ülkeler açısından bir
sanayisizleşme dalgası yaşanırken,
gelişmekte olan ülkeler açısından
sanayi sektörünün ağırlığı artmakta.
Bu bağlamda istihdamın hareket
halinde olması, mekanı sermayenin
emek üzerinde denetiminin yenilenmiş
bir aracı haline getiriyor.

Peki istihdamın mekanı nasıl
değişiyor? Örneğin toplam istihdam
içinde sanayinin payı son 10 yılda
dünya genelinde yüzde 20-21
dolaylarındayken, ileri kapitalist
ülkelerde bu oran 1995-2005 yılları
arasında yüzde 28,7’den, yüzde 24,8’e
düşmüş durumda. Aynı dönemde
Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri ile
BDT, yüzde 27,5 oranındaki sanayi
istihdamındaki payını korudu. Bununla
birlikte, Doğu Asya’da sanayi

Küreselleşme sürecinin
istihdam üzerindeki etkileri

F. Serkan Öngel
(Birleşik Metal-İş Araştırma Uzmanı)

Küreselleşmenin yarattığı sorunlar
katlanarak büyüdü. Çizilen pembe tablodaki
boyalar dökülmeye başladı.

ð
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kesimindeki istihdam yüzde 25,9’dan, yüzde
26,4’e çıktı. Sanayi istihdamındaki en yüksek
artış ise Güneydoğu Asya ve Pasifik
ülkelerinde gerçekleşti. 1995’de sanayi
istihdamının toplam istihdam içindeki payı
yüzde 15,4’ken 2005 yılında bu oran yüzde
20,70’e ulaştı. Sanayileşmenin payının arttığı
bir başka bölge ise Ortadoğu ve Kuzey
Afrika bölgesi oldu. Burada sanayi
istihdamının payı 10 yıllık süreçte, yüzde
20,30’dan yüzde 25,70’e ulaştı. Buna göre
ileri kapitalist ülkelerin sanayi istihdamının
toplam içindeki payı, Merkez ve Doğu
Avrupa ülkeleri ile BDT, Doğu Asya,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin
gerisinde kaldı.

Brief, January 2006, s. 11

Hizmet sektörü ise gelişen bir dinamik
olarak işgücünün büyük bir kesimini kendine
çekmekte. Bu sektördeki istihdamın toplam
istihdam içindeki payı son 10 yılda yüzde
34,5’ten, 38,9’a yükseldi. Yükseliş eğilimi
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi hariç

dünyanın tüm bölgeleri için söz konusu.
Ancak Güney ve Doğu Asya ülkeleri dünya
geneli göz önüne alındığında hizmet
sektörünün küçük kaldığı bölgeler olarak
görülüyor. Tarım ise istihdam açısından
kaybeden sektör durumunda. Tarım
alanındaki istihdamın hemen hemen her
bölge için daraldığını görmek mümkün. Son
10 yılda Dünya genelinde tarımdaki istihdam
yüzde 10 oranında azaldı.

TÜRKİYE ARTIK TARIM DEĞİL HİZMET
ÜLKESİ

Türkiye’de de istihdam yapısında ciddi
bir dönüşüm yaşanmakta. Bunda
küreselleşme sürecine uyum politikalarının
tartışmasız bir etkisi var. Yukarıdaki veriler
bu durumu anlamak açısından bize
karşılaştırma olanakları veriyor. Toplam
istihdam, 1989-2005 yılları arasında yüzde
20 oranında bir artış gösterirken, tarım
alanında yüzde 25 düzeyinde bir daralma
yaşanmış durumda. Ancak daha yakın bir
tarihe 1999 yılına geldiğimizde gerçek
çözülmenin bu dönemde yaşandığı görmek
mümkün. Bu tarih için tarım alanında
istihdamın kaybı yüzde 27 düzeylerine
ulaşıyor. Bu, konunun ciddiyetini gösteren
çarpıcı bir veri. 1989 yılı temel alındığında
sanayi alanındaki istihdam artışı ise yüzde
50 oranına ulaşıyor. Hizmet sektörü ise aynı
dönemde istihdamını yüzde 67 oranında
artıyor.

Tarım alanındaki istihdamın ise toplam
içindeki oranının 1989-2005 yılları arasında
yüzde 47’lerden, yüzde 29 düzeylerine
düştüğünü görüyoruz. 1995-2005 yıllarını
ele alırsak yüzde 44 ve yüzde 29 rakamına
ulaşıyoruz. Böyle bir daralma dünyanın
başka hiçbir bölgesinde yok. Türkiye bu
oranla tarımın istihdam içindeki sektörel
payı bakımından Ortadoğu ve Kuzey Afrika
bölgesine yaklaşmış durumda. Bunun
ekonomik ve sosyal açıdan ciddi sonuçlarının
olacağı ortada. Kaldı ki TÜİK Hanehalkı
işgücü anketinin Ekim-2006 sonuçlarına
göre, tarımsal istihdam yüzde 26,8 düzeyine
düşmüş durumda. Yani çözülme hız
kesmeden devam ediyor. ð
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Sanayi alanında ise 1995-2005 yılları
arasında oransal olarak istihdam artışı yüzde
20 düzeyinde. Aynı dönemde Güneydoğu
Asya ve Pasifik ülkelerinde bu oran yüzde
34 düzeyinde gerçekleşti. Ortadoğu ve
Kuzey Afrika’da bu oran yüzde 23 olurken,
Dünya ortalamasının yerinde saydığı
görülüyor. Buna karşı ileri kapitalist
ülkelerde sanayi istihdamında yüzde 14’lük
bir daralma var. Yani dünya genelinde bir
sanayisizleşme değil sanayinin yer değişimi
söz konusu. Türkiye bu durumda yine
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesine benzer
bir biçimde hızlı bir artış oranına sahip.
Buna karşın 2005 yılı itibari ile yüzde
24,73’lük sanayi istihdamı oranı ile yüzde
21 olan dünya ortalamasının üstünde.
Türkiye bu oranı ile ileri kapitalist
ülkelerindüzeyini yakalamış durumda.
Bunun yanında Ortadoğu ve Kuzey Afrika
ülkeleriyle aynı düzeye sahip.

Hizmet sektörü ise ciddi bir gelişme
içinde. 2005 yılı verileri ile toplam istihdamın
yarısından fazlası (yüzde 45,82)  hizmet
sektörü içinde istihdam ediliyor. Yani 30
yıl öncesinin tarım ülkesi olan Türkiye bugün
hizmet sektörünün başat olduğu bir ülke
konumunda. Bu oran ile yüzde 38,9 olan
dünya ortalamasının oldukça üzerinde yer
alıyor. İleri Kapitalist Ülkeler ve Avrupa
Birliği ülkeleri ile, Latin Amerika
ortalamalarının ise altında kalıyor. Buna
karşın Bağımsız Devletler Topluluğu ile
Kuzey Afrika ve Ortadoğu ortalamasına
benzer bir özellik gösteriyor.

TÜRKİYE İŞÇİLEŞİYOR
Türkiye tarım alanında

yaşanan çözülme ile birlikte
hızlı bir işçileşme süreci
yaşıyor. Hayatını
sürdürebilmek için emeğini
satmak zorunda olan
ücretlilerin toplam istihdam
içindeki payı giderek artıyor.
Ücretlilerin sayısı 1989-2005
yılları arasında yaklaşık yüzde
80 oranında artış gösterirken,
Toplam istihdam içinde
ücretlilerin oranı yüzde 32

düzeyinden yüzde 47 düzeyine ulaşmış
durumda. Ekim 2006 tarihini esas
aldığımızda bu oranın yüzde 49,4 olduğunu
görüyoruz. Yani ücretlilerin oranı Türkiye
için ilk defa yüzde 50 oranına ulaşmak üzere.
Peki ücretlilerin oranındaki artış nereden
kaynaklanıyor. Yine TÜİK Hane Halkı
İşgücü anketinden çıkarttığımız sonuçlara
göre istihdamdaki payı oransal olarak azalan
iki kesim var. Bunlardan birincisi kendi
hesabına çalışanlar, bunların payı yüzde
27’den, yüzde 25 düzeyine gerilemiş
durumda. İkincisi ise geçmişin ücretsiz aile
işçileri, bunlar yeni ücretlilerin gerçek
tabanını  oluşturmakta. Bu kesimin toplam
istihdam içindeki payı 1989-2005 yılları
arasında yüzde 31,35’den, yüzde 14,26
oranına düşmüş. Ücretliler ve ücretsiz aile
işçileri arasındaki -0,86 oranındaki yüksek
korelasyon oranı da bu durumu doğruluyor.
Bir başka gerçek ise aynı dönem için işveren
oranındaki artış. Söz konusu artış, ücretli
oranındaki artışla paralel. 1989 yılında 3,44
olan toplam içindeki işverenlerin oranı 2005
yılında yüzde 5,13’e çıkmış durumda.

Kaynak: Çeşitli yıllara ait TÜİK Hane Halkı
İşgücü Anketi Sonuçları

ð

Türkiye’de de istihdam yapısında ciddi bir
dönüşüm yaşanmakta. Bunda küreselleşme
sürecine uyum politikalarının tartışmasız bir
etkisi var.

Yıllar Toplam Ücretli Ücretlilerin
İstihdam Sayısı Oranı

1989 18.222 5.810 31,89%
1990 18.539 6.188 3,38%
1991 19.288 6.137 31,82%
1992 19.459 6.301 32,38%
1993 18.500 6.356 34,35%
1994 20.006 6.555 32,77%
1995 20.586 6.802 33,04%
1996 21.194 7.246 34,19%
1997 21.204 7.456 35,16%
1998 21.779 7.885 36,21%
1999 22.048 7.803 35,39%
2000 21.581 8.354 38,71%
2001 21.524 8.385 38,96%
2002 21.354 8.979 42,05%
2003 21.147 9.042 42,76%
2004 21.790 9.279 42,58%
2005 22.046 10.358 46,98%

2003 yılında
ücretliler
arasında
kayıtdışı oranı
yüzde 18,9
düzeyindeydi,
bugün bu
oran yüzde
22,3
düzeyinde.
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KAYITDIŞI ORANI EN AZ
ÜCRETLİLERDE

Kayıt dışı istihdam, Türkiye’nin en
önemli sorunlarından biri durumunda.
İstihdamdaki pozisyonuna göre kayıtdışılığın
en az olduğu kesim ücretliler. TÜİK
Hanehaklı İşgücü Anketi Ekim 2006
sonuçlarına göre, 22 milyon 805 bin olan
toplam istihdamın yüzde 48,6’sı yani 11
milyon 79 bin kişi kayıtdışı olarak istihdam
ediliyor. Buna karşın ücretlilerde kayıtdışı
istihdam oranı yüzde 22,8. Toplam 11 milyon
269 bin ücretlinin, 2 milyon 570 bini
kayıtdışı. Bununla birlikte ücretsiz aile
işçilerinde kayıtdışı çalışanların oranı yüzde
91,8. Kendi hesabına çalışanlarda kayıtdışı
oranı ise yüzde 64,7. İşverenlerde ise bu
oran yüzde 28,4 düzeyinde.

Son üç yıllık verilere baktığımızda, ücretli
oranında yaşanan artışın, ücretliler arasında
kayıtdışı oranını artırdığını görmek mümkün.
2003 yılında ücretliler arasında kayıtdışı
oranı yüzde 18,9 düzeyindeydi, bugün bu
oran yüzde 22,3 düzeyinde. Buna karşın
ücretsiz aile işçilerindeki kayıtdışı oranı
yüzde 98’den yüzde 92’ye gerilemiş
durumda. Kendi hesabına çalışanlarda ise
bu oran 2003 yılında yüzde 66 iken, 2006
Ekim ayında yüzde 69,7’ye ulaştı. Bu durum
özellikle tarım kesiminde istihdam edilen
ücretsiz aile işçilerinin, ücretli ama kayıtdışı
olarak istihdam edilmeye devam edildiğini
gösteriyor. Yine kendi hesabına çalışanlar
arasında kayıtdışı oranının artışı oldukça
anlamlı.

SONUÇ
Tüm veriler ışığında istihdamın mekansal

dağılımında önemli farklılaşmaların
yaşandığını söylemek mümkün. Burada

sermayenin mekan üzerindeki hakimiyetinin
belirleyici bir etmen olduğunu görmek
gerekiyor. Bu sürecin emek üzerindeki
olumsuz sonuçları artık verilerle de çok net
olarak görülebiliyor. Sanayi, ucuz işgücü,
düşük vergi düzeyleri, sağlam altyapı,
teşvikler, zayıf çevre mevzuatı olan bölgeleri
tercih ediyor. Hareket halindeki sektörler,
emekçileri baskı altına alıyor.  IMF ve Dünya
Bankası gibi kurumların yaptırımları ile
tarım alanı çözülürken, rekabet şartları
emekçileri teslim alıyor. Küresel pazara
üretim yapan, kolayca yer değiştirebilen ve
taşeron ağları üzerinden örgütlenen sanayi
adaları toplumsal yaşamın temel parçaları.
Buna karşın ileri kapitalist ülkelerdeki işçiler
ise gelişmekte olan ülkelere kayan sanayinin
etkisi ile işlerini kaybetme tehdidi ile karşı
karşıya. Bu durum işçi sınıfına kendini dünya
genelinde bir sınıf olarak örgütleyebilme
olanağını sunduğu gibi bunu bir zorunluluk
olarak dayatıyor da.

Türkiye bu süreçte bu değişimin etkisini
en çok hisseden ülkelerden biri durumunda.
Toplam istihdam içinde kritik bir yere sahip
olan tarım alanı hızla çözülüyor. Açığa çıkan
işgücünü karşılayabilecek ne sanayi, ne de
hizmet sektörü var. İşgücüne katılmayan
kesimleri de dikkate aldığımızda devasa bir
işsizlikle karşı karşıyayız. İstihdama yönelik
politikalar ise sadece ve sadece doğrudan
yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
odaklanmış durumda. Kamu yatırımcılığı
ise hızla tasfiye ediliyor. Bugün Türkiye
açısından söz konusu sürecin işgücü arzını
artıran etkisi düşünüldüğünde ücretlerin
yakın dönemde ciddi bir baskı ile
karşılaşacağını öngörmek için kahin olmaya
gerek yok.

Sonuç olarak, emekçileri sadece
Türkiye’de değil dünya genelinde her
anlamıyla zor bir dönem bekliyor ve
emekçilerin küresel ölçekte örgütlenmelerini
güçlendirmekten başka çareleri yok.

Emekçilerin
küresel ölçekte
örgütlenme-
lerini
güçlendirmek
ten başka
çareleri yok.

IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların
yaptırımları ile tarım alanı çözülürken,
rekabet şartları emekçileri teslim alıyor.
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Turgut
Özakman’ın
“Şu Çılgın
Türkler”
adlı
romanının
202.
sayfasında
Fransız
Diplomat
Franklin

Bouillon şöyle diyor: “Kendilerine
de söylemiştim, delice bir
kahramanlıkları var. Ama böyle bir
mücadele, hiç ödün verilmeden, hele
büyük devletlerle çekişerek, tam
bağımsızlık diye inat edilerek, yalnız
kahramanlıkla kazanılabilir mi?
Şaşılacak kadar yoksullar”

Yukarıdaki alıntı, Anadolu halkının
çılgınlığa varan gözü karalığını, o
günleri yaşayan bir Fransız diplomatın
ağzından çok açık biçimde ortaya
koyuyor.  Kurtuluş Savaşı, dışardan
ya da bugünden bakınca tam bir
çılgınlık ve kitapta bunun sayısız
örnekleri var. Emperyalist ve saldırgan
işgal güçlerine karşı halk topyekun
karşı duruyor, hem de tüm olumsuz
koşullara ve imkansızlıklara rağmen.

Şimdilerde o destansı çılgınlıktan ne
kadarı kaldı bilinmez.

 O günlerde yabancı sermayenin
elindeki demiryollarında çalışan
makinistlerden, hareket memurlarına
kadar bütün nitelikli kadroların da
çoğunlukla işgal kuvvetlerinden yana
tavır alması asker, silah ve diğer gerekli
malzemelerin ulaştırılmasında büyük
güçlüklere yol açıyordu. Bu güçlüğü
aşmak için ya çok para vermek ya da
zor kullanmak gerekiyordu. (sf.171)

 Cumhuriyetin kurucuları
bundan gerekli dersleri çıkarmışlar
ve Reji’sinden (Tekel)
demiryollarına kadar tüm
işletmeleri kamulaştırmışlardı. Oysa
bugün, haraç mezat yapılan
özelleştirmelere baktığımızda ya da
hükümetin açıklamalarından, anlı şanlı
medyamızın sekiz sütuna manşet
başlıklarına kadar her yerde vergisiz
ve kayıtsız şartsız bir şeklide yabancı
sermayenin gelmesi için yalvar yakar
yaptıkları çağrıları gördüğümüzde o
günkü çılgınlıktan pek eser
kalmadığını veya çılgınlığın nitelik
değiştirdiğini söyleyebiliriz.

Bu topraklarda yaşayan inatçı

ve teslim olmayan halkın yirminci
yüzyılın başlarında yaptığı
“çılgınlığın” aynısı olmasa da başka
bir biçimini, farklı boyutlarda, yirmi
birinci yüzyılın başlarında Güney
Amerika halkları tekrar ediyor gibi
gözüküyor. Günlük gazetelerin
kıyısında köşesinde ve mecburen yer
alan haberleri okuduğumuzda “Bu
Latinler de az deli değil” diyesi
geliyor insanın.

Serbest piyasanın neredeyse kutsal
ilan edildiği bir dünyada hem de
ABD’nin burnunun dibinde
yaptıklarına bakılırsa bu ünvanı hak
ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Venezüela‘da Chavez’den sonra
şimdi de Bolivya da Morales,
Ekvador’da Rafael Correa,
Nikaragua’da Daniel Ortega
ABD’ye ve onun saldırgan tek yanlı
neoliberal politikalarına meydan
okuyorlar.

ABD yanlıları ve serbest piyasacılar
özelleştirmenin kaçınılmaz ve mutlak
ve hatta tartışılmaz olduğunu
söylerken, bizim deli Güney
Amerikalılar fütursuzca “rüzgara
karşı ıslık çalıyorlar” ; Chavez ð

İyi ki bu dünyada “çılgınlar” ve “deliler” var.
Çünkü seçeneksiz olmadığımızı ve “bir başka
dünyanın mümkün olabildiğini” ancak onlar
sayesinde hatırlıyoruz.

Çılgın Türkler, Deli Latinler

Gökhan Düren
(Birleşik Metal-İş Eğitim Uzmanı)

45/Birleşik Metal-İş
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petrol gelirlerini önemli ölçüde vergilendirip
artan gelirleri yoksullara iş olanağı yaratmaya
ve altyapı çalışmalarına aktarırken, Morales
iktidara gelir gelmez doğal gazı
millileştireceğini açıkladı.

Chavez ABD ye rağmen Bolivya,
Arjantin ve Ekvador’a uzun vadeli kredi
açtı bir de üstüne üstlük İMF’ye alternatif
banka projesi geliştirdi.

ABD’nin şerrinden korkup kimsenin
yanına yaklaşamadığı Küba’ya petrol verip
oradan sağlık araç ve ekipmanı aldı.

ABD uçaklarına hava sahasını kapattı.
ABD ye rağmen İran’ı ziyaret etti.

CNN ve benzeri medya kuruluşlarının
yaptığı tek taraflı yayınlara karşı bağımsız
televizyon kanalı “Telesur” u finanse etti.

ABD’ nin Latin Amerika’da uygulamak
istediği serbest ticaret anlaşması FTTA-
ALCA’yı engelledi. Şimdi yanlarına Şili,
Costa Rica, Panama, Brezilya, Arjantin Şili,
Ekvador ve Nikaragua gibi ülkeleri de alarak,
Türkçe açılımı Amerika için Bolivarcı*
Seçenek anlamına gelen farklı ve bağımsız
bir bütünleşme projesi ALBA’yı yaşama
geçiriyorlar.

Daha da ilginci ABD’nin gayri resmi
başkenti New York’ta yoksulların yaşadığı
semtler Bronx ve Massachusetts’in petrol
ihtiyacını Chavez’in Venezüela’sı
karşılayacak. Bu insanlar petrolü ABD den
aldığı fiyata oranla % 40 daha ucuza
alacaklar.

Tabii bu politikaları Chavez’i, ABD
başkanı Bush nezdinde potansiyel terörist
haline getirdi. Hatta Bush’a göre Chavez
“aklından zoru olan bir terörist” ; yani
deli.

Hatta o kadar deli ki zengin petrol
yataklarını ele geçirmek için kendisine karşı
bazı ordu mensuplarıyla
birlikte darbe yapan
ABD’ ye pabuç
bırakmadı, direndi ve
emekçi halkın desteğiyle
iktidarda kaldı. En son
yapılan 3 Aralık 2006
seçimlerinde ise oy
oranını artırıp yüzde
60’lara yükselterek

iktidarını daha da perçinledi.

Bu direngenlik ve halktan yana tavır,
yıllardır ABD’nin tek yanlı propagandaları
ve askeri diktatörlükleri altında ezilen diğer
Güney Amerika ülkelerinin halklarına da
cesaret verdi ve birçok Güney Amerika
ülkesinde ABD yanlısı ve serbest piyasacı
iktidarlar birer birer yıkılıyorlar. Sırada
diğerleri var. Şimdi Latin Amerika da 300
milyon insan ABD karşıtı hükümetler
tarafından yönetiliyor. Bunların 100 milyona
yakını da hem ABD, hem de serbest piyasa
dayatmalarına karşı tavır alıyorlar.

Chavez, şimdilerde ABD Kiliseler Birliği
tarafından “katli vacip bir adam”  ilan
edilerek hedef haline getirilmiş durumda.

Ama hala topraksıza toprak, işsize iş,
küçük işletmeciye işletme açabileceği kredi,
bütün çocuklara süt, kadınlara ise çeşitli
olanaklar sağlamaya devam ediyor. Son
seçimlerden sonra Telekomünikasyon,
elektrik, ve en önemlisi petrol sektörlerini
devletleştireceğini açıkladı. Ayrıca Merkez
Bankasının özerkliğine son verip ekonominin
kontrolünü piyasadan (aslında sermayeden)
alarak devletin kontrolüne devretmeyi
planlıyor.

Eğitim alanında ise yeni bir atılım
başlatarak, bireycilik, kapitalizm ve
bencillik gibi kalıpları yıkacağını iddia
ettiği Bolivarcı Halk Eğitimi Projesini
hazırlıyor.

Ayrıca, Amerika kıtasına hakim olan
ABD odaklı akademik egemenliğe son
vermek adına alternatif ve bağımsız bir
akademik merkez olarak The Universty of
The South (Güney Üniversitesi ) projesini
önerdi.

Bütün bu gelişmelerden cesaretlenen ve
güç alan Bolivya Devlet Başkanı Evo
Morales ise doğalgaz sektörünün ð

Chavez petrol gelirlerini önemli ölçüde
vergilendirip artan gelirleri yoksullara iş
olanağı yaratmaya ve altyapı çalışmalarına
aktarırken, Morales iktidara gelir gelmez
doğal gazı millileştireceğini açıkladı.
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kamulaştırılmasını sağlayan yasayı
onayladıktan sonra, toprak ve anayasa
reformunu da gerçekleştirdi. Hem de bu
yasaların çıkarılması esnasında “Biz
varlıklarımızı yoksullara veren bir başkan
istemiyoruz” diyen zenginlere ve onların
temsilcisi durumundaki siyasi partilere
rağmen halk desteğini arkasına alarak
yasaları meclisten geçirdi. Ocak ayının ilk
haftasından sonra da toprak dağıtımına
başlandı. Morales 2007 yılı içinde madenleri
kamulaştıracağını açıkladı.

Ekvador’da ki çiçeği burnunda başbakan
Correa’nın programı da Chavez ve
Morales’in programlarına çok benzer bir
görüntü çiziyor. Ulusal reformlar, emekten
yana bir anayasa için kurucu meclis
oluşturulması ve ardından referandum,
atılacak ilk adımlar olacak. Correa hedefini
” Değişim için birleşme ve neoberalizmin
20 uzun yıldır süren mutsuz gecesine son
vermek” olarak açıkladı.

Nikaragua’da ise Daniel Ortega, yemin
töreninin hemen arkasından eğitime daha
fazla kaynak aktarılacağını, günde 2 dolarla
geçinmek zorunda bırakılan emekçilerin
durumunu düzelteceğini ve ALBA
girişimine katılacaklarını açıkladı.

Latin Amerika ABD’nin zenginliğinin
kaynağıdır. Hatta, ABD’nin en zengin
ailelerinden bazılarının servetleri Latin
Amerika sayesinde kazanılmıştır. ABD
açısından bu söz konusu gelişmeler, hem
ideolojik hem de maddi açıdan çok ciddi
bir sıkıntı yaratıyor. İdeolojik olarak, eski
belgeler ve plancıların sözleri incelendiği
zaman görülüyor ki, kaygıları, “Latin
Amerikanın kontrolünü elden kaçırırsak,
dünyayı nasıl kontrol edebiliriz” olmuş.

Ülkemizdeki son yirmi yedi yıldır
neoliberalizm adına uygulanan ekonomik
ve sosyal politikalara bakarak
değerlendirmek gerekirse bu Güney
Amerikalılar gerçekten delirmiş
olmalı. Ancak kime ve neden
deli dendiği, biraz da kendilerini
akıllı sananların bakış açısına
bağlı galiba…

Eski bir hikayedir; Bir
zamanlar köyün birinde çoban
sürüyü otlatırken yanına ak

sakallı bir derviş gelir ve “sen şu
ilerdeki köyden misin?” diye
sorar. Çobandan “evet”, cevabını
alınca “aman çok dikkatli olun
sizin köyün suyuna insanı delirten
bir zehir karıştı köylülerine söyle
sakın içmesinler” der. Çoban
bunu hemen köylülere iletir.
Ancak bu durum köylülerin hiç

hoşuna gitmez çobana inanmak istemezler
ve köyden uzaklaştırırlar, suyu da içmeye
devam ederler. Köyü terk eden çoban
üzgündür ve yıllar sonra bir gün köyüne
uğrar. Görür ki suyu içmeye devam eden

köylüler tamamen dengesiz
davranışlarda bulunmakta, tam
anlamıyla saçmalamaktadır,
kısacası hepsi delirmiştir. Çoban
kendini hatırlatmaya ve derdini
anlatmaya çalışsa da tamamı
deliren köy halkı normal olan
çobanı anlamaz ve “sen delisin”
diyerek, ona deli muamelesi
yapıp, alay ederler. Onca delinin
içinde bizim akıllı çoban
kendisine deliymiş gibi
davranılmasına dayanamaz ve
köyü bir kez daha terk etmek
zorunda kalır.

“Latin Amerikalı deliler” bizlere
imkansız gibi görünenin sanıldığı kadar
imkansız olmadığını ispatlamak istiyor
gibiler. Aynı bir zamanlar bizim işgalcilere
karşı gösterdiğimiz, Afrika’dan Ortadoğu’ya
birçok ülkede bağımsızlık için mücadele
veren ülkelere örnek olduğumuz gibi, şimdi
onlar dünyaya örnek olacak bir mücadele
veriyorlar.

Ama iyi ki bu dünyada “çılgınlar” ve
“deliler” var. Çünkü seçeneksiz
olmadığımızı ve “bir başka dünyanın
mümkün olabildiğini” ancak onlar
sayesinde hatırlıyoruz.

Yeter ki biz içtiğimiz ya da bize içirmeye
çalıştıkları suya dikkat edelim.

-----

*Simon Bolivar : 1783-1830 yılları arasında
yaşayan, Venezüella ve diğer Latin Amerika
ülkelerinin sömürgeci İspanya Krallığına karşı
yürüttüğü bağımsızlık savaşında önderlik yapan
Venezüella’lı efsanevi lider.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


48/Birleşik Metal-İş

Top 10: Su Özelleştirmesi
Neden Başarısızdır?

Dünyada bir milyar insan temiz
suya erişimden, 2.6 milyar insan ise
sağlık hizmetlerinden yoksun. Her
gün beş bin çocuk kirli su içmenin
yarattığı sonuçlar yüzünden ölüyor.
Küresel su krizini aşmamız gerektiği
ortada. Geçtiğimiz on beş yılda,
uluslararası yardım kuruluşları - Dünya
Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF)
ve zengin hükümetler de dahil-
özelleştirmenin küresel su krizine bir
çözüm getireceğini öne sürdüler.
Yoksul ülkelere, dünyanın en büyükleri
de dahil -Suez, Veolia, Saur, Thames-
özel şirketlerin su sistemlerinin
iyileşmesi için finansal kazanç ve
verimlilik getireceği söylendi. Ancak
zaman geçtikçe bu özelleştirme tablosu
başarısız oldu. İşte bunun 10 nedeni:

1.Yüksek su faturaları
Cote d’Ivoire, Gine, Senegal,

Bolivya, Filipinler ve daha pek çok
ülkede şirketler, su sistemlerinin
kontrolünü ellerine geçirdikten sonra
sürekli olarak su faturalarını artırdılar,
bu da genellikle suyu yoksullar için

satın alınmaz hale getirdi.

2. Bağlantısızlıklar
Eğer yoksul aileler su faturalarını

ödeyemezlerse sistemle bağlantılarının
kopması riskiyle karşılaşabilirler. Cote
d’Ivoire, Gine ve Senegal’de durum
bu oldu. Güney Afrika’da fatura
ödeyemeyenlerin bağlantılarını
kaybetmesi, 2000 yılındaki kolera
salgını sırasında bile devam etti.

3. Kazanç, toplumdan uzaklaştı
Şirketler parayla su sistemleri için

yeniden yatırım yapmak yerine
kârlarını toplumdan alıp uzaktaki pay
sahiplerinin ve şirket yöneticilerinin
ceplerine aktarmakta özgürler.

4. Yolsuzluk arttı, izlenebilirlik
azaldı

Özelleştirme sözleşmeleri
şeffaflıkta yetersiz ve izlenebilirlikten
yoksun. Fas’ta, Kazablanka’daki su

sözleşmesi, rakip tekliflere
sunulmadan Kral II. Hasan tarafından
kişisel olarak karara bağlandı. Gana’da
Dünya Bankası ve Su Bakanlığı,
tedarik yasalarını ihlal ederek 30
milyon dolarlık sözleşmenin iptali için
savaşıyor.

5. “İyilerinden seçme”
Özel şirketler, su boruları sisteminin

zaten mevcut olduğu ve kârlarını
garanti edebilecekleri orta sınıf nüfusa
hizmet vermeyi tercih ediyor.
Darüsselam’da su özelleştirmesi
sözleşmesiyle, zaten düzenli su erişimi
olan kârlı alanların “iyilerinden
seçilirken”, yoksul bölgeler dışarıda
bırakıldı.

6. Görmezden gelinen Afrika
Sahra Altı Afrika’sı küresel olarak

suyla bağlantıya gereksinim duyan
insanların yüzde 25’ini oluşturuyor;
ancak şu ana kadar özel şirketlerin
yatırım vaatlerinin yüzde birini bile
alamadılar. Sahra Altı Afrika’sında
büyük su özelleştirmesi
sözleşmelerinin yüzde 80’i durdu ya
da yatırım meselelerinden dolayı
anlaşmazlıklar sürüyor.

Dünyada bir milyar
insan temiz suya

erişimden yoksun.

Su Adaleti

ð

Su Adaleti Grupları Koalisyonu
Dünya Sosyal Forumu 2007

Su özelleştirmeleri başarısız,
kamu malı su başarılı...
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7. Finansman bedeli daha fazla
Kamu finansmanının aksine, şirketlerin

kredilerinin daha yüksek faiz oranları var.
Bu yüksek faizler, tamir, yenileme ve diğer
bakım hizmetleri için daha fazla para ödemek
zorunda kalan kullanıcının sırtına yükleniyor.

8. Kaybedilen işler
Su özelleştirmeleri, işten çıkarmalarla ya

da çalışanların kazançlarındaki kesintilerle
yakından ilgilidir. Az sayıda personel
çalıştırma, müşteri hizmetini ve su kalitesini
azaltıyor. Gana’da yüzlerce işçi, bir özel
işletmenin su sözleşmesi devam süresi içinde
işten çıkarıldı.

9. Dışarıdan dayatma
Su özelleştirmesi, genellikle bir koşulda,

eğer yoksul ülke Dünya Bankası’ndan ve
IMF’den borç yardımı ya da yardım almak
istiyorsa yapılır. Tanzanya’da,
Darüsselam’daki su özelleştirmesi,
uluslararası kuruluşların borç yardımı ve
kredilendirme koşullarında yapıldı. Gana’da
da su özelleştirmesi, borç yardımı için
dayatılan bir koşuldu.

10. Geri dönüşü zor
Bir hükümet kuruluşu su sitemini

özelleştirdiği zaman anlaşmadan çekilmek
çok zor olabilir. Tanzanya’da sözleşmenin
iptalinin ardından bugün çokuluslu su
şirketleri hükümete milyonlarca dolarlık
tazminat davaları açıyorlar.

Top 10: Kamu Malı Su Neden
Başarılı Olmuştur?

Dünyada bir milyar insan temiz suya
erişimden, 2.6 milyar insan ise sağlık
hizmetlerinden yoksun. Her gün beş bin
çocuk kirli su içmenin yarattığı sonuçlar
yüzünden ölüyor. Küresel su krizini aşmamız
gerektiği ortada. Bazı kamu malı su şirketleri
yetersiz ve hizmette kötü olsa da gittikçe
daha fazlası kullanıcılarına iyi hizmet
sağlamaktadır. Dünyanın sisteme girmiş
bulunan suyunun yüzde 90’ı kamunun
elindeyken, insan hakkı olarak suyu herkes
için pratik bir gerçeklik haline getirmek için
başarılı kamu tedarikçilerinden dersler
çıkarmalıyız. Kuruluşların ve hükümetlerin
kamu malı suyu desteklemeleri gerekir. İşte
bunun için 10 neden:

1. Adaletli su faturaları
Brezilya’daki Porto Alegre gibi başarılı

kamu sektörü su sağlayıcıları adaletli su
faturaları düzenliyor; bu da zenginlerin
yoksul kullanıcıların desteklenmesi için
tükettikleri su üzerinden daha fazla ödemeleri
anlamına geliyor. Botswana’da ulusal su
kurumu, en alt tabakada kalan hane
kullanıcılarının suya erişimini sağlayabilmek
için çapraz sübvansiyon politikası uyguluyor.

2. Bağlantısızlık yok
Kamboçya’da, Fnom Pen’de hiçbir

kullanıcının suyla bağlantısını koparmayan
bir politika uygulanıyor, özellikle de en
yoksul toplulukların.

3. Yeni bağlantılar
Botswana’da ulusal kurum 1970 ve 1998

dönemindeki temiz suya erişim oranını
büyük oranda artırdı. Hizmet alan nüfus 30
binden 330 bine yükseldi.

Su özelleştirmesi, genellikle bir koşulda,
eğer yoksul ülke Dünya Bankası’ndan ve
IMF’den borç yardımı ya da yardım almak
istiyorsa yapılır.

ð

Gana’da da su
özelleştirmesi,
borç yardımı
için dayatılan
bir koşuldu.
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4. Kârın ulusal kuruma geri dönüşü
Uganda’da yeniden düzenlenen kamu

kurumu, 1998’deki yüzde 48’lik hizmet
kapsamını 2006’da yüzde 70’e çıkardı. Bu
sekiz yılda kurum, su kaybından geri
dönüşün üçe katlanması ve ağ genişletme
ve bakım programlarını finanse etmek üzere
kâr üretme noktasına geldi.

5. Şeffaflık ve izlenebilirlik arttı
Hindistan’da, Tamil Nadu’da yeniden

düzenlenen kamu kurumunda çalışan işçiler
kendilerini sadece altyapıyla, borularla ve
musluklarla ilgilenen mühendisler olarak
görme noktasından, insanların bu sistemi
kullanışını, ihtiyaç ve taleplerini düşünme
noktasına geldi. Bu yolla, kurum kullanıcılar
tarafından daha izlenebilir ve büyük ölçüde
talep tarafından yönlendirilir hale geldi.

6. En yoksullara destek
Uganda’daki ulusal su kurumu, erişimi

sübvanse etmeyi ve tüketim ücretlerini
ödenmesi kolay bir düzeyde tutmayı
hedefliyor. Yoksul bölgelerdeki her hane
halkı, bir bahçe musluğu bağlatmaya ve
azaltılmış ödemeler yapmaya teşvik ediliyor.

7. Finanse etmek daha ucuz
Düşük gelirli ülkelerin hükümetlerinin

bile kalkınma bankalarından (örneğin parayı
Dünya Bankası’ndan alarak) uygun şartlarda
finansmana erişimleri mümkün., bu da vergi
mükellefleri ve su faturası ödeyenler için
paranın daha iyi değerlendirilmesi anlamına
geliyor.

8. Daha fazla iş memnuniyeti
Kamboçya’da Fnom Pen’deki yeniden

düzenlenmiş ve çok başarılı olan kamuya
ait su sağlayıcısı, her çalışanın kendisine
gereken eğitimi almasını sağlıyor. Maaşlar
reform süreci başlamadan öncesine göre on
kat arttı ve iyi performans gösterenlere
ikramiye uygulaması başlatıldı.

9. Her bölgenin kendine uygun
çözümleri

Gana’da, Savelugu’da suyun devlet
kurumundan (GWCL) hacim esasında satın
alındığı ve topluluğun dağıtım, bakım, tarife
uygulama ve toplama işini üstlendiği bir
sistem kuruldu. İçilebilir suya erişim yüzde
74 arttı. (Kırsal bölgeler için ulusal ortalama
yüzde 36)

10. Başarıları artırmak
Pek çok başarılı kamu kurumu bugün

uzmanlıklarını paylaşmak ve yer üstündeki
hizmetleri iyileştirmek için diğer kamuya
ait su kurumları ile ortaklık içinde çalışıyor.
Uganda’nın ulusal su sağlayıcı kurumu
Tanzanya ve Zambiya’dakilerle birlikte
çalışıyor. Tamil Nadu’daki başarılı kurum,
şimdi diğer Hindistan şehirlerindeki
şirketlerle ortaklık içinde çalışıyor.

Küresel su sorunları ile ilgili daha fazla
bilgi için:  www.waterjustice.org
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Kapitalist sistem sosyal politikaları,
temel felsefesi olan liberal ekonomi
anlayışına rağmen, karşı karşıya
bulunduğu tehdit ve dönemsel
ihtiyaçlar doğrultusunda, yüz yıla
yakın bir dönem uygulamak zorunda
kalmıştır.

Ancak, özellikle 1980’lere
gelindiğinde kapitalist sistemi sosyal
politikaları uygulamaya zorlayan
koşullar önemli ölçüde ortadan
kalkmıştır. Bunların başında da
yukarıda sözü edilen birikim
rejimindeki dönüşüm gelmektedir.
Diğer bir söyleyişle, kapitalist sisteme
içkin koşullar itibarıyla sosyal
politikalara ihtiyaç kalmamıştır.

Öte yandan, sosyal politikaların
ortaya çıkmasında en temel etken
olan işçi sınıfı hareketi ve
sendikalar; sosyal politikaların da
etkisiyle sisteme alternatif olma,
dolayısıyla tehdit oluşturma işlevini
kaybetmişlerdir.

Sosyal politikaların gelişmesinde
ve yaygınlaşmasında diğer bir tehdit

unsuru olan reel sosyalizm
uygulamaları da Doğu Bloğu’nun
dağılmasıyla birlikte ortadan
kalkmıştır.

Sosyal politikaları ortadan kaldıran
veya işlevsiz hale getiren uygulamalar
ülkelerin, kapitalist sistem içerisindeki
konumlarına ve toplumsal yapılarına
göre farklılıklar göstermiştir. Örneğin,
Şili, Arjantin ve Türkiye gibi kimi
ülkelerde askeri darbelerle ortadan
kaldırılma sürecine giren sosyal
politikalar, merkez kapitalist ülkelerde
daha uzun erimli bir süreç içerisinde
(1980’lerle başlayıp, Berlin Duvarı’nın
yıkıldığı 1989 yılından itibaren
hızlanan bir biçimde) ortadan

kaldırılmakta ya da
işlevsizleştirilmektedir.

Yeni liberalizm olarak da
tanımlanan “kapitalizmin sosyal
politikalardan arınıp özüne dönme
süreci”, etkin bir biçimde uygulandığı
çeyrek asırlık dönem sonrasında
kapitalist sistemin sosyal politikalarla
üstü örtülmeye çalışılan çelişkilerinin
tekrar açığa çıkmasına neden olmuştur.
Bu bağlamda, sosyal politikalar
sayesinden kısmen de olsa azalan
sınıflar arası çelişkiler artmış işsizlik,
yoksulluk, güvencesizlik 19. yüzyıl
başlarına benzer bir biçimde
yaygınlaşmaya başlamıştır.

Kapitalizmin sosyal politikalardan
arınması ile birlikte, tekrar açığa
çıkan gerçek yüzü ve bununla
birlikte de belirginleşen toplumsal
sorunlar, 19. yüzyıldakine benzer
bir karşı tepkinin oluşması
olasılığını da gündeme
getirmektedir. Bu olasılık karşısında
geliştirilen strateji; önemli ölçüde
Dünya Bankası aracılığı ile

51/Birleşik Metal-İş

ð

Tasfiyenin Ardından
Sosyal Politika

Özgür Müftüoğlu

İKTİSAT DERGİSİ - Sosyal Politika Sayısı’ndan

Kapitalizmin sosyal politikalardan arınması ile
birlikte, sınıflar arası çelişkiler artmış, işsizlik,
yoksulluk, güvencesizlik 19. yüzyıl başlarına
benzer bir biçimde yaygınlaşmaya başlamıştır.
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yürütülen “yoksullukla mücadele
programları”, “sermayenin sosyal
sorumluluğu” ve “sosyal diyalog”
üçlemesinden oluşan bir pakette
toplanmaktadır.

BM, OECD, Avrupa Birliği gibi yapılarca
da desteklenen bu paket içerisinden
yoksullukla mücadele programları; yeni
liberal politikalar nedeniyle ekonomik ve
sosyal haklarını kaybeden ya da bu haklarla
hiç tanışamamış yoksul kesimler için Ortaçağ
döneminin “hayır” mekanizmasına benzer
bir çözüm önerisi ile yoksulluğun üzerini
örtmekten ibarettir.

Sermayenin sosyal sorumluluğu olarak
adlandırılan program; üretim sürecinde
emeğe söz hakkı veren ve koruyan kurumsal
düzenlemelerin esneklik adı altında ortadan
kaldırılması sonrasında çalışma koşullarının
düzenlenmesini tamamen sermayedarların
insafına bırakan bir öneridir. İşletmelerin
ürünlerini pazarlamada kullandıkları bir
reklam aracı olarak da gördükleri sosyal
sorumluluk projeleri aynı zamanda
kapitalizmin emek-sermaye çelişkisinin
üzerini örtmeyi de amaçlamaktadır.

Sosyal diyalog ise; emeğin gerek üretim
sürecinde gerekse toplumsal düzeyde
sendikaları aracılığıyla kararlara katıldıkları
toplu pazarlık sistemini ikame etmek üzere

getirilen bir mekanizmadır. Toplu pazarlıktan
farkı, elinde grev silahını da bulunduran
sendikalar yerine, hiçbir sınıfsal içerik
taşımayan ve elinde grev gibi hiçbir yaptırım
aracı olmayan sivil toplum örgütlerinin (STÖ)
toplum adına taraf olduğu bir yapıdır. Sermaye
dışı toplum kesimlerinin sınıfsal bir içerikleri
ve yaptırım güçleri bulunmayan STÖ’ler
tarafından temsil edildiği sosyal diyalog
mekanizması, toplumsal sınıfların bir
mücadele alanı olmaktan çok yeni liberal
politikaların “demokrasi” görüntüsü içerisinde
meşrulaştırılmasını amaçlamaktadır.

Kapitalizm, kaldırdığı sosyal politika
örtüsünün yerine koymaya çalıştığı üçlü paket,
sistemin çelişkilerini örtmek konusunda ne
ölçüde başarı sağlayacaktır bilemeyiz. Ancak,
yeni liberalizmin ortaya çıkarttığı toplumsal
sorunlar, sosyal politikaların giderek ortadan
kalktığı bir ortamda derinleşmesini
sürdürmektedir...

Sosyal diyalog ise; emeğin gerek üretim
sürecinde gerekse toplumsal düzeyde
sendikaları aracılığıyla kararlara katıldıkları
toplu pazarlık sistemini ikame etmek üzere
getirilen bir mekanizmadır.

“Sendikamızın araştırma
sonuçlarına göre Türkiye,
değerlendirmeye alınan 54 ülke içinde
ve seçilen kriterlere göre, çalışılan
süreye bağlı alım gücü sıralamasında
40. sırada. Sıralama sonuçlarına göre
İsviçreli işçi istediği ürünü alabilmek
için en az çalışmak zorunda olan işçi
iken, Tanzanyalı işçinin bazı ürünleri
almaya ömrü bile yetmiyor.”

“1 kg et satın almak için bir işçimiz
2 saat 48 dakika çalışmak zorunda
iken bir Alman işçisinin 27 dakika,
Finlandiyalı bir işçinin 28 dakika,
Avusturyalı bir işçinin ise  47 dakika
çalışması yeterli olabiliyor.”

“Araştırmaya göre ortalama haftalık

çalışma sürelerine göre Türkiyeli işçi
45 saatli haftalık çalışma süresi ile
verili 60 ülke arasında imalat
sanayiinde en çok çalışan işçiler
arasında 8. ülke konumunda.”

“Dünyamız iletişim ve teknoloji
alanında yaşanan değişimle birlikte
giderek çelişkilerinde belirginleştiği
bir süreci yaşıyor. Türkiye bu süreçte
arada kalmış bir ülke durumunda.
Pek çok alanda en alttakilerle aynı
konumda yer alıyor. Oysa Türkiyeli
emekçiler böyle bir durumu
hakketmiyor. Çalışma sürelerine
baktığınızda Türkiye işçisi dünyanın
en çalışkan işçileri arasında. Ancak
ücretlere baktığınızda sonlarda yer

alıyor. Bu Türkiye’de ki sömürü
düzeyini açıkça ortaya koyuyor.
Türkiye’yi rekabet adına sömürünün
açık alanı haline getirmeye çalışanlar
bu ülke insanına kötülük yaptıklarının
ve bu ülke insanının bu kötülükleri
unutmayacağının farkında olmalıdır.
Türkiye ucuz işgücünün, sömürünün
değil, niteliğin, eğitimin, bilginin ve
refahın ülkesi olmalıdır. Planlamayı
değil, rekabeti kutsayan yeni liberal
politikalarla bunu gerçekleştirme şansı
yoktur.”

Araştırmanın tümüne
www.birlesikmetal.org adresinden
ulaşabilirsiniz.

Türkiyeli işçi daha çok çalışıyor... Arastırmalarımızdan
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Son üç ayda Türkiye’de yine tek
tek hesabını tutamadığımız pek çok
çalışma hakkı ihlali yaşandı. Çoğu
zaman haklarımız ihlal edildiğinde
zamanında farkına varıp tepki
gösterebilsek de bazı zamanlar
Türkiye’de kanıksatılmış ve
normalmiş gibi gösterilen ihlallere ses
çıkaramaz hale gelebiliyoruz.

İhlallerin ve haksızlıklarin ne
düzeyde olduğunu daha iyi
anlayabilmek  ve bunları daha iyi
tanımlamak için önce iç hukuka ama
daha sonra da uluslararası
sözleşmelerde belirtilen genel kabul
görmüş bazı ilkelere dayanmamız
işimizi kolaylaştırıyor.

Bu anlamda Uluslararası Çalışma
Örgütü ve İnsan hakları ilgili
anlaşmaları yaşadığımız ihlalleri ve
haksızlıkları uluslararası normlara göre
tanımlamamızda bize yardımcı oluyor.
İnsan hakları dilinden tanımladığımız
ihlaller sorunlarımızın devlet nezdinde
Avrupa ve dünya düzeyinde daha iyi
anlaşılmasını sağlıyor. Türkiye
yasalarında ihlal olarak

görülmeyebilen kimi uygulamalar
uluslararası standartlarda ihlal olarak
kayda geçebiliyor.

Bu nedenle çalışma hayatındaki
ihlalleri sadece Türkiye yasalarına
göre değil uluslararası sözleşmelerden
esinlenerek gruplamak hem
emekçilerin durumunu anlamada bize
daha gerçekçi bir çerçeve çizer hem
de dilimizi güçlendirir.

Çalışma hayatındaki ihlalleri adil
bir ücret hakkı ihlali, grev ve toplu
sözleşme hakkı ihlali, sendika ve

örgütlenme hakkı ihlali, sosyal
güvenlik hakkı ihlali, çalışma hakkı
ihlali, iş kazaları ve meslek hastalıkları,
işyerinde cinsiyete, cinsel yönelime,
etnik ve dini kimliklere yönelik
ayrımcılık, çocuk ve genç emeği ve
diğer iş yeri uygulamaları olarak
gruplandırabiliriz. (1)

Bu tür sınıflandırmalar meslek
hastalıkları gibi uzun zamanda etkileri
görünen ya da işyerinde ayrımcılık
gibi önyargılarla beslenen ve hemen
tepki verilemeyen kimi haksızlıkları
ve ihlallerin sistematik uygulamalarını
anlamada önümüzü açabilir.

İnsan Hakları Beyannamesinde
geçen adil ücret hakkını örnek olarak
alırsak Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu asgari ücretlilerin
maaşlarının aile geçindirmeye
yetmeyeceğini kabul etmekte ve
herkese eşlerini ve çocuklarını
çalışmaya teşvik etmelerini açık açık
tavsiye etmektedir. (2)

TİSK işverenlerinin Türkiye’de her
beş çocuktan birinin çalıştığına dair
bulguları gayet normal karşılanmasıð

Çalışma hayatındaki ihlalleri sadece Türkiye
yasalarına göre değil uluslararası
sözleşmelerden esinlenerek gruplamak,
emekçilerin durumunu anlamada bize daha
gerçekçi bir çerçeve çize.

Çalışma Hayatındaki Hak
İhlalleri ve İnsan Hakları

Osman Cihan Hüroğlu

53/Birleşik Metal-İş
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bir yandan burjuva aymazlığı olarak
düşünülüp geçilebilirse de aslında temel bir
insan hakkının anlaşılmadığının işaretidir.
Türkiye hukuku içinde karşı çıkılamayacak
bir söylem, oluşturulmaya çalışılan evrensel
normlar üzerinden yargılanabilir. Türkiye’nin
de imzacısı olduğu Uluslararası Ekonomik
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin
7(a)(ii). maddesinde açıkça belirtildiği üzere
herkesin kendisi ve ailesine saygın  bir hayatı
sağlayabilecek ücret hakkı vardır.

Buna rağmen asgari ücret Dünya Sağlık
Örgütü’nün belirttiği kalori hesaplamalarına
göre açlık sınırının altında bile altında
kalmaktadır. İşçi ve işveren uzlaşmasından
bu ve buna benzer sistematik ihlallerin insan
hakları dili üzerinden tanımlanması sosyal
devlet anlayışının kurulmasında önem arz
eder.

Geçen Eylül ayında TMMOB başkanı
Soğancı’nın belirttiği üzere Türkiye iş
kazaları ve meslek hastalıklarında Avrupa’da
1. dünyada 3. sıraya kadar yükselirken
kömür ocaklarında ardı ardına gelen göçük
haberlerini bir araya topladığımızda en temel
insan hakkı olan yaşam hakkının işverenlerin
yeterli önlem almadan işçi çalıştırmaları
sonucu nasıl ihlal edildiğini açıkça
görebiliyoruz.

İşçilerin ölümcül kazalarının sebepleri
ehliyetsiz belediye başkanlarının kepçe
kullanma sevdalarından (3)  başlayıp
inşaattan düşmelere, elektrik direklerinde
akımlara kapılmalardan kilitli işyerlerinde
çalışırken yangında ölenlere kadar çeşit çeşit
değişirken bütün bu ihlallere teker teker
isyan etmek yerine bunları kategorilere ayırıp
istatistiklerle konuşmanin önemi yeniden
ortaya çıkıyor.

Bu ihlallerin sistematik olarak kaydı şu
an malesef herhangi
bir devlet kurumu
tarafindan
üstlenilmiyor. Pek
çok sendikanın ise
olanakları sınırlı
kalıyor. Demokratik
kitle örgütleri ya da
Dünya Bankası’nın
onlara verdiği isimle
Sivil Toplum
Kuruluşları çoğu

gönüllü emeği ile ancak gözaltında kayıplar,
işkenceler haksız gözaltılar gibi
vatanadaşların negatif haklarının yani devlet
tarafından maruz kalmamaları gereken
uygulamaları raporlayabiliyorlar. Devletin
pozitif yükümlülükleri ile ilgili sistematik
geniş çaplı bir söylem devlet dışındaki
yapılarca ancak yavaş yavaş kurulmaya
başlanıyor.

İnsan hakları söylemi tanımı gereği
devletleri olumlar ve devletlerin
vatandaşlarına tanımaları gereken
özgürlükleri ve vatandaşlarına karşı
ödevlerini tanımlar. İnsan hakları örgütlerinin
de devlet dışında konumlanmalarının anlamı
esas görevlerinin devleti gözleme ve uyarma
olmasıdır. Çünkü esas sorumluluk sosyal
devlet anlayışına göre bu ihlalleri düzeltecek
mekanizmaları geliştirmesi gereken
vatandaşlarından topladığı vergilerle yine
devlete aittir.

Yalnız, çalışma hakkı alanı insan hakları
alanında bir özerkliğe sahiptir. Sendikal
örgütlenme özgürlüğü üzerinden tanınan
grev hakkı örgütlü işçilerin devletten ayrı
bir irade, bir meşru güç kullanıcısı olarak
ortaya çıkmasına olanak sunar. Tarihsel
süreçle kazanılmış grev hakkının devlete ve
diğer işverenlere karşı kısmi zor kullanarak
çeşitli koşulları dayatma kapasitesi
demokratik kitle örgütlerinin devletin
karşısındaki salt uyarıcı rolüne kıyasla başka
bir yerde durur.

Ancak elbette grev hakkı da nihayetinde
devlet tarafından tanınmış bir haktır ve bu
hakkı tanımayan ülkeler olduğu gibi Türkiye
gibi bunu sadece örgütlü işçiler tarafından
ve sadece toplu sözleşmelerden sonuç
çıkmaması gibi daraltılmış koşullarda
kullanılmasına hak tanıyan ülkeler de vardır.

ð

İnsan hakları, devletlerin vatandaşlarına
tanımaları gereken özgürlükleri ve
vatandaşlarına karşı ödevlerini tanımlar.
İnsan hakları örgütlerinin de devlet dışında
konumlanmalarının anlamı esas
görevlerinin devleti gözleme ve uyarma
olmasıdır.
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Kimi ülkeler sendikasız işçilere de grev
hakkı tanırken Fransa gibi kimi ülkeler grev
hakkını anayasada tanımalarına rağmen
kısıtlamlarla ilgili çıkabilecek yoğun
tartışmalardan ötürü yasalaştırmamışlardır.
(4) Bu durumda grevler anayasal hakka
dayanarak yapılır.

İnsan hakları söylemi her ne kadar
istatistiklere dayanarak  belli bir güvenilirliği
sağlamaya çalışsa da  yönlendiriciliği ile
ilgili belli şüphelerimizi müdafaa etmemizde
yarar var.

Karşılaştırmalı insan hakları analizleri
üzerinden kurulan değerlendirme
mekanizmalarının halen temel olarak bahsi
geçen negatif haklar üzerine kurulmuş
olması, ve çalışma hakkını da kapsayan
pozitif haklarla ilgili çok yetersiz veri olması,
bu değerlendirmelerde Amerika Birleşik
Devletlerinin devlet departmanlarının
verilerinin uluslararası bir geçerliliğe sahip
olması insan hakları mekanizmalarının pratik
kullanımı hakkında her zaman şüphe
uyandırmalıdır.

Temel ilkesi İnsan hakları beyannamesi
olan Birleşmiş Milletlerin yasadışı ilan ettiği
bir savaşa başlamış bir ülkenin başka
ülkelerin insan hakları uygulamaları
konusunda tuttuğu çetelelerin geçerli
sayılması ironiktir. (Bu arada dünya
üzerindeki bütün ülkeler hakkında ihlal
raporları düzenleyen birim kendi devleti
üzerine bir rapor düzenlememektedir.)

Bugün Türkiye’de sendikalar ve
demokratik kitle örgütleri dışında valiliklere
bağlı il ve ilçe insan hakları kurumlarının
oluşturulması olumlu bir çaba olarak
görülebilir. Ancak devletin kendi içinden
bir mekanizmanın devleti ne kadar
eleştirebileceği
tartışma konusudur.
Bu kurumların
sağlayacağı
istatistikler güvenilir
veriler olarak kabul
edilemeyecek gibi
olsa dahi devletin
kendi otoritesi
üzerinde uluslararası
tanınırlığı olan bir

ilkelere bütününe bağlılığının başka bir
göstergesi olarak bu kuruullar hepten
anlamsız değildir.

İnsan hakları dili bugün önemli bir
yaygınlığı olan bir söylem ve aynı
kelimelerden benzer anlamları çıkarmak için
uğraşmaya değer. Sendikaların zaman zaman
söylemine kattığı ancak zaman zaman sertçe
eleştiridiği insan haklarının sendikaların
diline tecüme edilerek emek öncelikli bir
şekle sokulması imkansız değil.
hakları ile ilgili tartışmalar hakların
sınırlarının nerelerde başlayıp nerelerde
bittiğine belirleme açısından devam ediyor.

Devletin bir vatandaşı dilediği gibi
evinden atmasını engellemek için bahsi geçen
mülkiyet hakkı bugün Bolivia’da su
kaynaklarını özelleştirme hakkı olarak da
algılanabiliyor. Ancak insan hakları
savunucuları bütün emekçileri insan hakları
söyleminden uzaklaştıran bu gibi örneklere
tepkilerini yeni hak söylemleri ve anlayışları
üreterek veriyorlar.

Halkların kendi kaderlerini belirleme
hakkı, ekonomik ve sosyal kalkınma hakkı,
sağlıklı bir çevrede yaşama ve doğal
kaynakları kullanabilme hakkı, iletişim ve
kültürel mirasa katılabilme hakkı ve
nesillerarası eşitlik ve sürdürülebilirlik hakları
gibi haklar üzerindeki tartışmalar bugün
emekçilerin işverenler karşısında insan
haklarından esas neyin anlaşılması gerektiğini
daha açık bir şekilde ortaya koyuyor.

-------
1 Sosyal Haklar Derneği aylık hak ihlalleri

raporlarından yararlanılmıştır.
2 Radikal Gazetesi , 29.12.2006, “Asgari ücret

patronları da üzdü”
3 Radikal Gazetesi , 28.12.2006, “İşgüzar başkan

işçiyi ezdi.”
4 Aydemir, Murteza (2001) ”Türk Hukukunda ve

Mukayeseli Hukukta Grev Hakkı ve Lokavtın Sınırları”
Selüloz-iş Sendikası, İstanbul.

En temel insan hakkı olan yaşam hakkının
işverenlerin yeterli önlem almadan işçi
çalıştırmaları sonucu nasıl ihlal edildiğini
açıkça görebiliyoruz.
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Forbes dergisinin 2006 yılı
''dünyanın en zenginleri'' sıralamasında,
bilgisayar devi Microsoft'un patronu
Bill Gates, 50 milyar dolarlık servetiyle
yine birinci sırada yer aldı.

Forbes'in sıralamasına bir yıl içinde
102 yeni zenginin dahil olduğu
belirtilirken, 42 milyar dolarlık
servetiyle Berkshire Hathaway
yatırımın başındaki Amerikalı Warren
Buffett, ikinci sıradaki yerini bu yıl
da korudu.

Dünyanın en genç milyarderi ise
bu yıl, Lübnan'ın suikaste kurban giden
eski başbakanı Refik Hariri'nin 22
yaşındaki kızı Hind Hariri oldu. Geçen
yılın en zengini Alman genci tahtından
eden Hind Hariri, 1,4 milyar dolarlık
servetiyle Forbes listesindeki 793

milyarder arasında 562'inci sırayı aldı.

En zenginler listesinin ilk 10'luk

dilimine giren ilk Fransız olan LVMH
grubunun patronu Bernard Arnault
7'nci sırada yer alırken L'Oreal
firmasının patronu Fransız Liliane
Bettencourt, dünyanın en zengin
kadını unvanıyla 15'inci sıraya yerleşti.

Sıralamadaki milyarderlerin
371'inin Amerikalı; Avrupa kıtasındaki
196 milyarderden de 55'inin Alman,
33'ünün Rus, 14'ünün Fransız olduğu
belirtildi.

Asya-Pasifik ülkelerinden listeye
giren 115 milyarderin 27'sinin Japon,
23'ünün Hintli, 8'inin de Çinli olduğu
kaydedildi.

Latin Amerika'dan sıralamaya 33
servet sahibi girerken, bunlar arasında
16 Brezilyalı ve 10 Meksikalı zenginin
bulunduğu ifade edildi.

56/Birleşik Metal-İş

ð

Yoksul dünyanın
kaymağını
yiyenler...

www.sendika.org’dan

Dünya da üretilen servetten payını
alamayan milyarlarca insan yoksulluk ve
açlıkla yaşamaya mahkum ediliyor.
Yoksulluk her geçen gün artarken, biriken
servet belli bir azınlığın elinde toplanmaya
devam ediyor.

Forbes'un listesine göre
dünyanın en zengin 10 kişisi
şöyle:

1-Bill Gates .
2-Warren Buffett .
3-Carlos Slim Helú .
4-Ingvar Kamprad .
5-Lakshmi Mittal .
6-Paul Allen .
7-Bernard Arnault .
8-Prince Alwaleed .
9-Kenneth Thomson .
10-Li Ka-shing .

Türkiye En fazla Milyarderi Olan 8’inci Ülke.
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Türkiye Ekonomisi, sermayenin temel yönelimleri ışığında
sürekli yeniden şekillendiriliyor.

Bu süreç; iktisadi, siyasi ve sosyal açıdan önemli değişikliklere
işaret etmektedir.

Toplumsal eşitsizlik uçurumlara
dönüşürken, yoksulluk dayanılmaz
toplumsal yaralara yol açıyor.
Kurulumuz, bu süreçte kamuoyunun
dikkatini emekçilerin sorunlarına
çekmeyi, toplumu gerçeklerle
yüzleştirmeyi ve sorunların çözümü
için emekçiler lehine politikalar
önermeyi bir toplumsal sorumluluk
olarak kabul etmiştir.

Araştırma dairemiz, yönetim
kurulumuzun koyduğu perspektif
doğrultusunda bu amaca yönelik
faaliyetini yoğunlaştırmıştır. Bu
çerçevede Mayıs 2006’dan bu yana
her ay düzenli olarak yayınlanan ve
ilk defa sendikamız tarafından
kamuoyuna gündemine taşınan “gelir
gruplarına göre enflasyon” araştırması
yapılmaya başlanmıştır.
yayınlandığında 7 gazetede toplam
332 bin okuyucuya ulaşan
araştırmamız, 6 Ocak 2007 tarihinde 22 gazetede 1 milyon 512
bin okuyucuya ulaşmıştır. Her toplumsal kesimin enflasyonun
farklı olduğunun dolayısı ile ücretliler için farklı bir enflasyon
hesaplanmasının gerektiğinin ifade edildiği araştırmalarda, temel
harcama kalemleri içinde enflasyon oranları madde bazında
açıklanmaktadır.

Bunun dışında özellikle sermaye çevrelerince Türkiye’nin
gündemine taşınmaya çalışılan emek maliyetlerinin giderek
yükseldiğine dair söylem, araştırma dairemizce yapılan ve son

5 yılda en çok yoksullaşan işçinin
Türkiye’de olduğunu gösteren araştırma
ile boşa çıkartılmış, araştırma sonuçları
kamuoyun tarafından ilgi ile
karşılanmıştır.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde
de sendikamız tarafından yapılan 4
araştırmanın sonuçları kamuoyu ile
paylaşılmış, sendikamız konuya aktif bir
biçimde müdahil olmuş ve kamuoyunu
yaptığı araştırmalarla aydınlatmıştır.

Araştırmalarımız Mayıs 2006’dan bu
yana tespit edebildiğimiz kadarı ile
yaklaşık 60 yerel ve ulusal gazetede
250 haber olarak yer almıştır.

Yazılı basın dışında internet haber
sitelerinde, radyolar ile televizyonların
haber ve ekonomi programlarında da
yer bulmuştur.

Sendikamız yaklaşık 9 aylık süreçte
araştırmalarında ortaya koyduğu bilimsel
kriterler, orijinallik, tutarlılık ve emekten
yana net tutumu ile bugün

araştırmalarının da güvenilirliği ile tanınan bir işçi sendikası haline
gelmiştir.

Bu broşür sözü edilen faaliyetleri ve yarattığı etkiyi toplu olarak
sizlerle paylaşmak amacı ile oluşturulmuştur.

Yararlı ve bilgilendirici olacağını umut ediyoruz…

Türkiye En fazla Milyarderi Olan 8’inci Ülke.
Yoksul ve İşsiz Sıralamasında Kaçıncıyız?

Türkiye listedeki ABD (371), Almanya (55), Rusya
(33), Japonya (27), İngiltere ( 24), Hindistan (23),
Kanada’dan (22) sonra, en yüksek sayıda milyardere sahip
8’inci ülke oldu. Hong Kong, Brezilya, Fransa, İtalya,
Suudi Arabistan, İspanya, İsveç, İsviçre, Çin gibi ülkeleri
geride bırakan Türkiye, Almanya, Rusya ve İngiltere dışında
Avrupa’nın en fazla milyarder çıkaran ülkesi.

57/Birleşik Metal-İş

İşte 21 Türk Milyarderi

Rahmi Koç 1.7 milyar $
Ömer Sabancı 1.7 milyar $
Şevket Sabancı 1.7 milyar $
Aydın Doğan 1.6 milyar $
Turgay Ciner 1.5 milyar $
Hasan Çolakoğlu 1.5 milyar $
Hüsnü Özyeğin 1.5 milyar $
Ferit Şahenk 1.5 milyar $
Filiz Şahenk 1.3 milyar $
Semahat Arsel 1.3 milyar $
Erol Sabancı 1.3 milyar $

Suna Kıraç 1.2 milyar $
Tuncay Özilhan 1.2 milyar $
Bülent Eczacıbaşı 1.1 milyar $
Kamil Yazıcı 1.1 milyar $
Ahmet Zorlu 1.1 milyar $
Mehmet Karamehmet ve ailesi
1 milyar $
Ömer Dinçkök 1 milyar $
Asım Kibar 1 milyar $
Murat Vargı 1 milyar $
Faruk Yalçın 1 milyar $

Araştırmalarımız bir arada Yayınlarımızdan
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1927 yılında doğdu. Babası bir
demiryolu işçisiydi.

1950 yılında Ankara Gazi Eğitim
Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nü bitirdi.

Edebiyat öğretmenliğine başladı.
Siyasal görüşleri nedene ile
öğretmenlikten uzaklaştırıldığı yıllarda
arzuhalcilik, tabela ressamlığı, inşaat
işçiliği, hayvan bakıcılığı, toprak
işçiliği, düzeltmenlik gibi işlerde çalıştı.

25 Şubat 1984’te öldü

Hasan Hüseyin’in her şiir kitabı,
ayrı bir öykü anlatır. Şiir taşan bir
ozanın hayat öyküsü, aslında şiirlerinin
de öyküsü olagelmiştir. Bu nedenle,
iki şiir kitabı; Kavel ve Kızılırmaktır.
Burada Kavel kitabını kısaca
inceleyeceğiz.

Kavel: İşçinin Türküsü

Kimi şiirler vardır, bir
tarihsel olaya tanıklık
etmiştir. Onu sanatın

gücüyle birleştirmiş olmanın
tanıklığıdır bu. Çünkü şiir, sözün gücü,
halkın gücüdür. Kavel, böyle bir şiirdir.
Kavel direnişi anıldıkça bu şiir
anımsanacaktır.

28 Ocak 1963’te, İstanbul
İstinye’deki Kavel Kablo
Fabrikası’nda 170 işçinin T. Maden
İş Sendikası örgütlülüğü ile başlattığı
hak arama direnişidir

Kavel Grevi. En önemli özelliği;
grev ve toplu iş sözleşme hakkını
ülkemize “fiili olarak” kazandırmış
olmasıdır.

İşveren, ikramiyelerin
ödenmeyeceğini ve kimi çalışanların
ücretlerinin düşürüleceğini ilan eder
ve ardından işçiler oturma eylemi

başlatır.

Bunun üzerine işveren, tüm
çalışanların işlerine son verdiğini
bildirir.

 İşçiler, Türkiye Maden-İş
Sendikasına üyedirler ve sendikanın
örgütlemesi ile 31 Ocak’ta fabrika
bahçesinde grev başlar.

Ancak, grev ve toplu sözleşme
hakları özel bir hükme tabidir. Yani
henüz yasal değildir.

Polisiye tedbirler uygulanır; işçilerle
polis arasında çatışma çıkar; 9 işçi
yaralanır. Önce 2 daha sonra da 7 işçi
tutuklanarak Sultan Ahmet Cezaevi’ne
gönderilir.

Sonraki günlerde işçilerin çocukları
ve eşleri de direnişe
katılırlar ve grevin etkisi
yayılır.

Önce İstinye halkı
işçilere destek verir.

58/Birleşik Metal-İş

ð

Hasan Hüseyin
Korkmazgil

“ben işçi çocuğuyum evladım

demiryolu atölyesi işçilerinden

emekli Şükrü’nün oğluyum”

BU YAZI
GREVCİ TRAKYA SANAYİ

VE SCT İŞÇİLERİNE
İTHAF EDİLMİŞTİR

Bir işçi dostu Yiğit bir ozan :
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Ardından aynı
işverenin diğer
fabrikasındaki işçiler
 direnişteki işçilerle
bir dayanışma örneği
göstererek, o günün
parasıyla 335 Lira
yardım toplarlar ve en
güzeli, İstinye
Tersanesi’nde çalışan
işçiler, sefer taslarıyla
getirdikleri öğlen
azıklarını grevcilerle
paylaşırlar.  (bu sahne
Onurlu Geçmişten
Aydınlık Geleceğe
isimli sendikamız belgesel filminde yer
almaktadır)

27 Şubat’tan sonra tüm işçiler
mahkemeye verilir.

Sonunda, bir çıkmaza sürüklenen
krizin çözümü için bir arabulucu heyet
oluşturulur.

Bu heyetin çabaları sonuç verir ve
grev sona erer (dönemin Çalışma Bakanı
Bülent Ecevit de heyette yer almaktadır).

Böylece 36 gün süren direniş
kazanımla sonuçlanır: İkramiyeler
ödenecek, atılan işçiler geri alınacak ve
ücretlerde indirime gidilmeyecektir.

Grev ve toplu sözleşme kavramının
adı var, kendi yok olduğu bir dönemde
gerçekleşen Kavel Direnişi, Türkiye işçi
hareketi tarihinde bir dönüm noktası
olmuş, işçi sınıfına grev hakkını hediye
etmiştir. Dahası, dayanışma örnekleri
sunulmuştur. Tüm bu yönleri ile işçi
sınıfının tarihine yazılmıştır.

1963’ün soğuk kış günlerindeki bu
direniş aydınlar arasında da yankı
bulmuştur.

“ben işçi çocuğuyum evladım
demiryolu atölyesi işçilerinden
emekli Şükrü’nün oğluyum” diyen
Hasan Hüseyin’in Kavel şiiri de böyle bir
yankıdır; bir döneme tanıklık eden şiirlerden

birisidir.

Hasan Hüseyin, 1963 yılında Kavel
işçilerinin hakları için geçtikleri direniş
üzerine yazar bu şiiri.

Onların mücadelesine duyduğu
hayranlığı, güveni anlatır.

Böylece bir grevin şiirini, Kavel
fabrikasının bahçesine kurulan çadırdaki
işçiyle yan yanaymış gibi acısıyla, sevinciyle
yazar.

Dediği gibi işçilerin grevini etinde
hissetmiştir.

Soğuk havada direnenlere acıyan değil,
onların kollarındaki gücü gören “aydın”ın
duygularıyla sarılır kaleme...”

KAVEL
İşime karım dedim, karıma Kavel diyeceğim.
Ve soluğum tükenmedikçe bu doyumsuz
dünyada,
Güneşe karışmadıkça etim
Kavel Grevcilerinin türküsünü söyleyeceğim.
Ve izin verirlerse Kavel Grevcileri,
İzin verirlerse İstinyeli emekçi kardeşlerim,
İzin verirlerse Kavel Grevcileri,
Ve ben kendimi tutabilirsem eğer sesimi
tutabilirsem
O çoban ateşinin yandığı yerde Kavel'de,
O erkekçe direnilen yerde, Kavel'de
Karın altında nişanlanıp dostlarımın arasında
Öpeceğim nişanlımı Kavel kapısında
Ve izin verirlerse İstinyeli emekçi kardeşlerim
İzin verirlerse Kavel Grevcileri
İlk çocuğumun adını Kavel koyacağım...

Hasan Hüseyin KORKMAZGİL;
saflarımızda ve mücadelemizde yaşıyor.
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ABD'de yıllar önce vizyona giren
filmin adı Ahlaksız Teklif (Indecent
Proposal) idi. Demi Moore ile bir gece
geçirmek için 1 milyon dolar teklif
eden adamdı "ahlaksız" olan.

Ama konu Türkiye'ye taşınınca,
şark kurnazlığı ile kadının ahlak ve
namus meselesine kaydırıldı. Ben
diziyi izlemedim ama medyadaki
yansımalarını gördüm.

Kadınlara soruldu:
"Siz çocuğunun ameliyat parası için,
parayı verecek erkekle yatar mısınız?"
Böylece "namus testi" dönemi açıldı.
Bu soruya "evet yatarım" yanıtını
veren kadın namussuz, "hayır
yatmam" diyen kadın namuslu. Açıkça
söylenmese bile düşünülen bu.
Türkiye'de namuslu ile namussuz
insanı birbirinden ayırt etmek işte bu
kadar basit..

Çocuğuna ameliyat parası
bulamayan kadını çaresiz bırakan, para
olmadan ameliyat ve tedavi yapmayan
erkekler ve sistemi o şekilde kuranlar
dikkat ederseniz asla sorgulanmıyor.
ABD'de olduğu gibi "ahlaksız teklifte
bulunan erkek" de sorgulanmıyor.

Yatar mısın, yatmaz mısın? Kadın
sorgulanıyor.

Onun için adı da değiştirilmiş zaten
konunun. "1001 gece" konulmuş. 1001
gece masallarını biliyorsunuz:

Fars kralı Şehriyar, karısının
kendisini bir köle ile aldattığını öğrenir
ve onu öldürtür. Ayrıca tüm kadınların
sadakatsiz, nankör olduğunu
düşünerek, her gece yeni bir kadınla
evlenir ve geceyi geçirdikten sonra
tan vakti kadını öldürtür.

Sonunda vezirinin kızı Şehrazad
Şehriyar'la evlenir ama her gece krala
çok güzel ve heyecanlı hikâyeler
anlatır. Tam şafak vakti geldiğinde,
hikâyenin en heyecanlı yerinde
anlatmayı keser. Hikâyenin sonunu
merak eden Şehriyar, ertesi gece
devam edebilmesi için, o gecelik
Şehrazad'ı öldürtemez. Masallar da
böylece sürüp gider.

İşte TV'lerimizde pek beğenilen
dizinin ismi buradan geliyor.
Tartışmanın temeli "Kadınlar doğuştan
suçlu mudur, değil midir" odaklı. Tipik
bir "Şark tartışması". Masallar ise
erotik..

Yeşil renkli namus gazı
Zannedersem bu TV dizisinin

sonunda senaristler, ahlaksız teklifi
yapan ile kabul edeni birbirine aşık
edip evlendirirler, masal da böylece
biter. Reytingler ve reklam gelirleri
de cebe girer. Üstelik beleşten Türk
kadınlarına namus testi yaptırılmış
olur

Böylece sağlık sisteminin
kepazeliğini sorgulamayan medya,
çocuğunu tedavi ve ameliyat ettirecek
parası olmayan kadın üzerinden namus
testlerini, reytinglerini ve tirajlarını
sürdürür.

Kadına ait veya kadının "sahibi"
erkeğe ait olarak algıladıkları 'namus
kavramını' tartıştırıp duranlar, çok daha
yüzeyde sırıtmakta olan kendi
namussuzluklarını güya örtbas ederek,
kendilerini kurtarıp suçu kadınların
üstüne yıkarlar.

Bu namus testi sahiplerine göre
namus sadece kadının nikahlı olmadığı
bir erkekle yatmasıyla kaçar. Yani Aziz
Nesin'in öyküsünde olduğu gibi
"namus yeşil renkli bir gaz"dır.

Sağlık sisteminin kepazeliğini sorgulamayan
medya, çocuğunu tedavi ve ameliyat ettirecek
parası olmayan kadın üzerinden namus
testlerini, reytinglerini ve tirajlarını sürdürür.

1001 Gece Dizisi
1001 Namus Testi

Füsun ÖZBİLGEN
BİA Haber Merkezi
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Sorun bakın bu tartışan erkeklere "Namus
nedir?" diye. Uğruna cinayet işlerler ama
bu kavramı sözlükteki anlamı ile doğru
olarak bir türlü tanımlayamazlar.

Kadına teklifi yapan erkek sorgulanmaz.
Kadından çocuğunu tedavi için binlerce
dolar isteyen doktor ve hastane de
sorgulanmaz. İnsanları tedavi olmamaları
halinde ölüme terk eden ve tedaviyi de
tecimsel boyutlara taşıyan Sağlık Bakanı
da sorgulanmaz . Bu berbat sistem ve
tecimsel sağlık kararları eleştirilmez.
Kimsenin aklına bile gelmez "bu kararları
alanlar namuslu mu namussuz mu?" diye
sormak.

İnsanların sağlığını ilaç tekellerine
bırakan, aradan da rüşvetini alan bürokrat
ve siyasetçi de sorgulanmaz "namuslu mu
namussuz mu?" diye... İnsan canını paranın
emrine veren sistemin savunucuları da
sorgulanmaz.

Felçli bebeğin tedavi parası için gitti
Sadece dizi değil, bakın gerçek ve sıcak

bir haber. Bağdat'ta düşen uçaktan kurtulan
işçinin eşi Vesire Akyüz, biri doğuştan felçli
beş aylık, diğeri dört yaşında iki çocuğu
olduğunu belirtiyor ve diyor ki:

"Ben eşimin Irak'a gitmesine karşı çıktım.
Bana 'Bebeğimizin tedavisi için para gerekli.
Onun için çalışmak gerekiyor' dedi. Bizimle
vedalaştıktan sonra Irak'a ilk kez gitmek
için beldeden ayrıldı.

Uçak kazası haberini aldığımda dünya
başıma yıkıldı sanki. Çocuklarımla ne
yapacağımızı şaşırdım. Allah eşimi
çocuklarıma bağışladı. Bir an önce
çocuklarımın arasına dönmesini istiyorum".

Yaa, bu işler böyle.. Peki şu "Namus
testi"ni kimlere yapmalı acaba?

* Mesela bir kentin yönetiminde iken o
kentin kaynaklarını haksız olarak peşkes
çeken, o kentin kalkınması için gerekli/
gereksiz ihaleleri hakkı olmayan kuruluşlara
yasa dışı yöntemlerle veren ve bu işin
karşılığında kendi malvarlığını geliştiren,
yani verdiği ihalelerden yüzde 10 alan, ne
kadar büyük ihale verirsi yüzde 10 üzerinden
rüşvet rakamı o kadar büyüdüğü için dev
projeler peşinde koşan kent yöneticileri
namus testinden geçer mi sizce?

* Bir test sorusu daha: Ya bu işleri

yapanlar parlamentoya seçilerek haklarında
açılan davalardan kaçarlarsa, namussuzluk
açısından değil de dokunulmazlık açısından
polemik konusu yapmakla mı yetinilmelidir?
Onları bile bile parlamentoya aday gösteren
parti liderleri "namus testi"nden geçerler mi
bir test yapılsa?

İşkenceciler namuslu mu?
* Türkiye'de yıllarca işkenceler yapıldı,

açıkça anlatıldı, Avrupa'da yankılandı,
filmleri yapıldı. Kimse sormadı "kim bu
işkenceciler, şimdi neredeler?" diye. Bu işleri
yapanların namusu da sorgulanmadı. Kendi
bedenlerine değil başkalarının bedenine
eziyet ediyorlardı oysa ki, üstelik de hasta
çocuklarını kurtarmak için değil, belki devleti
kurtarma bahanesi ile koltuk ve kariyerleri
için. Bu kişiler hakkında bir namus testi
yapılsa ne yönde oy verirdiniz acaba?

* Küçük hırsızlar yakalanır sorgulanır
ama büyük hırsızlar hep saygı ile karşılanır
ülkemizde. Önlerinde düğme iliklenir.
Bankaları milyarlarca dolar dolandıranlar
hakkında bir namus testine ne buyurulur?

* Arsızlıktan ve hırsızlıktan ve talandan
dünya gezegeninin bile sonunu getiren,
havasını, suyunu, doğasını kirleten, kentlerini
tarumar eden açgözlüler için acaba namus
testi yapılabilir mi?

* Peki bu işleri çeviren şirketlerin
yöneticileri, bu işlemleri yapan teknik
elemanlar, sonra bu şirketlerden nemalanan
reklam şirketlerinin yöneticileri?

* Kariyer ve para için susan pek çok kişi..
İşini yitirmemek için sesini çıkaramayanlar.
Daha fazla para için başkalarına zarar veren
ve bunu bile bile gizleyenler. Niye onların
namusları sorgulanmıyor?

Ya radyasyonu gizleyenler
* Türkiye'ye bölge bölge radyasyon

yağarken, bütün tahlilleri yaptırıp sütlerde
çaylarda radyasyon olduğunu bile bile
saklayan böylece sandalyesini koruyan
teknik devlet şirketlerinin yöneticileri ve
onun da tepesinde oturup çayı halkın
karşısında yudumlayarak tonlarca çayı imha
etmek yerine bunu saklayan, başkalarının
sağlığı üzerinden kariyerini sağlamlayan
siyaset adamların namusu neden
sorgulanmadı hiç? Şimdi kanser yağıyor
tartışmalara.. ð

İnsanların
sağlığını ilaç
tekellerine
bırakan,
aradan da
rüşvetini alan
bürokrat ve
siyasetçi de
sorgulanmaz
"namuslu mu
namussuz
mu?" diye...
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* Namus sadece kadının bir erkekle
yatması halinde kaçıyor. Yeşil renkli bir gaz
çünkü. Başka durumlarda namus
sorgulanmıyor. Ya da çoktan kaçtığı için
kimse bilmiyor artık bu gazın rengini
kokusunu. Namus denince sadece kadının
nikahlı olmadığı bir erkekle yatması
anlaşıldığı için o gaz uçmuş gitmiş sanki
dünyadan..

Peki nedir şu namus?
Bakalım sözlüğe: "Bir toplum içinde

ahlak kurallarına karşı beslenen bağlılık.
Dürüstlük, doğruluk".

Immanuel Kant diyor ki: "İki
şey,üzerlerinde ne kadar sık durup düşünsem
gönlümü hep yeni ve gittikçe artan bir
hayranlık ve saygıyla dolduruyor: üstümdeki
yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası".

Kant'ın dediği gibi herkesin içinde bir
ahlak yasası vardır. Ama biz çoktan sildik
o içimizdekini ve sonradan üstüne yerli
yersiz yazılanları benimsedik gibi geliyor
bana.

Nedir sonradan öğretilen kavram:
"Namussuzluk eşittir kadının erkekle
yatması..".

Gerdek bekleyen baba
Namus testimize son günlerin bir gazete

haberi ile devam edelim.
* Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kızını

evlenmek istemediği adamla zorla
nikahlayıp, kaçıp sığınan kızını kandırarak
eve getirip zorla gerdeğe sokan ve kıza
içerde tecavüz edilirken kapıda bekleyen
baba... Ne dersiniz, namuslu mu? (Ki bu
işi, kızı okula filan gitmesin evlenip de -
namusu ile- evinde otursun diye yaptığını
söyleyecektir muhtemelen)

* Acarkent'teki orman işgalini
umursamayıp (böylece kentin akciğerlerini
yok eden) şirketin veliahtı bilmemne Acar'ın
mankenlerle ilişkilerini ve İstanbul
gecelerindeki maceralarını ballandırarak
anlatan magazin medyalarının patronları
namus testinizden geçer mi?

* Halkın buharlaşan paralarına sahip
çıkmak üzere kurulan örgütün
mensuplarının, kendilerine devredilen
hisselere dayanarak, bu hisselerin gereği bir

toprak ifrazı meselesinde milyarlarca liralık
rüşvet istemeleri acaba namus testinden kaç
puan alır?

* Para için, tiraj için (tiraj da sonuçta ün
ve para getirir), kariyer için Kant'ın deyimi
ile içimizdeki ahlak yasasına aykırı olarak
ne çok işler yapıyoruz şöyle bir düşünelim
bakalım. Ya da ne kadar çok şeyi görmezden
geldiğimizi düşünelim. Bunlara da namus
testi yapılabilir mi?

* Amiri istediği için yasaya aykırı işlere
imzaya basan memur,

* Yine yükseklerden gelen aykırı ve haksız
isteklere direnemeyen banka veya şirket
çalışanları,

* O şirketleri savunan reklamcılar ve
halkla ilişkilerciler..

* Rüşvet veren yabancı şirketlerin işlerini
takip edenler

* Nükleer enerji için sakıncalarını bile
bile savunular döşenenler

* Bu dünyayı kirletenler pisleyenler ve
talan eden şirketlerin yöneticileri
bu kirletmeyi yok etmeyi bile bile alet olan
bilim insanları

* Gerçekleri açıklamayan bilim çevreleri
* Gerçekleri tartışamayan entelektüeller
* Topluma öncülük yapmak yerine işe

yaramaz ürünleri eser diye yazıp çizip
yutturan ve karşılıklı al gülüm ver gülüm
diye oyalanan sanat çevreleri

* MİT müsteşarının açıklamasında
belirttiği devlet politikası "bekle gör" ve
hatta kışkırtıcı ajan sok ve kışkırt sonra da
suç işlediler diye yakala, yargıla ve hapse
at politikasının mucitleri ve uygulayıcıları
acaba namus testinden kaç puan alırlar?

Böyle böyle 1001 gece masalları gibi
1000 tane soru sormak mümkün.

1001. soruya da kendime ayırdım.
"Böyle güzel güzel yaşayıp giderken,

herkesin kendini temiz görüp birbirini ve
özellikle de "namussuz kadınları" suçlayarak
içini ferah tuttuğu bir ortamda, münasebetsiz
sorular sorarak "toplumun ruh sağlığını
tehlikeye düşüren" bu satırların yazarı da
bunları yazmakla namussuzluk etmiyor mu
şimdi yani?"

“Namus
testi”nden
geçmesi
gereken ne
çok kişi varmış

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Bir taraftan Türkiye'nin önde gelen " kamusal
aydınlarından " birinin faşist bir suikastla
öldürülmesini anlamlandırmaya çalışıyoruz; diğer
taraftan, bankaların satılması, Petrol Yasası derken
ülkenin sömürgeleştirilmekte olup olmadığını...
Daha da kötü günlerin gelmesini bekleyerek...

Bu " durum " içinde, birbirine " karşıt " iki eğilim
var. Birincisi, "bağımsız", kendi kaderini kendi
ellerine almış bir Türkiye isteyenler. Bunlar etnik
ayrılıkçılıktan, yabancı sermayenin artan
etkinliğinden yakınıyor, ülkenin sömürgeleştiriliyor
olmasından, bölünmesinden korkuyor. İkincisi,
daha fazla demokratikleşme istiyor.

Etnik farklılıklardan, cinsel tercihlere, dini yaşam
tarzlarına kadar "bireysel özgürlüklerin"
bastırıldığından yakınıyor. Birincisi ikincisini
suçluyor, ikincisi de birincisini. Ama her ikisi de,
amaçlarına ekonomik ilişkilerin rolünü
sorgulamadan ulaşmaya çalıştıklarından,
"amaçladıkları şey" bir "imkânsızlık" olmaktan
öte, verili durumu destekleyen bir "fanteziye"
dönüşüyor.

'Şey' ve 'ilişki'

Bağımsız, kendi kaderini eline almış bir Türkiye
isteyenlerin göz ardı ettikleri gerçek şu:
Bağımsızlığın ortadan kalkmasına neden olan
ekonomik, toplumsal " reformlar " ülkeye yalnızca
dışarıdan dayatılmadı.

Bunlar bizzat ülkedeki kapitalizmin, " egemen
kesiminin " talepleri olarak da gündeme geldi. Bu
" sömürgeleştirici " reçeteler, ülke içinde yönetici
sınıf tarafından kabul edildi, savunuldu, hatta
uygulanması için 12 Eylül Rejimi gerekti.

Dahası, " bağımsızlığı " yok edecek olan

uygulamalar, ülkede " egemen kapitalizmin"
korunması için adeta olmazsa olmaz koşullar
haline geldiği için benimsendi; hâlâ bu nedenlerle
korunuyor ve geliştiriliyorlar. Ama ironi şurada
ki, bu uygulamalar, "ulusal mekânda
ötekinin", ekonomik, kültürel hatta siyasi
iradesini de beraberlerinde getirdiklerinden,
yaşamak için bu uygulamalara sarılanların
varlığını da tehdit etmeye başladı. Çünkü,
sermaye para ve mal gibi bir " şey " değil, aynı
zaman da kültürel, siyasi bir ilişkidir. "Yabancı"
sermaye gelirken ' yabancı ' kültür ve iktidar
da geliyor...

Esas [Ö]teki

Demokratikleşmenin, kendimizi " ötekinin
" yerine koyarak, onu " anlayarak "
gerçekleştirilebileceğini düşünenlerin ise, " öteki
" kavramını, yeterince düşünmediklerinden, en
az üç hataya düştükleri söylenebilir.

Birincisi, bugün bu " ötekini " betimleyen
etnik, cinsel, ırk ayrımcılıkları sorunları,
başlangıçta " solun " söylemine, işçi
sınıfı/proletarya şekillenmesini, karşıt
hegemonya dinamiklerini güçlendirmek
amacıyla sokuldu. Zamanla, işçi sınıfı/proletarya
kavramları " düştü ", hatta bastırılarak siyasi
söylemin dışına itildi.

Böylece sermayenin, karşısındaki "öteki",
siyasi söylemden dışlanmış, " toplumsal
gerçeklik ", yalnızca sermaye ilişkisi içinde
işleyebilecek " itirazların " varlığına izin verecek
biçimde kapatılmış (sutured) oluyordu. İkincisi,
bu " öteki ", aslında kendinin tümüyle farkında,
eksiksiz, otonom bir "birey" değildir, Freud
'un, " bilinçdışı ", Heiddegger 'ın " toplum

63/Birleşik Metal-İş

ð

Karşıtların Buluştuğu Yerdeki
'[Ö]teki'

GLOBALPOLİKÜLTÜR - Ergin Yıldızoğlu (31.01.2007) Basından
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içine atılmışlık ", Lacan 'ın " simgeselin/göstergelerin
düzeni ", Zizek 'in " öznenin gerçeği, onun dışındadır
" katkılarını göz önüne aldığımızda, karşımızdaki
" ötekinin " toplumsal olarak (egemen simgeler
sistemi tarafından) yapılandırılmış bir " öteki "
olduğunu, bu yapılandırma işlemine de anlamını
verenin, büyük Ötekinin, aslında " sermaye ilişkisi
", olduğunu görürüz. Üstelik, kendimizi " ötekinin
" yerine koymak, onu " anlamak " iddiasının, onun
ne olduğunu "bildiğimizi" varsaymak (bilmek
belirlemektir) ve sorumluluğunu almak, onun adına
konuşmak gibi bastırıcı bir ilişkiye açılması da söz
konusudur.

Üçüncüsü tarihsel: Sermayenin " yaşamı ", geniş
mekânlarda serbestçe dolaşabilmek, değerlenebilmek
ve korunabilmek için önce tüm, dini, etnik, cinsel
(en son cinsel) ayrımcılıkları, kimi zaman şiddet
yoluyla aşan, homojenleştirici bir vatandaşlık
kurumunu gerekli kıldı. Ama bu süreç tüm " ötekileri
" aşarken, sermayeyi çok daha büyük, kapsayıcı
bir " ötekiyle ", işçi sınıfıyla, daha doğrusu, egemenliği
altına almaya çalıştığı herkesi kapsayan, proletarya
" kitlesi " ile karşı karşıya bıraktı.

Bu noktadan sonra sermayenin varlığı,
bölünmüşlükleri aşmayı değil, bu "kapsayıcı
ötekinin", yeniden uluslara, ırklara bölünüp
parçalanarak kapsayıcılığını kaybetmesini
gerektiriyordu, öyle de oldu...

Hatta öyle ki, egemen sermayenin emperyal
özellikler kazanmaya başlamasıyla, emperyal devletin
karşısındaki tüm ulus devletlerin zayıflatılması, etnik

olarak homojen parçalara bölünmesi projesi
açıkça gündeme geldi... Böylece, " küreselleşme
" ve imparatorluk eğilimiyle birlikte, hem " ötekini
", " ötekilere " bölmek, hem de " ötekiler "
arasındaki çelişkileri çeşitlendirmek, yeniden
üretmek sermayenin, kültürel ve siyasi düzlemde
varlık " durumu " (simgeselin yeni düzeni) haline
geldi.

Şimdi, ulusal, etnik, dini, cinsel " ötekilerin
", sürekli birbirlerini yedikleri bir dünya var
karşımızda. Bundan kurtulmak için, büyük
Ötekiyi, sermaye ilişkisini sorgulamanın yolunu
yeniden bulmak gerekiyor. Aksi taktirde ne
demokratikleşmenin ilerlemesi ne de
bağımsızlığın gerçekleşmesi olanaklı...

Tebessüm
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Evrenin efendisi ABD’nin Irak’ta giriştiği işgalin dördüncü
yılında da kargaşa ve çözümsüzlük ortamı tüm ülkede hükmünü
sürdürüyor

İşgalci güçler ve yerli işbirlikçileri tarafından her gün Irak
halkının üzerinde bombalar yağdırılıyor. Gelişigüzel alınan
insanlar işkencelerden geçiriliyor.

Her gün yüzlerce Iraklının yüreği susturuluyor. Her gün onlarca
Iraklı çocuk, Iraklı kadın, Iraklı genç yok ediliyor.

Ama Iraklı direniyor.
Bölgede hukukun gücü değil, gücün hukuku hüküm

sürmektedir. İnsanın insana bu denli hoyrat ve acımasız yaklaşımı,
emperyalizmin ve vahşi kapitalizmin son örneğidir.

Bu gelişmeleri değerlendiren bizler;
• ABD’nin Ortadoğu’dan çekilmesi,
• Irakta süren işgalin son bulması
• Savaşın ve ölümlerin durdurulması için
Türkiye’de ve Dünyadaki savaş ve işgal karşıtları ile birlikte,

bugünden başlayarak 20 MART 20’DE SAVAŞA DUR DE, BİR
SES VER, BİR IŞIK YAK etkinliğiyle son bulacak bir kampanya
başlatıyoruz.

Bütün şehirlerde BARIŞ zincirleri
oluşturulacaktır.

12 Mart 2007 Pazartesi günü saat 12.00’de
ülke çapında işyerlerinde, okullarda, hastanelerde,
adliyelerde, meydanlarda ortak bildiri okuma
eylemleri gerçekleştirilecektir.

Irakta ölen 1.000.000’a yakın insan için Türkiye
çapında bin toplantıda 1.000.000 kişiye ulaşılacak,
savaşın ve işgalin kirli yüzü anlatılacaktır.

Ayrıca bu kampanya için hazırlanan
www.savasadur.de adresinde Türkiye’de ilk defa
gerçekleşecek e-miting düzenleyeceğiz.
Yüzbinlerce kişinin savaşa hayır demesini
sağlayacağız.

20 Mart günü saat 20.00’de, yani ABD’nin
Irak’ı bombalamaya başladığı gün ve saatte
meşalelerimizi yakarak, düdüklerimizi çalarak,
bir ışık yakacak, bir ses verecek ve SAVAŞA
DUR diyeceğiz.
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